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PRISIMINIMAI KAIP ISTORINIŲ TYRIMŲ ŠALTINIS: 
ARCHYVINöS PRIEMONöS, DUOMENŲ BAZöS IR DUOMENŲ PATEIKIMAS 

 
Katalin Somlai 

 

Šiais metais Žodin÷s istorijos archyvas Budapešte švęs savo, kaip atskiro 1956 m. 

Vengrijos revoliucijos istorijos instituto skyriaus, 30-ąsias metines. Per šį laikotarpį kolekcija 

išaugo iki daugiau nei 1000 žodinių vienetų (interviu) ir 1300 rašto tomų (stenogramų su 

tokiais priedais kaip atsiminimai, oficialūs dokumentai, laikraščių ištraukos, biografijos). Nors 

nesame archyvas tradicine šio žodžio prasme, priimame ir palikimą. 

Mūsų archyve sukauptus prisiminimus galima naudoti moksliniams tyrimams ir 

visuomen÷s interesui. Kolekcijos katalogas prieinamas 1956 m. Vengrijos revoliucijos 

istorijos instituto svetain÷je. Šiuo metu interviu visateksčiai dokumentai tyrimams dar n÷ra 

paskelbti internete d÷l įvairių, įskaitant teisines, priežasčių, kurios susiklost÷ 9-ajame 

dešimtmetyje, kai susiformavo mūsų interviu rengimo forma ir metodologija. 

 

Pradžia 

Komunistiniu laikotarpiu 1956 m. rudens įvykiai buvo laikomi kontrarevoliucija ir 

minimi tik pateikiant iškreiptus vertinimus, kai tai buvo neišvengiama chronologiniame 

pasakojime. Visais kitais atvejais 1956 m. revoliucija ir net pats skaičius 56 tapo tabu. Kai 

1986 m. paskutin÷je vidurin÷s mokyklos klas÷je mokiausi šiuolaikinę Vengrijos istoriją, 

mokytoja papraš÷ į istorijos pamoką atsinešti nuotraukų, kuriose būtų užfiksuotos eityn÷s, 

susibūrimai ir kiti viešieji tų dienų renginiai. Mes kalb÷jom÷s apie nuotraukas, užuot 

perpasakoję oficialią kontrarevoliucijos versiją arba atvirai diskutavę apie sukilimą ir jo 

tikslus. 

Kol vald÷ Vengrijos socialistin÷ darbininkų partija (komunistų partija), nebuvo galima 

tik÷tis, kad archyvai bus atverti ir vieną dieną bus sukurta tikresn÷, faktais pagrįsta 

revoliucijos istorija. Buvo didelis poreikis pl÷toti kitokį požiūrį, kad būtų galima atkurti 

tikslesnį praeities paveikslą. 

Kadangi visi oficialūs 1956 m. Vengrijos revoliucijos dokumentai buvo laikomi 

visiškoje paslaptyje, vienintelis prieinamas nepropagandinis šaltinis buvo revoliucinių įvykių 

dalyvių pasakojimai. Du sociologai (András B. Hegedős ir Gyula Kozák) kurie 9-ojo 

dešimtmečio pradžioje buvo atleisti už pogrindinę veiklą ir kurių vienas dar prieš revoliuciją 

buvo kalinamas už dalyvavimą reformų jud÷jime, prad÷jo įrašin÷ti kelių garsių tų dienų 
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įvykių liudininkų pasakojimus. Taip kilo instituto ar tyrimų grup÷s, kuri tirtų revoliuciją, 

įkūrimo pogrindyje id÷ja. 

1981 m., per 25-ąsias 1956 m. revoliucijos metines, buvo organizuotas kolektyvinis 

pokalbis su devyniais iš revoliucijos vadovų. Daugiau kaip tūkstančio puslapių pokalbio 

stenograma pasitarnavo kaip vertingas istorinis dokumentas. Jame yra ne tik pirmųjų lūpų 

pasakojimai apie revoliuciją, bet ir jos analiz÷, kilusi iš pačių pokalbių, nes diskusijos dalyviai 

– tarp jų buvo iškilių intelektualų – kalb÷jo ne tik kaip liudytojai, bet ir kaip mokslininkai. 

