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1. Contextul şi aplicaţiile poveştii vieţii

Povestitul este o formă fundamentală de comunicare interumană ce poate avea o funcţie esenţială în viaţa
noastră. Adesea, gândim şi vorbim sub formă de poveste şi dăm sens vieţii noastre prin intermediul
povestirilor. A spune o poveste, în majoritatea situaţiilor întâlnite în viaţa de zi cu zi, înseamnă a expune sub
formă narativă evenimente, experienţe sau întâmplări. Putem povesti astfel de lucruri deoarece ştim ce s-a
întâmplat şi simpla cunoaştere a unui eveniment ne permite şi ne inspiră să povestim despre el.
În general, când povestim ceva din viaţa noastră, aprofundăm autocunoaşterea deoarece descoperim
semnificaţii tot mai profunde ale vieţii prin intermediul procesului de reflectare şi exprimare orală a
evenimentelor, experienţelor şi sentimentelor trăite. Întotdeauna se întâmplă astfel şi poate tocmai de aceea
simţim nevoia de a conferi sens, inteligibilitate şi coerenţă vieţii noastre. A spune povestea vieţii noastre
este un lucru atât de firesc, încât nu suntem, în general, conştienţi de importanţa acestui fapt.
Oferim în capitolele 2 şi 3 sugestii precise şi instrucţiuni privind procesul de pregătire şi desfăşurare a
interviului de tip povestea vieţii, aşa cum sunt folosite de Center for the Study of Lives. Capitolul 4
abordează problema specială a transcrierii interviului, dar şi aspecte legate de interpretare, în principal cele
de natură teoretică şi procedurală, şi de extragere a semnificaţiilor din relatările la persoana întâi.
Această introducere va stabili contextul, definiţia şi aplicaţiile povestirii vieţii aşa cum sunt înţelese şi
folosite de Center for the Study of Lives. Deşi este, în primul rând, o abordare psihologică, de tip studiu
asupra vieţilor, vom lua în considerare utilizarea sa pentru scopuri şi cercetări mai variate pentru a ilustra
gama largă de aplicaţii a interviului de tip povestea vieţii. Aşa cum este descrisă aici, povestirea vieţii oferă
un model care poate să fie aplicat în multe discipline ori să răspundă multor nevoi de cercetare, în domenii
variind de la sociologie la antropologie, lingvistică şi literatură. Povestea vieţii e asemenea unui instrument
care are oricât de multe aplicaţii îi poate găsi cineva.
Poate că aspectul care distinge cel mai mult abordarea prezentată aici de altele este acela că expunerea
povestirii vieţii e păstrată în forma originală, cu cuvintele povestitorului. Produsul final este în întregime o
relatare la persoana întâi, din care cercetătorul lipseşte cât mai mult posibil. Aceasta face din povestirea
vieţii nu numai un document primar creat prin colaborarea cercetătorului şi a respondentului, ci şi un
instrument secundar de studiu pentru alţi cercetători care folosesc povestirea pentru informaţii narative sau
date specifice.
Povestirea vieţii, aşa cum este descrisă aici, ia de obicei forma unei scurte autobiografii, cu o persoană
care o ghidează pe cealaltă pe parcursul relatării propriei poveşti cu cuvintele sale, deşi în unele cazuri poate
deveni o autobiografic asistată standard. Cei mai mulţi cercetători ar trebui să fie capabili să identifice în
acest tip de documente un anumit număr de informaţii, indiferent de aria de cercetare şi de subiectele pe
care le studiază. Naraţiunile la persoana întâi au, faţă de alte abordări, avantajul dublei utilizări. Unele dintre
aceste posibile utilizări primare şi secundare vor fi analizate în continuare. Dar mai întâi câteva cuvinte
despre rolul şi funcţiile tradiţionale ale povestirilor ne vor furniza o perspectivă utilă asupra acestui subiect.
Poveştile în context
În comunităţile tradiţionale, poveştile jucau un rol central în viaţa oamenilor. Elementele perene ale vieţii
erau transmise prin intermediul povestirilor. Povestirile spuse din generaţie în generaţie transmiteau valori
durabile şi învăţăminte despre vieţile trăite profund. Povestirile tradiţionale au urmat un pattern etern şi
universal. Acest pattern are multe versiuni şi poate fi reprezentat ca naştere-moarte-renaştere, separareiniţiere-întoarcere sau, mai simplu, început-dezordine-rezoluţie. Este un fel de schiţă sau formă iniţială, în
cadrul căreia povestea comunică un echilibru existent între nişte forţe opuse. Patternul constituie de fapt
baza intrigii poveştii şi nu doar îl ajută pe narator să-şi amintească elementele povestirii, ci menţine şi
relatarea pe cursul dorit. Patternul de bază al conflictului urmat de pace sau al crizei urmate de victorie este
un mijloc prin care poveştile ne amintesc continuu că dificultăţile pot fi depăşite.
Astăzi, poveştile pe care le spunem despre propria viaţă sunt ghidate de acelaşi pattern şi aceleaşi
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elemente durabile. Evenimentele vieţii noastre par să fie formate din începuturi, conflicte şi deznodăminte,
cu multe repetiţii ale acestui pattern. Vieţile noastre şi povestirile despre ele se desfăşoară astfel conform
unei scheme psihologice înnăscute, la fel cum dezvoltarea biologică este guvernată de genom, o schemă
genetică încorporată speciei. Viaţa noastră constă într-o serie de evenimente şi circumstanţe care sunt
extrase dintr-un izvor de experienţe arhetipale comun tuturor fiinţelor umane. De fiecare dată când povestim
ceva despre viaţa noastră ce urmează acest pattern sau reflectă un arhetip ori model universal, înţelegem mai
bine traiectoria psihologică pe care ne situăm când învăţăm ceva nou despre noi înşine. În procesul de
relatare a poveştilor vieţii, împărtăşim adevăruri personale importante, aşa cum le înţelegem noi şi, făcând
acest lucru, creăm legături vitale cu cei cu care comunicăm. A spune sau a asculta o povestire a vieţii este o
trăire puternică. Părem să recunoaştem mai mult acum că fiecare are de spus o poveste sau chiar mai multe
despre viaţa sa şi că acestea sunt, într-adevăr, importante.
Povestea vieţii în context ştiinţific

Povestirea vieţii ca formă narativă a evoluat din istoria orală, istoria vieţii şi alte abordări etnografice şi
empirice. Este o metodă de cercetare calitativă care permite colectarea unor informaţii despre esenţa
subiectivă a întregii vieţi a unei persoane. Debutează printr-un interviu înregistrat, este transcrisă şi se
finalizează printr-o poveste fluentă, redată doar cu cuvintele persoanei care o narează. Aceasta foloseşte o
metodologie ce este transferabilă între discipline şi de la un cercetator la altul.Interviul de acest tip este
singura metodă de a privi viaţa în ansamblu şi de a efectua un studiu în profunzime al vieţii indivizilor. El a
devenit un element central al noului subdomeniu al studierii narative a vieţilor (Cohler, 1988; Josselson,
Lieblich, 1993) datorită aplicaţiilor sale interdisciplinare în înţelegerea vieţilor în detaliu şi a modului cum
joacă indivizii diferite roluri în societate (Cohler, 1993 ; Gergen, Gergen, 1993).
Folosirea naraţiunii autobiografice în cercetarea ştiinţifică se consideră că a început în psihologie odată cu
interpretarea psihoanalitică a studiilor de caz individuale de către Freud (1910/1957, 1911/1958), deşi
acestea erau bazate pe documente secundare. Freud a utilizat aceste relatări, iniţial, pentru aplicarea teoriei
sale psihoanalitice la vieţi individuale. Gordon Allport (1942) a folosit documente personale pentru a studia
dezvoltarea personalităţii indivizilor, concentrându-se asupra documentelor primare, inclusiv naraţiuni,
având în vedere, de asemenea, problema fidelităţii şi a validităţii interpretării bazate pe asemenea materiale.
Această metodă a atins maturitate a în studiile lui Erikson (1958, respectiv 1969) asupra lui Luther şi
Gandhi. Erikson 1975) a folosit, de asemenea, istoria vieţii pentru a cerceta cum au influenţat momentele
istorice vieţile indivizilor.
Henry Murray (1938, 1955) a fost printre primii care au studiat vieţile indivizilor folosindu-se de
naraţiuni autobiografice în special pentru a înţelege dezvoltarea personalităţii. Interesul recent al
specialiştilor din domeniul psihologiei personalităţii, al ştiinţelor sociale şi din alte discipline faţă de
povestiri reflectă atenţia tot mai mare acordată naraţiunii ca mijloc pentru o mai bună înţelegere a vieţii
persoanelor in societate. Sarbin (1986) foloseşte naraţiunea, pe care o consideră drept "metaforă-rădăcină"
şi o plasează în mijlocul procesului de autoformare, pentru înţelegerea experienţei umane, în timp ce Bruner
(1986) o priveşte ca pe un mijloc important de descoperire a modului în care ne "construim" viaţa. Studiul
narativ asupra vieţilor, aşa cum este prezentat în seria anuală editată de Josselson şi Lieblich (Josselson,
1996; Josselson, Lieblich, 1993, 1995; Lieblich, Josselson, 1994, 1997), are ca scop ajungerea la o mai bună
înţelegere teoretică a naraţiunilor autobiografice individuale prin studii de profunzime, examinări
metodologice şi explorări teoretice.
Istoria vieţii a fost, mult timp, metoda fundamentală a studiilor de teren din antropologie. Aşa cum
subliniază Spradley (1979), unele istorii ale vieţii sunt în mare parte prelucrate de etnografi (în mod
frecvent, doar 60 % din descriere este expusă folosind limbajul şi propriile cuvinte ale naratorului), în timp
ce altele sunt prezentate în aceeaşi formă în care au fost înregistrate. Istoria vieţii şi povestea vieţii sunt
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foarte similare în ceea ce priveşte aspectele pe care le abordează şi la care se referă, dar informaţiile
specifice căutate şi rezultatele finale pot fi foarte diferite. În folclor, sintagma povestirea vieţii(Ives, 1986;
Titon, 1980) este folosită mai mult decât istoria vieţiiîn antropologie, concentrându-se, de obicei, asupra
modului în care intervievatul se vede pe sine capăstrător al tradiţiei, în timp ce forma finală poate varia de la
descrierea cercetatorului a ceea ce s-a spus, s-a făcut ori s-a sugerat până la o naratiune la persoana întâi.
Povestea vieţii, aşa cum este definite aici,e cat mai apropiată de relatarea în întregime cu cuvintele
informatorului-povestitor.
Asadar,povestirea vietii este în mare măsură o abordare interdisciplinara,folosita pentru înţelegerea nu
numai a unei singure vieţi de-a lungul timpului, ci şi a modului în care vieţile individuale interacţionează cu
societatea. Pot exista numeroase motive pentru studierea vieţilor indivizilor, toate putând beneficia de pe
urma abordării povestirii vieţii.
Interesul meu faţă de abordarea povestirii vieţii a debutat acum 30 ani cu un studiu de folclor, când am
realizat un interviu cu un păstrător al tradiţiei mai în vârstă, care mi-a spus povestea vieţii sale. Odată cu cel
de-al doilea masterat în consiliere psihologică, am început să înţeleg puterea povestirii şi repovestirii, a
compunerii şi recompunerii relatărilor, a remodelării şi reîncadrării povestirii cuiva şi în special a
aprofundării şi extinderii acesteia. Doctoratul în dezvoltarea umană interculturală mi-a stimulat acest interes
prin folosirea interviului de tip povestea vieţii pentru a cerceta modul în care valorile culturale şi tradiţiile
influenţează dezvoltarea pe parcursul ciclului vieţii.
Am simţit că este important, în încercarea de a înţelege poziţiile altora în viaţă sau descrierea lor şi a
relaţiilor cu ceilalţi, să las să li se audă vocile, să-i las să vorbească în primul rând pentru şi despre ei înşişi.
Dacă vrem să cunoaştem perspectiva şi experienţa unice ale unui individ, nu există o modalitate mai bună
decât propria voce a persoanei. Astfel, am îmbrăţişat povestirile spuse cu propriile cuvinte ale naratorului.
Mă interesează, de asemenea, ca oamenii să-şi spună povestea de pe o poziţie favorabilă, care le permite
să-şi vada viata ca întreg, să o privească subiectiv de-a lungul timpului, fie că există o coerenţă internă, fie o
discontinuitate, fie ambele situaţii. La urma urmei, perspective subiectivă este cea care ne spune ce trebuie
să căutăm pe parcursul eforturilor noastre de cercetare. Aceasta constituie
realitatea lumii povestitorului aşa cum o vede el, fiind primul interpret al poveştilor spuse. Prin construcţia
personală a realităţii şi prin povestirea acesteia, noi, în calitate de cercetători, învăţăm ce să le cerem
subiecţilor noştri. Aceasta este noutate a "noii etnografii" (Holstein, Gubrium, 1995).
De la înfiinţarea Center for Study of Lives la University of Southern Maine în 1988, am încercat să combin
toate aceste interese nu numai pentru a construi punţi interdisciplinare, ci şi pentru a forma o arhivă de
povestiri ale vieţii, pentru a le oferi cercetătorilor cu interese şi obiective diverse o bază de date unică. În
prezent aceasta numără peste 300 de interviuri şi este în continuă dezvoltare. Cele mai multe poveşti ale
vieţii din arhivă au fost cuIese de studenţii mei în cadrul unor proiecte, a căror finalitate era ca aceştia să
înveţe cât mai mult posibil despre modul cum vede o persoană propria evoluţie în timp şi pe parcursul
ciclului vieţii. Poveştile vieţii din arhivă le sunt accesibile tuturor cercetătorilor pentru analize secundare şi
pot fi căutate după temele sau categoriile de pe pagina de gardă (vezi anexa B). A durat mult până să se
poată folosi povestirile vieţii din arhivă, dar un index cu subiectele povestirilor urmează să fie disponibil şi
online.
Cred că în fiecare povestire putem identifica o valoare şi o bogăţie unice ale fiecărei vieţi, dar şi multe
elemente, motive şi aspecte comune pe care le reflectă toate povestirile şi pe care, într-adevăr, le împărtăşim
cu toţii în calitatea noastră de fiinţe umane, dincolo de diferenţele dintre noi. Poveştile vieţii pot servi,
evident, ca principal mijloc de intelegere a structurilor vieţilor individuale.
O maniera in care am folosit povestirile vieţii a fost intentificarea temelor importante care apar în relatările
indivizilor. Acestea ar putea să explice coerenţa, modul cum şi motivele pentru care se leagă elementele
povestirii, deşi conţine şi discontinuităţi. Temele vieţii pot, de asemenea, să arunce lumină asupra unei
anumite traiectorii developmentale pe care a urmat-o viaţa, subliniind influenţele şi relaţiile importante.
Interviurile cu un grup restrâns de persoane vârstnice care mi-au spus povestea vieţii au permis nu doar o
privire de ansamblu asupra vieţii ca întreg, ci şi explorarea modului în care temele continuităţii, scopurile,
angajamentele şi semnificaţiile au fost exprimate în relatările lor, luând în considerare influenţele majore ale
dezvoltării (Atkinson, 1985).
Într-un studiu în desfăşurare, am realizat scurte interviuri, între o oră şi trei ore, cu 25 de persoane în
vârstă, pastrători ai tradiţiei, cu toţii decoraţi ca Prieteni ai Tradiţiei Naţionale de către National Endowment
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for the Arts. Relatarile lor se pot constitui în importante şi incitante naraţiuni la persoana întâi şi texte care
pot fi citite în diverse scopuri; acestea reflectă, în principal, modul cum vede povestitorul rolul tradiţiei în
viaţa sa. Capitole explicative separate vor aborda aspecte cum ar fi: ce contează cu adevărat în viaţa
povestitorului, procesul de a fi un păstrător al tradiţiei în comunitatea sa, de ce valorile tradiţionale sunt
conservate in condiţii dificile şi modul în care cultura modelează viaţa individului (Atkinson, 1997).
Aceasta este esenţa abordării de tip povestea vieţii, descrisă în detaliu în capitolele 2 şi 3. Reprezintă o
utilizare particulară a unui model general, un instrument care poate avea numeroase aplicaţii în funcţie de
interesele de cercetare specifice. Există multe alte maniere de a folosi interviul de tip povestea vieţii, atât
teoretic, cât şi practic, dintre care unele vor fi analizate în capitolul 4.
Putem afirma astăzi că poveştile au câştigat respect şi au fost acceptate în multe cercuri academice.
Psihologii recunosc valoarea naraţiunilor personale în înţelegerea dezvoltării psihologice şi a personalităţii
(McAdams, 1993; Runyan, 1982). Antropologii folosesc istoria vieţii sau studiul de caz individual ca
principală unitate de analiză pentru măsurarea similarităţilor şi a diferenţelor culturale (Langness, Frank,
1981; Spradley, 1979). Sociologii folosesc povestirile vieţii pentru a înţelege şi a defini relaţiile sociale,
apartenenţa la grup şi interacţiunile din cadrul acestuia (Bertaux, 1981 ; Unde, 1993). În educaţie, povestirea
vieţii a fost folosită ca o nouă manieră de cunoaştere şi învăţare (Witherell, Noddings, 1991). Cercetătorii
din domeniul literar şi profesorii de engleză folosesc autobiografiile în timpul orelor şi în propriile studii ca
texte prin intermediul cărora să analizeze probleme legate de design, stil, conţinut, teme literare şi adevăruri
personale (Olney, 1980) Istoricii descoperă, prin folosirea istoriei orale, că povestirile vieţii reprezintă o
sursă importantă pentru descifrarea istoriei locale (Allen, Montell, 1981).
În plus faţă de numeroasele scopuri ale cercetării pentru care poate fi folosită povestea vieţii, dintre care
unele vor fi analizate într-o altă secţiune, tendinţa de a utiliza acest instrument, în care se spune propria
poveste cu propriile cuvinte, este una de acceptare a adevărului personal văzut dintr-un punct de vedere
subiectiv şi a validităţii naraţiunii. In mod normal, o astfel de relatare include aspecte ale vietii si experiente
pe care vrem să le transmitem altora, elemente pe care am ajuns să le înţelegem şi să le percepem ca fiind
esenţa întregii noastre experienţe. Ea subliniază cele mai importante influenţe, experienţe, circumstanţe,
probleme, teme şi lecţii ale vieţii. Relatarea poveştii vieţii, în sine, poate fi deopotrivă o experienţă
valoroasă pentru persoana care o spune şi un efort de cercetare încununat de succes pentru cel care culege
datele.
Această tendinţă este promovată de Jerome Bruner (1986, 1987, 1990, 1991), psihologul cognitivist care
a demonstrat că semnificaţia (şi realitatea) personală este construită de fapt în timpul povestirii, că
experienţele noastre iau forma poveştilor pe care le spunem despre ele şi că povestirile reprezintă modul
nostru propriu de a organiza, a interpreta şi a da semnificaţie experienţelor proprii, menţinând continuitatea
între acestea. De asemenea, gerontologul James Birren (Birren, Birren, 1995) foloseşte de mult
autobiografia ghidată (o variaţie a formei povestirii vieţii: naraţiunea autobiografică scrisă de cel care a
experimentat-o) ca material pentru cercetări din domeniul psihologiei şi ştiinţelor sociale. El a descoperit că
aceste autobiografii îi pot furniza cercetătorului numeroase informaţii despre modul cum au fost trăite
vieţile, cum au fost interpretate evenimentele în diferite etape ale vieţii şi în diferite epoci istorice şi cum
foloseşte cineva strategii de adaptare pentru a reconcilia şi a rezolva conflictele trecutului.