Min÷ti du sociologai, remiami Vengrijos mokslų akademijos ekonomikos mokslinių 

tyrimų instituto, nuo 1981 iki 1985 m. kalb÷josi su 155 pagrindiniais pramon÷s ir verslo 

sektorių vadovais, komunistų partijos funkcionieriais ir valstyb÷s administracijos atstovais. 

Instituto direktorius, garsus partijos lyderis ir ekonomikos reformuotojas, kurio įtaka po 

nes÷kmingų ekonomikos reformų 8-ojo dešimtmečio pradžioje sumenko, išsaugojo tiek savo 

įtakos, kad gal÷tų apginti tuos, kurie veik÷ subtilioje svyravimo tarp toleruotinų ir 

netoleruotinų temų sferoje. Šiame projekte, viena vertus, buvo vadovaujamasi hipoteze, kad 

vadinamasis stalininis modelis, įdiegtas Vengrijoje po 1948 m., išliko svarbus per visą 

komunistų valdymo laikotarpį, nepaisant Kádáro eros (1956−1989) propagandos, kuri 

pasižym÷jo bandymais vaizduoti sistemą liberalesnę, labiau nacionalinę ir teisingesnę. Kita 

vertus, projekto mokslininkai tyrin÷jo 1968 m. ekonominių reformų poveikį (nors jos niekada 

nebuvo iki galo įgyvendintos) vadovaujančiųjų asmenų sluoksniui ir šių asmenų lojalumui 

partijos ideologijai bei politiniam režimui. 

 

Metodologija 

Be šių dviejų pagrindinių kolekcijos ramsčių, pirmojoje 9-ojo dešimtmečio pus÷je taip 

pat susiformavo pagrindiniai mūsų rengiamų interviu ir jų išsaugojimo metodai. Per visą šį 

laikotarpį reng÷me ištisinius interviu. Toks metodas buvo pasirinktas tod÷l, kad būtų galima 

aiškiau suprasti visą asmens karjeros arba gyvenimo kelią, nušviesti, iš kokios šeimos, 

socialin÷s klas÷s jis kilęs. Buvo manoma, jog tai veiksmingiausias būdas parodyti įvairių 

asmens veiksmų ir sprendimų motyvus. Tod÷l, neskaitant istorinių faktų išk÷limo ar 

pašnekovų politin÷s karjeros arba profesin÷s patirties, teikiame klausimus, susijusius su 

šeima, iš kurios asmuo kilęs, jo vaikyste, mokykliniais metais ir pradine socializacija. 

Pokalbiuose laikom÷s chronologin÷s įvykių sekos: nuo ankstyviausių šeimos prisiminimų iki 

pat pokalbio dienos. Ypač domina socialinių pašnekovo ryšių ir jo šeimos rekonstrukcija. 

Tod÷l mūsų interviu gana ilgi, vidutiniškai tęsiasi 10–12 valandų, tačiau yra ir kur kas 

ilgesnių. Šių ilgų istorijų negalima įrašyti vienu metu, tod÷l organizuojame keletą susitikimų, 
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apie 5–6 su vienu pašnekovu. Tačiau atsižvelgiant į pokalbio temą, asmens patirtį ir jo 

pasiryžimą duoti ištisinį interviu gali prireikti ir 10 susitikimų. Vienas susitikimas trunka 

vieną su puse, dvi valandas, ne daugiau, nes tai gana sekinantis darbas ir klausiančiajam, ir 

atsakančiajam. Jei pokalbis trunka ilgiau, jis tampa neveiksmingas. 