Ce este povestea vieţii
Viaţa unui individ şi rolul jucat de aceasta în comunitate sunt cel mai bine înţelese prin intermediul
povestirii. Devenim pe deplin conştienţi de propria noastră viaţă prin procesul de expunere a acesteia sub
formă de poveste. Povestind, recunoaştem semnificaţiile şi le creăm un context. Povestirile constituie un
drept al nostru înnăscut, permiţându-ne să fim auziţi, recunoscuţi şi acceptaţi de ceilalţi. Poveştile fac din
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implicit explicit, din ascuns vizibil, ordonează dezordinea şi limpezesc confuziile.
O poveste a vietii este o relatare pe care o persoană decide să o facă despre viata pe care a trăit-o, narată cât
mai complet şi mai sincer posibil, atât cât îşi aminteşte şi in functie de ceea ce vrea ca altii să afle - de
regulă, ca rezultat al unui interviu dirijat de altcineva.
Povestea vieţii este esenţa a ceea ce i s-a întâmplat unei persoane. Ea poate acoperi perioada de la naştere
până la momentul actual sau aspecte care nu s-au desfăşurat în prezenţa acesteia şi care scapă cunoaşterii
sale. Relatarea include evenimentele importante, experienţele şi trăirile avute de-a lungul vieţii.
Între povestea vieţii şi istoria vieţii deosebirea e minoră. De regulă, sunt denumiri diferite ale aceluiaşi
lucru. Diferenţa dintre povestea vieţii şi istoria orală ţine, de obicei, de elementele pe care se pune accent şi
de intenţie. Istoria orală se focalizează, cel mai adesea, pe un anumit aspect al vieţii unei persoane, cum ar fi
munca sau un rol special jucat în viaţa comunităţii. Accentul cade cel mai adesea pe comunitate sau pe ceea
ce îşi aminteşte o persoană despre un anumit eveniment, o problemă, o perioadă sau un loc anume. Când un
interviu verbal se concentrează asupra intregii vieti a persoanei, avem de-a face cu o poveste a vietii sau o
istorie a vieţii.
O poveste a vieţii poate lua o formă concretă, metaforică, poetică sau orice altă formă creativă de expresie.
Important este ca povestea să fie spusă într-o manieră, o formă şi un stil care să fie cele mai comode pentru
narator. Indiferent de forma pe care o ia, o astfel de naraţiune aduce întotdeauna ordine şi semnificaţie în
viaţa povestită, atât pentru narator, cât şi pentru ascultător. Este o modalitate de a înţelege mai, bine trecutul
şi prezentul şi de a lăsa o moştenire personală pentru viitor.
Povestea vietii este nararea cât mai completă a intregii experiente de viată a unei persoane, cu sublinierea
celor mai importante aspecte.
O poveste a vieţii ne oferă o perspectivă a modului în care o persoană experimentează şi înţelege viaţa, în
special cea proprie, de-a lungul timpului.
O poveste a vieţii e spusă în multe feluri. De fapt, noi le spunem permanent celorlalţi cine suntem şi ce
interese avem. În timpul activităţilor zilnice şi în fiecare etapă a vieţii, le împărtăşim fragmente din noi
înşine celor cu care intrăm în contact. Indiferent dacă este un joc solitar, social ori dramatic al copilăriei, un
rit de trecere al adolescenţei, o nuntă sau un banchet cu ocazia pensionării, întotdeauna relatăm, cu cuvintele
proprii, episoade şi capitole din povestea vieţii noastre, aşa cum le trăim şi le retrăim prin actiunile, creaţiile
şi comportamentele noastre zilnice. Prin fiecare acţiune a noastră aducem în prezent o parte a trecutului
nostru personal şi colectiv. Amintirile, experienţele şi valorile colective sunt conservate prin povestire sau
prin punerea lor într-o formă care ar putea dura mai mult decât noi înşine. Într-un interviu, persoana
intervievată este povestitor, narator al poveştii, iar cercetătorul e ghidul, cel care direcţionează acest proces.
Cei doi colaborează, compunând şi construind o poveste de care naratorul să fie mulţumit.
În calitatea sa de colaborator într-un proces cu final deschis, cercetătorul-ghid nu are niciodată un control
real al povestirii spuse. Procesul poate să nu decurgă întotdeauna atât de lin cum ne-am dori. Cei cărora li se
cere să-şi spună povestea pot să fie concişi, să nu aibă emoţii şi să nu înfrumuseţeze deloc relatarea vieţii
lor. Astfel, pot rezulta scurte enumerări ale unor evenimente concrete care au avut loc. În unele situaţii, se
pot face mai multe pentru a-l ajuta pe narator să dezvolte o povestire mai completă, bazată pe trăirea
personală, aşa cum se arată în capitolul 3 ; în alte cazuri, nu vom putea obţine mai mult.
Alteori, ni se spune o poveste inventată, fabricată, imaginată. Dacă se întâmplă acest lucru, nu este
necesar să alergăm imediat după un detector de minciuni. Se poate ca acest gen de povestire să servească, de
asemenea, intereselor noastre de cercetare. Am putea să ne întrebăm şi să interpretăm de ce s-a ales o
poveste fabricată şi cu ce l-a ajutat aceasta pe narator. De asemenea, aşa cum vom arăta în capitolul 4,
putem să realizăm coroborări ale poveştilor ori să aplicăm indicatori ai consistenţei interne. E posibil ca,
indiferent de povestea pe care o obţinem, să o putem folosi pentru realizarea scopurilor cercetării noastre, ea
oferindu-ne o interpretare utilă. Nu pierdeţi din vedere faptul că rolul poveştii vieţii este de a le oferi
oamenilor ocazia de a-şi spune povestea aşa cum vor ei. Coerenţa şi sinceritatea pot fi, dacă e necesar,
componente ale procesului de colaborare, dar totul depinde de cât de doritor sau dispus este naratorul să fie
ghidat în relatarea unei povestiri adevărate, dacă acest lucru nu e precizat de la bun început.
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Funcţiile cIasice ale poveştilor
Miturile şi basmele populare au servit, în mod tradiţional, patru funcţii clasice: să ne pună de acord (a) cu
noi înşine, (b) cu cei din jurul nostru, (c) cu misterele vieţii şi (d) cu universul înconjurător (Campbell,
1970). O mitologie activă conţine simboluri, motive şi arhetipuri care ne vorbesc la un nivel profund uman
şi care reverberează dincolo de nivelul personal, spre un nivel colectiv. Puterea acestora ne conectează cu
cele mai profunde părţi ale sufletului nostru. Povestirile sacre sau tradiţionale ating o axă a vieţii pe care o
regăsim cu toţii în interiorul nostru. Poveştile vieţii pot servi, de asemenea, acestor patru funcţii clasice,
întrucât contin temele şi motivele perene pe care le găsim în orice mitologie activă. Aceste funcţii sunt
deservite de poveştile vietii în patru domenii diferite.
Funcţia psihologică
Poveştile, prin elementele şi motivele lor profund umane,ne pot ghida, etapă cu etapă, pe întreg parcursul
vieţii. Ele incurajează revelarea sinelui şi ne ajută să ne concentrăm şi sa ne integrăm, prin obţinerea unei
mai bune înţelegeri a exprienţelor noastre, a sentimentelor pe care le avem referitor la ele şi a semnificaţiei
lor pentru noi. Poveştile pun ordine în experienţele noastre şi ne ajută să ne percepem viaţa subiectiv şi
obiectiv, în acelaşi timp.
Functia socială
Poveştile pot să ne afirme, să ne valideze şi să ne susţină experienţa în relaţie cu cei din jurul nostru. Ele
întăresc normele unei ordini morale, modelează individul în funcţie de cerinţele societăţii şi ne ajută să
înţelegem elementele comune şi diferenţele dintre noi şi ceilalţi. Povestirile contribuie la crearea unor
legături, prin întărirea sentimentelor comunitare, ajutându-ne să înţelegem ordinea din jurul nostru. Ele ne
c1arifică şi ne menţin locul în cadrul ordinii sociale.
Functia mistico-religioasă
Poveştile ne pot aduce faţă în faţă cu misterele fundamentale ale vieţii. Ele trezesc sentimente de veneraţie,
uimire, umilinţă, respect şi recunoştinţă prin înţelegerea misterelor din jurul nostru. Aceste sentimente ne
ajută să participăm la misterul existenţei. Povestirile ne duc dincolo de aici şi acum, dincolo de existenţa
noastră zilnică, permiţându-ne să intrăm pe tărâmul spiritului, în domeniul sacrului. Prin intermediul
povestirilor intrăm în contact cu divinitatea. Poveştile ne conectează cu înălţimile şi cu abisurile vieţii.
Functia cosmologico-filosofică
În sfârşit, poveştile pot reda o cosmologie, o imagine interpretativă completă a universului în acord cu
nivelul de cunoaştere al epocii, o viziune asupra lumii ce conferă sens proceselor naturale ale universului în
care trăim. Povestirile ne ajută să înţelegem universul din care facem parte, modul cum ne putem adapta la
el şi ne furnizează o imagine mai precisă a posibilului nostru rol în lume. Imaginea asupra lumii oferită de
povestiri se poate fundamenta pe înţelepciunea tradiţională sau pe ultimele descoperiri ale ştiinţei ori, chiar
mai bine, pe ambele.
Utilizarea în cercetare a poveştilor vieţii
Povestea vieţii este, în mod inerent, interdisciplinară; utilizarea sa în arii de cercetare multiple pune în
paralel cele patru funcţii ale povestirilor sacre. Spunându-şi povestea vieţii, cineva se poate cunoaşte mai
bine decât înainte pe sine, pe alţii, misterul vieţii şi universul în care trăieşte. Povestea vieţii îi poate oferi
cercetătorului o mai bună intelegere a modului în care naratorul se vede pe sine în relaţie cu aceste
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elemente.
Când povestim în mod deliberat despre cele mai imporlante experienţe ale noastre de-a lungul vieţii,
comunicându-ne impresiile şi sentimentele legate de ele, şi povestea va purta in ea forţa miturilor active atât
pentru povestitor, cât şi pentru cercetător. Când diferite elemente ale unei vieţi sunt puse împreună, în mod
conştient, sub forma unui întreg, obţinem un document plin de semnificaţii. Propriile noastre imagini
autobiografice care rezultă pe parcursul relatării povestirii pot trece dincolo de sine, spre domeniul colectiv,
permiţând povestirilor vieţii să îndeplinească toate cele patru funcţii ale mitologiilor active.
Utilizarea în psihologie
Întregul proces de dezvoltare psihologică se focalizează în jurul unei dialectici de tip conflict-rezoluţie,
schimbare-dezvoltare. Rememorarea, modelarea şi împărtăşirea poveştii vieţii, care este alcătuită din
valorile, credinţele şi aspiraţiile cuiva, dar şi din evenimentele şi experienţele trăi te, nu constituie doar o
sarcină developmentală. Povestea însăşi poate reprezenta un text valoros pentru a învăţa din experienţa altor
persoane. Pe măsură ce povestitorul se confruntă în mod repetat cu eventuale conflicte din trecut, prin
relatarea acestora, anumite experienţe şi sentimente pot deveni mai clare, ajutându-l pe cercetător să
înţeleagă mai bine ce fel de om este povestitorul. Există numeroase domenii în cadrul psihologiei pentru
care povestirea vieţii poate reprezenta un instrument de cercetare util.
Sinele
Povestea vieţii poate fi cel mai eficient mijloc de a înţelege modul în care evoluează sinele de-a lungul
timpului sau măcar de a avea o perspectivă subiectivă asupra acestui aspect. În termenii naraţiunii, sinele
este definit ca o povestire în desfăşurare sau o interpretare creativă. Trebuie însă menţinută o anumită
vigilenţă în interpretarea datelor. Cercetătorul e x ainează
m
procesul de autodezvăluire, interpretează datele cu
foarte mare atenţie şi caută posibilele inconsecvenţe ale povestirii pentru a obţine informaţiile necesare şi a
înţelege sinele în calitatea sa de creator de semnificaţii cu un rol stabilit în societate, în cultură şi istorie
(Freeman, 1992).
Dezvoltarea identitatii
Deoarece o poveste a vieţii nu constituie însăşi experienţa de viaţă, ci doar o reprezentare a ei, am putea
afirma că aceasta este o modalitate de a ne organiza experienţa, de a ne transforma şi a ne verifica
identitatea (McRae, 1994; Ochberg, 1994). Actul de a relata o naraţiune autobiografică ar putea fi foarte
bine mijlocul prin care o viaţă este pusă cap la cap pentru întâia oară sau e expusă cursiv, pentru a fi privită
ca un întreg plin de semnificaţie. Pentru unii oameni, faptul de a-şi spune povestea poate echivala cu o
autodemascare. Poate fi un mod de a-şi asuma, o dată pentru totdeauna, toate valorile şi atitudinile pe care
le-a acumulat de-a lungul vieţii de la familia lor sau de oriunde altundeva. A relata o poveste a vieţii în
maniera în care cineva o vede poate fi unul dintre cele mai emfatice răspunsuri la întrebarea "Cine sunt eu?".
Pentru unele persoane, relatarea povestirii vieţii face ca atât imaginea de sine, cât şi stima de sine să câştige
în claritate şi putere; pentru alţii, povestea pe care o spun poate răspunde doar parţial sau temporar acestei
întrebări complexe. Una dintre utilităţile naraţiunii autobiografice pentru cercetător ar fi determinarea
relaţiei existente între poveste şi persoana care o spune. Ne spune povestea cine este cu adevărat persoana?
Simţim că există o concordanţă a experienţelor re1atate în povestire? Cum este definită identitatea, ce
statusuri identitare sunt prezentate aici, au acestea coerenţă internă şi externă, se potrivesc acestea cu
modelele teoretice de formare a identităţii (Erickson, 1950/1963; Kroger, 1993; Marcia, 1966;
Widdershoven, 1993)?
Consiliere şi terapie
Probabil una dintre cele mai importante utilizări ale povestirii vieţii este în scop terapeutic, Deşi nu e
relatată în scop terapeutic, povestea vieţii poate ajuta o persoană să-şi clarifice ori să înţeleagă ceva care
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poate nu era la fel de limpede înainte de a fi povestit. De fapt, psihoterapia este cunoscută drept" vindecarea
prin discuţii". Aceasta presupune relatarea poveştii noastre unei persoane care are pregătirea necesară pentru
a ne ajuta să înţelegem, să interpretăm şi să învăţăm din experienţele noastre mai mult decât am fi capabili
să o facem singuri. Însuşi procesul de relatare a poveştii noastre în mod clar, direct şi sincer poate fi
asemenea unei terapii, în funcţie de circumstanţele care ne-au determinat să facem acest lucru.
Sinceritatea radicală reprezintă o abordare nouă a unei noţiuni mai vechi ("adevărul te va elibera" Blanton, 1996). Aceasta înseamnă a îndrăzni să spui adevărul, trecând peste minciuni şi mecanisme de
apărare, pentru a răzbate spre un tărâm al transparenţei şi deschiderii faţă de tine însuţi şi faţă de ceilalţi ca
modalitate de a învinge stresul şi problemele emoţionale.
Când abordarea narativă este folosită de terapeuţi, consilieri sau alte persoane care oferă ajutor
specializat ca mijloc de a-i ghida pe clienţi să surprindă detalii ale vieţii lor ce s-ar putea dovedi utile pentru
înţelegerea patternurilor de profunzime, a problemelor, conflictelor sau dilemelor cu care se confruntă
aceste persoane, lucru care se întâmplă ,aproape întotdeauna în terapie, are loc un proces de "povestire" ori
"repovestire" sau ambele simultan (White, Epston, 1990). Implicaţiile acestui proces în plan terapeutic şi în
planul cercetarii sunt relativ extinse. A-ţi povesti şi a-ţi repovesti viaţa cuiva oferă ocazia de a crea relatări
noi, dintre care unele pot oferi un sentiment de eliberare. Cercetatorul ar putea examina procesul şi textul
povestirii căutând posibile idei şi noi interpretări, pentru a determina în ce masură rememorarea unor
evenimente timpurii ale vieţii şi reflectarea asupra lor, prin intermediul povestirii, au ajutat, poate, la
clarificarea acestor aspecte sau au adăugat sentimentul unei mai mari integrităţi vieţii povestitorului.
Studiul narativ al vietilor
Viata este studiată ca întreg sau doar în ceea ce priveşte anumite fragmente semnificative. În ambele situaţii,
o naratiune personală e cea mai utilă abordare pentru a obţine o perspectivă subiectivă asupra problemei
luate în considerare si a o înţelege. Poveştile vieţii urmează o tendinţă firească de' aranjare a evenimentelor
şi circumstanţelor vieţii într-o manieră care le dă o ordine coerentă (Cohler, 1988). Ca modalitate de creare a
semnificaţiilor, de identificare a influenţelor vieţii şi de interpretare a experienţelor trăite, probabil că nu
există o metodă mai bună decât relatarea subiectivă a povestirii vieţii. Aceasta îl ajută pe cercetător sa
inteleagă viaţa din punctul de vedere al celui care o trăieşte. Lucrările din domeniul studiului narativ al
vieţilor, care abordează această metodă şi încearcă să răspundă unor întrebări legate de modul în care creăm
semnificaţia vieţii noastre prin intermediul povestirilor, ar trebui să îi fie indispensabile oricărui cercetător
ce foloseşte povestea vieţii (Josselson, 1996; Josselson, Lieblich, 1993, 1995; Lieblich, Josselson, 1994,
1997).
Utilizarea în sociologie
Poveştile vieţii îl pot ajuta pe cercetător să devină mai conştient de diversitatea rolurilor şi a standardelor
posibile care există în cadrul comunităţilor umane. Ele pot să explice ori să confirme o experienţă prin
contextul moral, etic sau social al unei situaţii date. Poveştile vieţii pot ilustra cum este să evoluezi într-o
lume aflată în schimbare. Ele îi pot oferi cercetătorului informaţii despre realitatea socială exterioară
relatării, dar descrisă de aceasta (Bertaux, 1981), precum şi despre povestea însăşi drept construcţie socială
(Rosenthal, 1993).
O poveste a vieţii îl poate ajuta pe cercetător să definească locul individului în cadrul ordinii sociale şi
procesul prin care se realizează această ordine. Ea ajută la explicarea felului în care indivizii înţeleg
evenimentele şi mişcările sociale, cauzele politice care au stat la baza acestora ori modul cum percep
membrii unui grup, ai unei generaţii sau cohorte sociale anumite evenimente ori acţiuni. O povestire explică
şi modul în care perceperea, trăirea sau interpretarea de către indivizi a evenimentelor sociale este legată de
dezvoltarea lor individuală (Stewart, 1994).