Kaip netiesiogiai min÷jau, klausin÷tojas kontroliuoja pokalbio eigą užduodamas 

klausimus. Taigi pokalbyje aktyviai dalyvauja abu. Pašnekovas gali gauti iš anksto paruoštų 

klausimų sąrašą, tačiau klausin÷tojai taip pat išmokyti būti suinteresuotais klausytojais.  

Paprastai interviu atlikti įdarbiname ne visu etatu dirbančius asmenis. Pirmenybę 

teikiame tiems, kurie turi žinių apie tyrimus, yra susipažinę su tos srities literatūra ir turi 

asmeninių bruožų, padedančių jiems būti veiksmingais ir suinteresuotais klausytojais. 

Pokalbiai dažniausiai vyksta kalbinamo asmens namuose ir yra įrašomi į garso juostą. 

Renkam÷s tik garso įrašus, nes esame įsitikinę, jog tokiomis aplinkyb÷mis, kai žmon÷s 

trumpam pamiršta, kad yra klausin÷jami, atsiminimai būna spontaniškesni, o esant 

apšvietimui jie tiesiog vaidina vaidmenį prieš kamerą. 

Po pokalbio juostos pažodžiui stenografuojamos. Tada stenogramos patikrinamos, 

pataisomos klaidos ir tekstas siunčiamas pašnekovui peržiūr÷ti. Šiame etape raginame 

pašnekovą prid÷ti svarbios informacijos, kuri, jo manymu, būtina, tačiau kartu skatiname 

taisyti tik faktų klaidas, siekdami išlaikyti šnekamosios kalbos spontaniškumą. Galiausiai, jei 

yra, pridedama nuotraukų, dokumentų, oficialių dokumentų ir kitos medžiagos apie 

pašnekovą. 

Pogrindžio aplinkyb÷ms būdavo daromi penki kiekvieno pokalbio stenogramų 

egzemplioriai, kad tekstas būtų išsaugotas, jei konfiskuotų valdžia. Vieną egzempliorių 

laikydavo interviu ÷męs asmuo, kitą – pašnekovas, trečią – tyrimų vadovas, ketvirtą projekto 

vadovas atiduodavo patikimam asmeniui, o penktas kaip slaptas dokumentas būdavo 

pateikiamas Nacionalinei bibliotekai, padedant ten dirbusiems bibliotekininkams. Dabar 

parengiame tik tris spausdintus egzempliorius: vieną – interviu ÷musiam asmeniui, vieną – 

pašnekovui ir vieną archyvui, kur mokslininkai labiau m÷gsta tyrin÷ti spausdintas kopijas nei 

skaitmenines. Taip pat vis dar siunčiame pokalbių skaitmeninę versiją Nacionalinei 

bibliotekai, kad išliktų atsarginis egzempliorius visiems nenumatytiems atvejams. 

 

Žodin÷s istorijos archyvas 

Žodin÷s istorijos archyvas (pavadinimas galbūt šiek tiek klaidina, nes neapsiribojame 

vien žodine istorija, o, kaip min÷ta, rengiame pokalbius apie asmens gyvenimą apskritai) buvo 

įkurtas 1985 m. remiantis per penkerius metus nuveiktu darbu. Antroje 9-ojo dešimtmečio 
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pus÷je archyvas priklaus÷ Kultūros tyrimų institutui ir gaudavo Soroso fondo finansavimą iš 

Budapešto. 

Nuo to laiko žmogaus istorijų kolekcija palaipsniui tapo prieinama gavus pašnekovų 

sutikimą. Pokalbio pabaigoje pašnekovai prašomi pasirašyti sutartį. Sutartis leidžia 

pašnekovui spręsti, kiek pokalbis bus prieinamas, priklausomai nuo to, kas jame atskleista. 