Aplicaţii sociolingvistice
Poveştile vieţii pot fi, de asemenea, utilizate pentru a explica şi a defini relaţiile şi apartenenţa la un grup, în
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special cu referire la limbajul folosit în acest scop. Relatările indivizilor despre viaţa lor conţin unităţi
discursive, grade de coerenţă şi o structură lingvistică generală, toate fiind utile pentru stabilirea relaţiei
dintre limbaj şi practicile sociale, dintre sine şi ceilalţi şi crearea identităţii sociale (Linde, 1993 ; Mkhonza,
1995).
Utilizarea mistico-religioasă
A spune o poveste a vieţii poate fi un act de transcendere a planului personal şi pătrundere pe tărâmul
sacrului. Indiferent în ce direcţie se îndreaptă naratorul plecând de la întrebările deschise şi indiferent de
ceea ce se accentuează cel mai mult, într-o poveste a vieţii vor fi subliniate aspectele cele mai semnificative
din punct de vedere personal pentru narator. Toate aceste informaţii sunt importante pentru cercetător,
furnizând indicii referitoare la cele mai importante eforturi şi victorii ale oamenilor, cele mai profunde
valori, căutările, eventualele eşecuri şi reveniri. Poveştile vieţii ne înfăţişează religia şi spiritualitatea ca pe o
experienţă trăită. Cercetătorii pot manifesta empatie faţă de experienţa altora, receptând-o în termenii
naratorului şi punându-i apoi întrebări empatice specifice, cum ar fi: ce credinţe sau viziuni asupra lumii
sunt exprimate în povestire? Este planul transcendent explicit? În ce fel comunitatea joacă vreun rol în
cadrul acestei vieţi trăite profund? În ce fel putem compara această autobiografie spirituală cu vieţile
liderilor spirituali clasici (Comstock, 1995)?
Cercetătorii interesaţi de întreaga viaţă sau de anumite părţi ale acesteia vor găsi în astfel de povestiri
ceea ce este cel mai valoros pentru o persoană. Ceea ce includ oamenii într-o povestire a vieţii ne spune cine
sunt ei în esenţă. A spune o poveste a vieţii este ca şi cum ai spune o poveste sacră. Analiza unei naraţiuni
autobiografice poate să indice care sunt lucrurile cele mai importante ale vieţii. Ea ne poate învăţa ce rol au
conflictele în viaţă şi cum sunt exprimate adevărul personal şi interesele supreme.
Prin studierea poveştilor vieţii, cercetătorii pot să afle lucruri noi despre dilemele, conflictele şi
triumfurile umane, dar şi să aprecieze mai mult modul cum sunt însuşite, modelate, păstrate, experimentate
şi înţelese valorile şi credinţele de-a lungul timpului.
Cercetătorii ar putea analiza modul în care povestirile vieţii surprind teme universale şi perene ce par să-I
conecteze pe povestitor, indiferent de epocă şi cultură, cu familia, prietenii şi cei din jur; de asemenea, cum
ar putea el să aibă un sentiment de veneraţie faţă de propria viaţă şi toate aspectele sale şi cum influenţează
experienţele-limită sau cele spirituale aceste sentimente.
Antropologie şi folclor
Împreună cu studiile de religie, aceste două discipline abordează, într-o manieră clară, probleme referitoare
la credinţe, valori, obiceiuri, tradiţii sacre şi sensuri ale vieţii.
De regulă, antropologii utilizează poveştile vieţii pentru a obţine semnificaţiile culturale împărtăşite ale
individului, viziunea unui membru al comunităţii asupra acesteia şi dinamica schimbărilor culturale (Geertz,
1973; Langness, Frank, 1981). Fo1cloriştii ştiu, de asemenea, că poveştile vieţii depozitează învăţăturile,
credinţele, obiceiurile şi practicile tradiţionale şi pot răspunde multor întrebări despre procesul de
conservare a tradiţiilor şi despre rolul acestora în viaţa indivizilor care le transmit mai departe (Ives, 1986;
Titon, 1980).
Utilizarea cosmologico-filosofică
A relata o povestire a vieţii poate fi chiar un act de ordonare a propriului univers. Putem exprima astfel
modul cum vedem lumea şi universul, precum şi rolul şi locul nostru în cadrul acestora. Întrucât ne prezintă
o imagine a lumii şi universului, viziunea particulară ce transpare din povestire poate avea o mare valoare
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pentru cercetător. Ştiinţa şi religia, faptele şi credinţa se pot îmbina într-o povestire a vieţii pentru a rezulta o
perspectivă personală asupra modului cum se armonizează o viaţă cu toate celelalte din univers. O poveste a
vieţii ar putea, de asemenea, să prezinte o perspectivă asupra modului în care o persoană ar dori să arate o
lume ideală. Când cercetătorul obţine o astfel de relatare a unei vieţi care exprimă emoţia de a fi parte din
acest univers, o putem considera un document important.
Primele noastre informaţii ştiinţifice asupra universului au început ca o poveste, care s-a schimbat şi a
evoluat de multe ori, dar este încă într-o continuă evoluţie, cu fiecare povestire spusă de cineva.Este foarte
probabil ca fiecare poveste a vieţii să contina o viziune personala asupra lumii, o filosofie personală, un
sistem de valori propriu,o parere personală despre ideologiile politice, o parere despre ceea ce este corect
din punct de vedere moral, dacă nu si politic, despre modul în care trebuie trăită viaţa etc. Pentru
cercetatorii din acest domeniu poate fi de interes să afle: cum se trăieşte astăzi, cum sunt relatate poveştile
vieţii, dacă se potrivesc acestea cu ceea ce ştim despre univers, cu viziunea noastră mai nouă sau mai actuală
despre lume. Povestirile pe care le spun oamenii astăzi au sens în lumea în care trăim? O relatare personală
poate avea o "densitate" caracterizată prin legături de-a lungul timpului, intenţii şi o atitudine faţă de viaţă,
care include o viziune sau o interpretare particulară a ceea ce reprezintă viaţa şi realitatea pentru o persoană
(Brockelman, 1985).
Utilizarea modelului interviului de tip povestea vietii pentru aplicatii de cercetare specifice
Iată câteva idei care compară cele patru funcţii clasice ale miturilor şi povestirilor tradiţionale, ilustrând
modul cum poveştile vieţii ar putea fi abordate şi utilizate de cercetători.
Există un număr nelimitat de aplicaţii ale poveştii vieţii ca instrument de cercetare. În orice domeniu,
însăşi povestea vieţii ar putea servi ca element central pentru o cercetare publicată. Ca exemplu la care ne
referim pe tot parcursul lucrării noastre, fragmente ale poveştii vieţii ar putea fi folosite ca date în scopul
analizei şi interpretării sau pentru a ilustra orice argument teoretic. Indicaţiile oferite în capitolul 3 pentru
realizarea interviului pot fi adaptate pentru a ne focaliza pe oricare problemă ori subiect al cercetării.
Dacă aveţi o agendă care solicită informaţii focalizate din unul sau mai multe domenii, mai întâi aruncaţi
o privire asupra întrebărilor sugerate în capitolul 3 şi decideţi care dintre secţiunile acestuia ar putea servi ca
punct de plecare pentru proiect. Apoi, acestea pot fi folosite pentru a dezvolta un set suplimentar de întrebări
care va răspunde mai detaliat nevoilor dumneavoastră de cercetare. Aşa cum au descoperit majoritatea
cercetătorilor, este bine nu doar să obţinem mai multe date decât putem folosi efectiv, ci şi să avem o gamă
mai largă de informaţii ca bază pentru înţelegerea contextului oricărui obiectiv specific de cercetare. Acest
lucru se poate realiza folosind întrebări din cât mai multe categorii prezentate în capitolul 3, care vor furniza
această bază solidă, indiferent de scopul proiectului. Povestea vieţii poate fi folosită în cadrul disciplinelor
deja menţionate, precum şi pentru multe alte probleme esenţiale. Câteva exemple suplimentare vor ilustra
acest lucru.

Educatie
Întreaga problematică privind ceea ce trebuie predat şi ceea ce trebuie învăţat este reconsiderată în educaţie.
În căutarea unor noi abordări ale cunoaşterii şi învăţării, naraţiunii i se oferă un rol central. Relatările
personale, în special poveştile vieţii celor direct implicaţi ca practicanţi în domeniu, le pot arăta profesorilor,
furnizorilor de servicii sociale şi altor cercetători cum şi-au găsit aceste persoane echilibrul prin sarcinile
alese. Poveştile pe care le spun oamenii despre viaţa lor sunt văzute ca principal instrument de predare şi
promovare a anumitor profesii. Acestea ilustrează în mod clar întâietatea, atât în viaţa indivizilor, cât şi în
practica educaţională, a căutării sensului vieţii, a rolului grijii pentru oameni şi arată cât de important este
pentru cercetătorul-profesor (din orice disciplină) să ia în serios această căutare, viziune şi acest scop
personale. În această abordare nouă a cunoaşterii relatările personale sunt utile, printre altele, pentru:
oportunitatea unor relaţii mai profunde cu ceilalţi; puncte de plecare pentru acţiuni etice; idei noi; judecăţi
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bazate pe compasiune; crearea şi împărtăşirea unor cunoştinţe şi semnificaţii care pot ghida practicile
profesionale; o viziune extinsă asupra responsabilităţii profesioniştilor; înţelegerea identităţii morale;
ilustrarea posibilităţilor de acţiune şi trăire umane (Witherell, Noddings, 1991).