Naudojame šviesoforo spalvas trims kategorijoms žym÷ti. Žalia – pokalbis visiškai atviras, 

geltona – jis yra tirtinas, t. y. prieinamas, tačiau gali būti cituojamas tik pašnekovui leidus, ir 

raudona – rinkiniai tam tikrą laikotarpį yra neprieinami. Pašnekovai gali prašyti, kad tam tikra 

dalis pokalbio būtų uždara. 

Kiekvieno pokalbio respondentui priklauso pokalbio autoriaus teis÷s. Jei (ar kai) 

pokalbio dalis publikuojama ar naudojama moksliniam darbui arba knygai, archyvas 

reikalauja, kad būtų pamin÷tas ir jo pavadinimas. 

 

Mūsų tikslas – siekti, kad pokalbiai būtų plačiai prieinami. Tačiau gerbiame 

pašnekovų teisę reikalauti, kad pokalbis būtų uždaras. Iš patirties žinome, jog pašnekovai 

būna daug atviresni, kai informuojame apie jų teises. Nors tik nedaugelis pasirenka, kad jų 

pokalbiai būtų uždari, suteikta pasirinkimo teis÷ sustiprina jų pasiryžimą sutikti duoti interviu. 

 

Metodai, darbo tvarka, archyvin÷s priemon÷s, duomenų baz÷s, turinio pl÷tra 

Siekiant padidinti archyvo mokslinę vertę, interviu pateikiami su tam tikromis tyrimui 

naudingomis priemon÷mis: rodykle, anotacijų sąrašu, asmenvardžių rodykle, santraukomis. 

 

Rodykl÷. Pirmojoje katalogų sistemoje, siekiant palengvinti rinkinių paiešką, buvo 

naudojami kodai pagal kategorijas (pvz., laisv÷s kovotojas, antifašistinis pasipriešinimas, 

emigrantas, garsus mokslininkas). 

 

Anotacijų sąrašas. Kiekvieną anotaciją sudaro asmens vardas ir pavard÷, gimimo ir 

mirties datos, profesija, svarbiausi gyvenimo etapai, nurodymas, ar pokalbis atviras, ar 

uždaras, prieigos numeris archyvo kataloge, pokalbio trukm÷, interviu ÷m÷jo vardas ir 

pavard÷. 

 

Asmenvardžių rodykl÷. Kad mokslininkams būtų įmanoma naršyti po didžiulį archyve 

saugomų pokalbių kiekį, sukūr÷me asmenvardžių, minimų kiekviename pokalbyje, rodyklę. 

Kiekvienas pokalbis turi savo rodyklę. Prie kiekvieno asmenvardžio pažymima asmens 
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profesija, ryšys su interviu ÷m÷ju, nurodoma, kuriuose puslapiuose tas asmenvardis minimas. 

Taip pat pareng÷me bendrą asmenvardžių rodyklę, kurioje nurodyti visi visuose pokalbiuose 

minimi asmenvardžiai, kiekvienas su trumpu aprašymu. Be to, prie kiekvieno įrašo 

mokslininkai gali rasti, kuriuose pokalbiuose asmenvardis minimas. Apytikris asmenvardžio 

pasikartojimo dažnis pažym÷tas žvaigždučių skaičiumi. 

 

 

1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutas  

 

1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos institutas įkurtas 1990 m., iš dalies naudojant 

Žodin÷s istorijos archyvą, kurio veikla iš esm÷s susijusi su platesniais instituto tyrimais. 

Institutas yra Imre Nagy instituto, egzistavusio Briuselyje tarp 1959 ir 1963 m., intelektin÷s 

veiklos tęs÷jas. Jis prad÷jo veikti 1991 m. pavasarį, kai Vengrijos vyriausyb÷ įsteig÷ viešąjį 

fondą. Viešasis finansavimas suteik÷ galimybę sistemingai pl÷sti archyvo kolekciją, tobulinti 

šiuolaikines archyvines priemones, kurios pad÷tų orientuotis kolekcijoje, ir pateikti pokalbiais 

grįstų mokslinių darbų rezultatus visuomenei. 

 

a. Rinkiniai, projektas 

Šiuo metu žmonių pasakojamų istorijų apie 1956 metus rinkimo projekto apimtis 

išaugusi. Vykdome įvairius Vengrijos visuomen÷s po Antrojo pasaulinio karo tyrimų 

projektus. 

 

Šie specialūs projektai apima revoliucijos laisv÷s kovotojų, verslo ir partijos elito, intelektinio 

revoliucijos jud÷jimo, politin÷s rašytojų veiklos 1953−1963 m., vengrų mažumos, 

gyvenančios Slovakijoje ir Rumunijoje, Vengrijos diasporos Vakaruose temas. 1994 m. 

pabaigoje prad÷jome naują tyrimų projektą „Antroji 1956-ųjų karta“. Mūsų tikslas buvo 

surengus 44 pokalbius ištirti asmenų, kuriems po revoliucijos buvo įvykdyta mirties bausm÷, 

kurie buvo įkalinti ir niekinami, vaikų gyvenimą. Šiomis istorijomis band÷me nušviesti 

Kádáro režimo darbus ir besikeičiantį mentalitetą. Kitas projektas susijęs su vadinamaisiais 

komunistinio laikotarpio socialistiniais miestais, kuriuose valstyb÷ subsidijavo aukštesnį 

pragyvenimo lygį nei Vengrijos vidurkis. Žlugus režimui šie miestai prarado savo ypatingą 

statusą, valstybin÷ pramon÷ žlugo, išaugo nedarbas ir gyventojai nuskurdo. Kitas projektas 

skirtas emigrantams. Gerai žinoma, kad po revoliucijos iš Vengrijos išvyko daugiau kaip 

180 000 žmonių. Dauguma jų įsikūr÷ Vakarų Europoje arba Jungtin÷se Amerikos Valstijose. 
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Žlugus režimui, keli tūkstančiai grįžo, dažnas jų – m÷gautis santykinai aukštu pragyvenimo 

lygiu, kurį Vengrijoje gal÷jo suteikti Vakaruose uždirbtos pensijos. Išvykę į Vakarus, šie 

žmon÷s tur÷jo įsikurti, išmokti naują kalbą, perprasti kultūrą, gyvenimo būdą. Sugrįžę į 

Vengriją jie v÷l patyr÷ tuos pačius sunkumus. Antrąjį bandymą prisitaikyti apsunkino senyvas 

grįžusiųjų amžius. Padažn÷jo tokios rimtos problemos, kaip, pvz., depresija ir savižudyb÷. 36 

pokalbiuose registravome tapatyb÷s problemas, motyvus, nuomones apie Vakarų ir Rytų 

kultūrų skirtumą.  

Nuo 2005 m. vykdome panašų projektą, kurio objektas – dar vaikyst÷je iš Vengrijos išvykę 

asmenys. Šiuo projektu siekiame parodyti jų specifines integracijos į naują visuomenę 

problemas. 2005 m. taip pat prad÷jome projektą „Kita Vengrija“. Jis orientuotas į asmenis, 

kurie komunistinio režimo laikotarpiu buvo laikomi nonkonformistais ir 7-ojo dešimtmečio 

pradžioje daugiausiai Budapešte suformavo tam tikrą subkultūrą. Šią grupę daugiausiai sudar÷ 

intelektualai ir menininkai. Grup÷ tiesiogiai nedalyvavo politikoje, bet reišk÷si per meną, 

muziką, mokslą ir kultūrą. Dauguma jos narių v÷liau nesutiko su režimu ir išlaik÷ 

savarankiškumą. Nors šios subkultūros neb÷ra, buvusius jos narius vienija bendra praeitis: 

pagarba žmogaus orumui, laisvei, pasipriešinimas institucijų spaudimui. 2008 m. vienas iš 

mūsų kolegų pareng÷ seriją pokalbių su buvusiais aktoriais, Kaposváro teatro direktoriais, kad 

pamatytų komunistų kultūros politikos įtaką teatro veiklai ir personalo įdarbinimui. Galiausiai 

mūsų naujausias projektas skirtas vadinamojo demokratinio pogrindžio narių prisiminimams, 

pabr÷žiant įvairius draugų, pažįstamų rato aspektus, jų socialin÷s kilm÷s panašumus, įvairius 

konspiracinio darbo aspektus ir patirtas represijas.  