Se pare că utilizarea de către profesori a poveştilor vieţii ar putea servi foarte bine ca model şi pentru
practicienii şi cercetătorii din orice altă disciplină ştiinţifică sau profesie. Povestea unui profesor (sau a unui
analist politic, fizician, ministru) ar putea să concentreze majoritatea întrebărilor din categoria celor ce
vizează cariera, dar şi să includă întrebări referitoare la dinamica familiei, educaţia şcolară, caracteristici şi
valori şi mai ales întrebări care identifică influenţele asupra opţiunilor profesionale. Sistemele personale de
semnificaţii şi opţiunea pentru o profesie sau o viziune asupra lumii există într-un context social, istoric şi
cultural.

Gerontologie
Poveştile vieţii sunt esenţiale în dezvoltarea umană, interacţiunea generaţiilor şi integritatea persoanelor spre
sfârşitul vieţii. Este unanim recunoscut faptul că un obiectiv principal de dezvoltare pentru persoanele în
vârstă îl constituie trecerea în revistă a propriei vieţi (Butler, 1963). Într-adevăr, acesta este procesul prin
care vârstnicii îşi transmit altora povestea vieţii, cu experienţele, lecţiile, înţelepciunea, instrucţiunile şi
speranţele sale, proces esenţial atât pentru individ, cât şi pentru comunitate. Când acest lucru ia forma unei
treceri în revistă conştiente, ghidate a vieţii sau a unei povestiri a vieţii spre finalul său, acest lucru poate
avea o valoare semnificativă atât pentru persoana în vârstă, cât şi pentru cercetător.
Într-o comunitate tradiţională, între copilărie şi maturitate există un sistem de generare şi regenerare.
Comunitatea depinde de virtuţile fundamentale ale bătrânilor, păstrători ai tradiţiei, pentru a răspunde
nevoilor viitoarei generaţii. Integritatea personală este ancorată în şi depinde de participarea activă la
succesiunea generaţiilor. Mai ales bătrânii comunităţii erau cei care purtau povara acestei responsabilităţi
prin transmiterea valorilor şi a înţelepciunii lor prin intermediul povestirilor. Aceasta este maniera în care ei
îşi duceau la îndeplinire rolul, menţinând legătura cu trecutul, exprimând un angajament faţă de prezent şi
clarificând sensul vieţii pentru viitor.
Acesta era rolul bătrânilor în comunitate cu mult înainte ca Butler (1963) să descrie procesul de
"retrospectivă a vieţii", la care s-a referit ca la o "funcţie a bătrânilor".
Abia în secolul XX am început să recunoaştem că legătura dintre bunăstarea psihologică şi conservarea
culturală constă în acest proces natural de amintire sau retrospectivă a vieţii, prin care bătrânii îşi fac
bilanţul vieţii şi ajung să-şi clarifice tot ce a fost bine, ce ar fi putut fi mai bine şi ceea ce contează în
continuare cel mai mult.
Ca urmare a studiilor ulterioare asupra accentului pus de Butler pe retrospectiva vieţii ca o componentă
firească a îmbătrânirii şi ca exemplu de "memorie involuntară", alţi cercetători au descoperit că
rememorarea deliberată este un mijloc important de unificare a sinelui. În această secvenţă sunt reluate
procese cum ar fi reunirea membrilor ori a figurilor aparţinând istoriei vieţii cuiva sau sinelui anterior şi
reapar persoanele semnificative care fac parte din această istorie (Myerhoff, 1992).
Când retrospectiva vieţii este făcută cu intenţie, şi nu e o alternare pasivă, fragmentată de imagini din
trecut, diferenţa este uriaşă, iar rezultatul poate aduce schimbări în viaţă, chiar şi la vârste înaintate.
Adevărata funcţie a retrospectivei, care include şi o reflectare profundă şi interpretarea a ceea ce rezultă,
este să le permită bătrânilor să precizeze lucrul cu cea mai mare semnificaţie în viaţa lor. A spune o
povestire a vieţii, la orice vârstă şi oricât ani reflecta asupra ei, este o experienţă similară. Ambele situaţii
duc la clarificarea intereselor fundamentale (Erikson, 1964; Tillich, 1957) înainte de a fi prea târziu.
Astăzi, deoarece comunităţile se destramă sau, cel puţin, devin mai dispersate, separate şi mobile, este
chiar mai important ca povestirile vieţii să devină o componentă centrală a practicii gerontologice. Poveştile
vieţilor persoanelor vârstnice le pot oferi cercetători lor multe informaţii semnificative despre cursul vieţii,
succesiunea generaţiilor, modul în care înţelegem bătrâneţea şi rolul povestirilor de-a lungul vieţii şi găsirea
unor metode de a îmbunătăţi calitatea vieţii (Birren, Kenyon, Ruth, Schroots, Svensson, 1995).
14

Probleme culturale şi de gen
Pentru a echilibra bazele de date în funcţie de care se elaborează, de atâta vreme, teoriile, trebuie înregistrate
mai multe poveşti ale vieţii femeilor şi membrilor unor grupuri diverse din punct de vedere cultural. Vocilor
feminine trebuie să li se ofere ocazia de a se face auzite, analizate şi să se teoretizeze pe marginea lor, cel
puţin pentru a vedea dacă ar putea exista un echivalent feminin al monomitului *, astfel încât cercetătorii să
fie capabili să determine mai eficient similarităţile şi diferenţele dintre experienţele masculine şi cele
feminine şi să caute o sinteză care ar dezvolta opţiunile povestirilor vieţii pentru toţi subiecţii şi din care să
beneficieze ambele sexe (Gergen, Gergen, 1993). Există o arie largă de aplicaţii şi utilizări ale cunoaşterii
narative în relaţie cu problematicile de gender (vezi în special Helle, 1991; Lieblich, Josselson, 1994). Din
motive similare, deoarece modul în care noi spunem povestirile este mediat de cultura noastră (Josselson,
1995), e nevoie să ascultăm poveşti ale vieţii unor indivizi aparţinând acestor grupuri subreprezentate pentru
a ne ajuta să stabilim un echilibru în literatură şi să extindem opţiunile la nivel cultural ale tuturor
oamenilor. Povestirile relatate de homosexuali şi lesbiene ar contribui, de asemenea, la o înţelegere mai
completă a aspectelor legate de schimbare în viaţa oamenilor (Ben-Ari, 1995; Boxer, Cohler, 1988).
* Denumit adesea şi "călătoria eroului", monomitul se referă la călătoriile sau căutările ciclice întreprinse de
eroii mitici (n.t.).

Generarea datelor dintr-o poveste a vieţii
Rolul unei poveşti a vieţii e, în primul rând, să pună la un loc elementele esenţiale, evenimentele şi credinţe
le din viaţa unei persoane, să le integreze într-un tot, să le ofere semnificaţie, să înveţe din ele, să educe
tânăra generaţie şi să le reamintească tuturor celorlalţi membri ai comunităţii care este cel mai important
lucru în viaţă. Când e spusă în această manieră, o povestire a vieţii prezintă sub formă narativă nu numai o
serie de evenimente care sunt importante pentru povestitor, ci şi o naraţiune structurată, ilustrând cine a
devenit povestitorul, cum au fost înfruntate diferite situaţii, arătând dacă este vorba despre o dramă, o
comedie, o tragedie, o aventură sau o combinaţie, a acestor structuri ale intrigii. O astfel de intrigă este
esenţială pentru ordonarea evenimentelor şi a circumstanţelor vieţii şi pentru a putea extrage semnificaţia
acestora (Ochberg, 1994). Fiecare povestire a vieţii urmează acelaşi pattern care există în toate relatările sau
descrierile sacre - început, conflict şi rezolvare. Structura vieţii este, de fapt, ceea ce-i oferă identitate,
semnificaţie şi finalitate.
Specialiştii studiază de mult relatările personale pentru a înţelege mai bine diferite aspecte ale experienţei
umane şi funcţiile integratoare ale povestirii vieţii. A spune povestea vieţii implică de obicei cel puţin
adresarea unora dintre întrebările eterne asupra dezvoltării umane: ce face ca o anumită tranziţie să aibă loc?
Cum este personalitatea matură? A existat vreo formă de ghidare pe parcursul vieţii? Există vreo temă
unificatoare a vieţii? Cum e menţinut sentimentul continuităţii în faţa schimbării?
Interviul de tip povestea vieţii oferă o abordare şi o metodă care pot face din înregistrarea şi studierea
relatărilor personale un efort de cercetare constant. Folosind abordarea descrisă în capitolele 2 şi 3, oricine
este interesat să înveţe din povestirile personale va identifica multe aspecte valoroase pentru cercetare.
Chase (1995) sugerează să căutăm poveştile ascunse în naraţiunile autobiografice - acele elemente care ne
pot spune mai multe despre individ, teme sau aspecte specifice aflate în relaţie cu problematici mai ample,
precum genul, clasa socială şi cultura, precum şi dacă există anumite patternuri care reies din poveste sau
dacă genul, clasa şi cultura reprezintă elemente de bază ale relatării.
Ceea ce poate fi de maxim interes într-o poveste a vieţii este modul cum se percep oamenii pe ei înşişi şi
cum vor ca alţii să-i perceapă. Relatările acestea ne furnizează o înregistrare clară şi ordonată a adevărurilor
personale, care, în consecinţă, constau. atât în " fapte" , cât şi în "ficţiuni". Aceasta este tot ce putem
pretinde de la o poveste a vieţii. Ea reprezintă o înregistrare directă, sub forma unei explicaţii sau justificări
personale, spusă adesea într-o manieră care ne mişcă profund, a ceea ce oamenii au făcut cu viaţa lor.
Prin descrierea experienţelor-cheie ale unei vieţi conflicte, momente de tranziţie, realizări -, obţinem mai
mult decât fapte sau ficţiuni, vom obţine definiţii personale a ceea ce înseamnă să fii prins într-un conflict
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moral, să învingi ori să pierzi şi vom afla cum se simte persoana care asistă la dezvăluirea propriului destin.