 

b. Duomenų baz÷s 

Nuo pradžių registravome visą informaciją, susijusią su pokalbių temomis, bibliotekos 

katalogų duomenų baz÷je, kurią sukūr÷ mūsų ekspertas, kad ji atitiktų archyvo interesus. 

Programoje TEXTAR mokslininkai gali rasti visus asmenvardžius, įvykius, datas, 

organizacijas, vietoves ir bet kuriuos šių aspektų derinius bet kuriame duomenų baz÷je 

esančiame pokalbyje. Duomenų baz÷je saugoma pus÷ tūkstančio pokalbių apie revoliuciją. 

Tai tinkama priemon÷ svarbiai informacijai, kurios čia galima ir ieškoti, apie pokalbius ir apie 

ribotą skaičių įvykių saugoti. Augant kolekcijai ir atsiradus poreikiui surasti būdą pokalbių 

tekstus tvarkyti toje pačioje sistemoje, tur÷jome ieškoti kitų sprendimų. Technologijų pl÷tra 

per pastaruosius dvidešimt metų, laimei, buvo tokia sparti, kad pavyko rasti duomenų baz÷s 

programinę įrangą, atitinkančią mūsų poreikius. Dabar naudojame antrosios kartos „Oracle“ 

duomenų bazę. Joje tvarkomi ilgi tekstai ir garsai. Be pagrindinių aprašomųjų duomenų, 
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duomenų bazę sudaro ištisi pokalbių tekstai, pokalbių konspektai, santraukos, pokalbyje 

minimų asmenvardžių sąrašai. Ilgainiui prid÷sime ir pokalbių priedų. Toliau gal÷sime įtraukti 

pagal pokalbius parengtus tyrimus, su pokalbiais susijusius straipsnius, biografijas. Kadangi 

instituto nuotraukų kolekcija ir Vengrijos nacionalinio muziejaus kolekcija, kurias pateikiame 

visuomenei, saugomos tos pačios duomenų baz÷s sistemoje, galima susieti abu – žodinį ir 

vaizduojamąjį – rinkinius. Ši duomenų baz÷s sistema suteikia puikias galimybes, tikrai 

didesnes už tai, kiek mes (5 asmenys) galime apr÷pti. Būtina nuolatin÷ duomenų baz÷s turinio 

kontrol÷ ir pl÷tra, bet šiuo metu trūksta l÷šų. Tai yra viena iš priežasčių, kod÷l nusprend÷me 

nesuteikti prieigos prie duomenų baz÷s savo svetain÷je, o mokslininkai gali naudotis archyvu. 

Kita priežastis – teisiniai apribojimai, nustatyti sutartyse su pašnekovais. Iki šiol 

sudarydavome sutartis, kuriose nebuvo numatomas pokalbių skelbimas internete. Asmenys, 

su kuriais kalb÷jom÷s, suprato, kad jie kalba tik ribotai visuomen÷s daliai. Keliais atvejais 

pasakojimas galbūt būtų buvęs kitoks, jei pašnekovai būtų žinoję, kad istorijos bus paskelbtos 

internete. Pavyzdžiui, keičiantis turinio pateikimo būdui prašome buvusių pašnekovų leidimo 

cituoti jų prisiminimus. Naujų sutarčių sudarymas su kiekvienu iš ankstesnių pašnekovų arba 

jų įp÷dinių pareikalautų didžiulio darbo ir įtikin÷jimo, o tai viršija mūsų darbuotojų 

galimybes. 