Relatând o poveste a vieţii, ne facem o idee clară asupra cauzelor şi a modului cum sunt conectate între ele
diferitele elemente ale vieţii şi asupra a ceea ce dă sens vieţii unei persoane. Nu există, poate, o modalitate
mai reuşită de a răspunde întrebărilor legate de modul în care oamenii au reuşit să fie ceea ce sunt decât
povestea vieţii lor. Povestirile vieţii sunt esenţiale pentru a înţelege mai bine viaţa umană, în special viaţa
individului în relaţie cu cei din jur, pentru a şti ce este cel mai important pentru oameni şi pentru a vedea
cum sunt legate generaţiile între ele.
Relatarea vieţii poate dezvălui semnificaţii mai importante decât ne-am imaginat. A povesti necesită o
reflectare asupra evenimentelor şi experienţelor la care naratorul nu s-a gândit până atunci prea bine. Cei ce
îşi povestesc viaţa formulează gânduri şi sentimente care s-ar putea să fi fost cenzurate anterior. Cercetătorii
care folosesc povestirile vieţii vor realiza că fiecare dintre acestea este plină de semnificaţii, de elemente
personale preţuite profund, valide, valoroase, legate între ele - şi amuzante.

Arta şi ştiinţa interviului de tip povestea vieţii
Deşi se poate aplica o metodologie de cercetare destul de uniformă şi se obţin multe date importanle printr-o
povestire a vieţii (obiectivitatea demersului), este posibil ca realizarea unui astfel de interviu să implice, în
mare măsură, subiectivitatea şi chiar norocul. Acelaşi cercetător, bazându-se pe un set de variabile, ar putea
să folosească diferite întrebări în cazul diferitor respondenţi şi să obţină totuşi povestiri complete ale vieţii
acestora. Diferiţi cercetători ar putea folosi întrebări diferite, în funcţie de interesul particular al proiectelor
lor. In esenţă, o poveste a vieţii este un şablon care va fi aplicat în mod diferit în situaţii, circumstanţe sau
contexte diverse.
Există peste 200 de întrebări enumerate în capitolul 3 care pot fi folosite pentru a obţine povestea vieţii.
Aceste întrebări nu sunt oferite spre a fi utilizate în totalitate sau ca structură globală prestabilită. Ele sunt
doar sugestii, cele mai multe potrivite pentru fiecare situaţie, urmând să fie alese de cercetător. Există
situaţii când un număr redus de întrebări ar putea fi folosite efectiv, iar alteori chiar câteva zeci; şi, în fiecare
caz" este foarte probabil să alegeţi un set diferit de întrebări. Secretul realizării celui mai bun interviu constă
în flexibilitate şi în capacitatea de a ne adapta la diferite circumstanţe. Ar putea exista cazuri în care se pun
mai multe întrebări ce nu sunt în listă, dacă experienţa vieţii cuiva e cel mai bine exprimată sau înţeleasă
într-un context total diferit decât sferele obişnuite ale vieţii.
Poziţia asumată aici este că interviul de tip povestea vieţii poate fi abordat ştiinţific, dar e realizat, în primul
rând, ca un act artistic. Deşi există o structură (un set de întrebări sau părţi ale acestuia) care poate fi
folosită, fiecare cercetător o va utiliza într-o manieră proprie. Deşi teoriile ar putea fi aplicate în grade
diferite de-a lungul procesului, atât interviul, cât şi interpretarea lui sunt foarte subiective. Mai mult chiar, la
fel cum există artişti mai mult sau mai puţin buni, există şi cercetători mai mult sau mai puţin buni.
Derularea interviului, indiferent dacă este sau nu structurat, va fi o variabilă importantă, ca şi povestitorul.
Faptul că acesta ne oferă semnificaţii personale profunde, amintiri şi interpretări proprii face, de asemenea,
ca relatarea unei poveşti a vieţii să fie o artă.
Deoarece interviul de tip povestea vieţii este în primul rând un demers artistic, el ar trebui interpretat ca
atare. Are propriile standarde de fidelitate şi validitate, diferite de cele ale metodelor de cercetare cantitative,
aşa cum se arată în capitolul 4. Cercetarea calitativă (incluzând şi interviurile de tip povestea vieţii) poate fi
verificată după propriile criterii, dacă este caracterizată de fidelitate şi validitate. Aşa cum operele de artă au
propriile standarde de apreciere, la fel se întâmplă şi cu metodele de cercetare bazate în primul rând pe
subiectivitate, flexibilitate şi variabile umane inerente. În următoarele capitole va deveni mai clar faptul că o
poveste a vieţii este în primul rând un text, care trebuie citit, înţeles şi interpretat în funcţie de propria sa
valoare şi în propria sa manieră.

16

2. Planificarea interviului

Toţi oamenii au de relatat câte o poveste sau mai multe despre viaţa lor. Tot ce se întâmplă ia forma unei
poveşti. Fiecare eveniment, situaţie şi experienţă, dacă ne gândim la ele, au un început, un cuprins şi o
încheiere, care conduce spre un alt început şi aşa mai departe. Lucrurile care ni se întâmplă pe parcursul
vieţii pot fi împărtăşite altora doar sub formă de povestire, acest fapt conferindu-le şi semnificaţie.
Cei mai mulţi oameni sunt nerăbdători să-şi povestească experienţele pe care le-au trăit deoarece ele
reprezintă ceea ce cunosc ei cel mai bine şi ceea ce-i preocupă cel mai mult. Ascultând povestea vieţii cuiva,
suntem impresionaţi de maniera în care ne atinge sau ne mişcă şi ne conectează la ceva cu care şi noi suntem
familiarizaţi în mod direct. Suntem adesea uimiţi de puterea povestirilor. Această putere seamănă mult cu
orenda, forţa magică din povestirile tradiţionale, care transformă transmiterea poveştii vieţii către altă
persoană într-un fel de efort spiritual, la fel cum sunt scrierile autobiografice, deoarece indivizii ajung la
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esenţa a ceea ce sunt ei înşişi, expunând ceea ce este cel mai important pentru ei. Prin povestea vieţii aceştia
îşi transmit adevărurile lor personale.
O experienţă similară cu povestirea vieţii sau scrierea autobiografiei este intervievarea cuiva care-şi
relatează viaţa. A asista pe cineva în efortul personal sacru al relatării propriei vieţi poate fi una dintre cele
mai plăcute şi mai pline de satisfacţii experienţe interpersonale în care am putea fi implicaţi şi o manieră de
a le oferi putere altora, ghidându-i spre o înţelegere mai profundă a vieţii lor.
Am realizat primul interviu de tip povestea vieţii acum 30 de ani pentru o teză de masterat în folclor. Am
petrecut multe weekenduri minunate alături de Harry Siemsen, fermier şi cântăreţ din Munţii Catskill, stând
cu el la masa din bucătăria sa şi înregistrându-i povestirile şi cântecele. Am fost foarte mişcat de dorinţa sa
de a-şi împărtăşi viaţa unei persoane străine şi de cât de bine am reuşit să-I cunosc în cadrul acestui proces.
Conexiunea profundă, personală pe care am stabilit-o cu el şi cu mulţi alţii pe care i-am intervievat de atunci
a avut o mare însemnătate pentru mine de-a lungul anilor.
Este imposibil de anticipat cum va fi un interviu de tip povestea vieţii, nu atât în ceea ce priveşte modul în
care este realizat, cât forţa experienţei în sine. Am constatat acelaşi lucru şi în cazul studenţilor mei, care, de
mai multe ori, au arătat cât de plină de semnificaţie a fost pentru ei realizarea interviului, în special cu
cineva apropiat, cum ar fi părinţii sau partenerul de viaţă. Doar asistarea la povestirea vieţii cuiva, ascultarea
atentă, înţelegerea şi acceptarea, fără a judeca, ne pot transforma.
O doamnă ce tocmai finalizase un interviu de tip povestea vieţii cu tatăl său afirma: "Nu aş fi putut să mă
pregătesc pentru impactul emoţional pe care această experienţă l-a avut asupra mea". Ea a fost realmente
copleşită de ceea ce a aflat despre tatăl său şi, mai târziu, a spus că i-au rămas foarte multe "reziduuri
emoţionale" de pe urma acestei experienţe. Citind transcrierea interviului, cred că am înţeles ce voia să
spună. Povestea surprindea toate detaliile copilăriei sale în perioada Marii Crize, când a fost crescut în
sărăcie de o mamă singură cu patru copii şi a suferit constant de dezrădăcinare; a fost martor al ororilor de
pe linia frontului în al doilea război mondial şi s-a zbătut pentru a intra în câmpul muncii în perioada de
după război având doar şcoală primară.
Ca reacţie la povestea vieţii tatălui său, ea a scris:
Chiar înainte de a intra la liceu, mă plimbam cu tata prin cartier şi mi-a mărturisit ceva care îmi vine în
minte astăzi. Spunea: "Într-o zi s-ar putea să-ţi fie ruşine cu mine". Se referea la faptul că nu avea educaţie
superioară şi la mijloacele de trai modeste pe care ni le putea oferi. M-am simţit ciudat şi nu am spus prea
multe. Ei bine, nu mi-a fost niciodată ruşine cu el; de fapt, a avut întotdeauna ceva la înălţimea căruia
simţeam că nu pot să mă ridic, corectitudinea şi bunătatea lui în relaţiile cu oamenii, atitudinea pozitivă faţă
de - provocările vieţii, capacitatea de a munci din greu şi încrederea în forţele proprii. Iată cum stau lucrurile
cu părinţii şi copiii, fiecare având poate o impresie greşită despre celălalt.