 

 

Turinio pateikimas 

Užuot pateikę ištisus pokalbius, kas, neskaitant min÷tų teisinių problemų, sunku dar ir 

d÷l apimties, esame labiau linkę pateikti pokalbių turinį. 

Privati istorija – 1956 m. ir Kádáro valdymo laikotarpis. Tai socialinis mokslinis 

rinkinys, kuriame prisimenama antroji XX a. pus÷, 1956 m. revoliucija ir Kádáro valdymo 

laikotarpis. Atrinktuose pokalbiuose prisimenama, ką pašnekovai veik÷ per revoliuciją ir po 

jos buvusį intelektualų pasipriešinimo, represijų, įkalinimo, sunkios reintegracijos po 

išleidimo iš kal÷jimo laikotarpį. Kita vertus, ištraukos atskleidžia esančiųjų valdžioje 

motyvus, tai, kaip jie traktavo revoliuciją, represijas ir valdžios stiprinimą. Pora pasakojimų 

suteikia galimybę pažvelgti į šio laikotarpio kultūrinį ir mokslinį gyvenimą. Kad būtų 

lengviau skaityti, pokalbiai pateikti sutrumpinti, redaguoti, nors kiekvieno respondento 

kalb÷jimo stilius išlaikomas. Jie iliustruoti nuotraukomis, dokumentais ir garso įrašų 

ištraukomis, kurios perteikia laikotarpio nuotaiką. 
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Naujausias projektas, susijęs su turinio pateikimu – Mūsų XX amžius. Vis dar redaguojame 

bandomąją versiją, kurią sudaro tik septyni pokalbiai. Šį projektą l÷m÷ pastarąjį dešimtmetį 

prad÷tas darbas tradiciniuose leidiniuose. 7-ojo dešimtmečio atmintis, Revoliucijos atmintis 

arba 89:56 – tai buvusių revoliucijos dalyvių prisiminimai apie politinio režimo pokyčius 

1989 m. ir jų vaidmenį organizuojant kankinių perlaidojimą. Šiuose trijuose tomuose skirtingų 

dalyvių akimis chronologine tvarka pateikiami istorinių įvykių epizodai. Tai visuomen÷s 

istorija, sudaryta iš asmeninių istorijų. Prisiminimuose Mūsų XX amžius nor÷tume 

subjektyviai papasakoti ilgesnio laikotarpio istoriją nuo Pirmojo pasaulinio karo iki mūsų 

dienų. Šiuo metu dirbame su septyniais pokalbiais. Nustat÷me dvi temas: istorinių temų seka 

(pavyzdžiui, Antrasis pasaulinis karas, ekonomin÷ kriz÷, žydų persekiojimas, dalyvavimas 

Antrajame pasauliniame kare, daugelio partijų sistema, valstybin÷ pramon÷) ir asmeninių 

temų seka (kilm÷s šeima, gimimas, socializacija, mokyklinis ugdymas, santuoka, profesin÷ 

karjera), ir pasirinkome atitinkamą dalį iš kiekvieno pokalbio, atitinkančią šias temas. 

Skaitytojai gal÷s slankiuoju sąrašu per amžiaus istoriją naršyti pasirinkdami skirtingas 

kategorijas: 1) vieno asmens istorijos pasteb÷jimai kartu su istorin÷mis temomis; 2) vieno 

asmens gyvenimas kartu su asmenin÷mis temomis; 3) skirtingi to paties įvykio išgyvenimai, 

susiję su istorin÷mis temomis; 4) kasdienio gyvenimo pokyčiai (pavyzdžiui, kokia mokykla 

buvo 4-ajame dešimtmetyje, palyginti su 6-uoju dešimtmečiu). Žinoma, suprantame vaizdin÷s 

patirties reikšmę ir pagrindinę pokalbių dalį iliustruosime kuo didesniu fotografijų ir 

dokumentų ištraukų skaičiumi. 