Auzind povestea completă a vieţii tatălui său, nu numai că şi-a schimbat părerea imprecisă despre el, ci
acest lucru le-a permis amândurora să intre pe tărâmul lui "a fost odată". Acesta e locul în care totul devine
veşnic - şi sacru. Aceasta nu mai reprezenta doar povestea lui, ci a unei generaţii şi chiar mai mult decât
atât. Ea l-a înţeles mai bine şi şi-a amintit unele dintre virtuţile sale, dobândind astfel un sentiment de
respect şi o apreciere mai profundă pentru omul care era tatăl său.
O altă femeie care şi-a intervievat, de asemenea, tatăl şi a avut o experienţă similară scria ulterior:
A fost o experientă minunată pentru amândoi să stau cu tatăl meu trei ore şi să ascult povestea vietii sale.
Relatia noastră nu a implicat împărtăşirea sentimentelor şi a celor mai profunde gânduri. Întotdeauna am
simtit că mă iubeşte, deşi rareori şi-a manifestat dragostea prin vorbe sau comportament. Experienta
interviului, care a început putin stânjenitor pentru amândoi, a sfârşit prin a fi un moment cu totul special.
Era ca şi cum am fi fost scoşi din lumile noastre şi puşi în aceeaşi cameră. Desigur, mi-ar fi plăcut să aflu
mai multe despre ce a simtit el fată de diferite evenimente ale vietii, dar ştiu că mi-a împărtăşit mai multe în
acea zi decât în întreaga mea viată. La sfârşitul celor trei ore ne-am îmbrătişat. I-am spus că îl iubesc şi că
sunt bucuroasă că este tatăl meu. El mi-a spus că mă iubeşte şi că e bucuros că sunt fiica lui. Ochii noştri sau umplut de lacrimi şi acel moment special s-a sfârşit, deşi efectele acestor clipe petrecute împreună vor
rămâne permanent în amintirea amândurora. Prin poarta sufletului său, închisă brusc când avea vârsta de 13
ani, s-a produs o fisură şi mi s-a permis să arunc o privire înăuntru şi să-mi cunosc tatăl cu adevărat din
interior. Îi sunt recunoscătoare pentru aceasta.
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Ca abordare sau metodă de înţelegere a vieţii indivizilor şi de a te conecta cu experienţa acestora, nimic nu
egalează, poate, interviul de tip povestea vieţii. Povestirea propriei vieti revelează trăirile interioare mai
mult decât ar putea să-o faca orice altă abordare. Este posibil ca nu reconstrucţia istorică să fie principalul
interes al poveştii vieţii, ci maniera în care indivizii se văd pe ei înşişi în acest moment al vieţii şi cum vor
să fie percepuţi de alţii. O poveste a vieţii ne oferă o gamă largă de calităţi şi trăsături umane care ne fac pe
toţi să fim ascultaţi cu fascinaţie şi amuzament.
A-i ajuta pe oameni să-şi spună povestea vieţii prin intermediul interviului şi al înregistrării pe casetă poate
fi o cale mai directă sau o manieră convenabilă de a obţine acelaşi rezultat ca şi autobiografia, dacă indivizii
nu sunt obişnuiţi cu scrisul sau au o inhibiţie faţă de scriere. Transcrierea interviului poate fi folosită ca o
schiţă iniţială de cineva care intenţionează să meargă înapoi pe firul acesteia şi să mai elimine, să adauge ori
să revizuiască anumite aspecte.
Lungimea poveştii vieţii poate varia considerabil. Uneori, anumite circumstanţe restrictive predomină şi pot
limita interviul la o oră sau mai puţin. Acest lucru nu este însă de dorit. Am fost nevoit să fac câteva
interviuri în astfel de circumstanţe când respondentul era departe de casă şi avea alte obligaţii în acel
moment. A trebuit să-mi revizuiesc abordarea obişnuită şi să realizez interviul axându-mă în principal pe
aspectele esenţiale, principale din viaţa persoanei respective, încercând totuşi să o fac să spună câte ceva din
fiecare etapă a vieţii. În astfel de situaţii, o modalitate de a aprofunda informaţiile este să transcriem
interviul şi să-I trimitem persoanei pentru eventuale adăugiri. De regulă, adăugirile pot fi făcute pe e-mail,
dacă ne aflăm la distanţă, însă nici aceasta nu este o abordare dezirabilă.
Tipice interviului descris în această lucrare sunt cel puţin două sau trei interviuri cu persoana, de o oră ori o
oră şi jumătate fiecare. Chiar şi acesta poate fi considerat un interviu scurt, dar este mai potrivit decât unul
singur şi putem învăţa multe despre viaţa unei persoane în două sau trei părţi ale unui interviu extins la peste
trei ore. Aceasta este durata recomandată pentru orele de curs, deoarece oferă suficiente informaţii pentru a
înţelege ceea ce căutăm pentru obiectivele cursului şi, incluzând şi durata transcrierii, e cam tot ce putem
gestiona în intervalul restrictiv al unui curs.
In orice caz, unele interviuri de tip povestea vieţii se extind până la câteva zeci de ore. Această durată a
interviului sfârşeşte prin a-l transforma mai degrabă într-o autobiografie extinsă asistată. Am făcut un astfel
de interviu foarte lung în scopul realizării autobiografiei unui toboşar african, Babatunde Olatunji.
Interviurile s-au desfăşurat de-a lungul unei perioade de trei ani, în funcţie de cum am reuşit să ne potrivim
programele, să acordăm timp pentru transcriere şi revizuirea fiecărei secţiuni sau a fiecărui capitol. Această
durată se apropie mai mult de cerinţele unor studii extinse bazate pe istoria vieţii (Bertaux, 1981 ; Klockers,
1974). Pentru o poveste a vieţii extinsă, apropiată ca profunzime şi trăire de autobiografie, o astfel de serie
de interviuri este recomandată. Când timpul nu e un factor esenţial, pot ajunge două sau mai multe şedinţe
de intervievare de trei-cinci ore.

Potenţialele beneficii ale împărtăşirii poveştii vieţii
Unele persoane sunt dispuse să-şi relateze povestea vieţii la ceI mai mic semn de interes din partea cuiva.
Aceasta se poate întâmpla chiar şi în cazul unei conversaţii uzuale. Alţii trebuie să fie însă stimulaţi sau
chiar împinşi de la spate. Cred că majoritatea oamenilor chiar vor să-şi împărtăşească povestea vieţii. De
regulă, este nevoie de cineva care să asculte sau să manifeste interes pentru povestirea vieţii lor, iar ei vor
profita bucuroşi de această ocazie.
Pentru cei care ezită să-şi spună povestea vieţii, fiind intimidaţi, stânjeniţi, ruşinaţi sau, pur şi simplu,
simţindu-se nesiguri în această situaţie, iată câteva dintre numeroasele beneficii care pot rezulta din
împărtăşirea povestirii proprii celor care sunt dispuşi şi capabili să reflecteze asupra conţinutului şi evoluţiei
acesteia:

•
se obţine o perspectivă mai clară asupra experienţelor şi trăirilor personale, cu o importantă
semnificaţie în viaţa cuiva;
•
se ajunge la un grad mai mare de autocunoaştere, o stimă şi o imagine de sine mai ridicate;
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•
se împărtăşesc cu alţii experienţe şi trăiri interioare;
•
a-ţi povesti viaţa conduce la o stare de pace interioară, satisfacţie şi bucurie;
•
împărtăşirea povestirii vieţii este un element central într-un proces de recuperare, o modalitate de
purificare, de descărcare a sufletului şi de validare a experienţei personale ;
•
împărtăşirea poveştii vieţii ajută la crearea comunităţii şi ne poate arăta că avem mai multe în comun
cu alţii decât ne-am fi imaginat;
•
poveştile vieţii îi ajută pe alţii să aibă o imagine diferită sau mai clară asupra vieţii lor şi pot fi surse
de inspiraţie care să-i ajute să schimbe ceva în viaţa lor;
•
ceilalţi vor putea să ne cunoască şi să ne înţeleagă mai bine, cum nu au făcut-o înainte;
. putem să ne facem o idee mai bună despre modul în care am vrea să se termine povestea noastră
ori să îi dăm un final fericit. Înţelegându-ne trecutul şi prezentul, obţinem o perspectivă
mai clară a scopurilor noastre în viitor.
Aceasta nu înseamnă că toţi vor recepta interviul de tip povestea vieţii în acelaşi fel. Unii ar putea avea
regrete legate de anumite aspecte ale vieţii, iar pentru alţii e posibil să fie chiar un proces dureros. Dar chiar
şi acest tip de reacţie poate avea aspectele sale pozitive, care vor fi abordate în următoarea secţiune.
O poveste a vieţii implică trei etape consecutive: a) planificarea (preinterviul) - pregătirea pentru interviu,
înţelegerea beneficiilor povestirii vieţii; b) realizarea propriu-zisă a interviului (interviul) - ghidarea
persoanei care îşi relatează povestea vieţii şi înregistrarea audio sau video a acesteia; c) transcrierea şi
interpretarea interviului (postinterviul) eliminarea întrebărilor şi a comentariilor intervievatorului (se vor
păstra doar relatările povestitorului pentru a lua forma unei naraţiuni continue, unitară, redată cu propriile
cuvinte ale acestuia), trimiterea transcrierii persoanei respective pentru a o revedea şi a o verifica în vederea
unor eventuale schimbări pe care ar vrea să le facă şi povestirea, reacţia subiectivă faţă de viaţă sau
interpretarea ori analiza concretă a acesteia.
În final vom obţine o poveste a vieţii cursivă, spusă cu cuvintele naratorului. Singura corectură necesară a
textului ar fi eliminarea repetiţiilor şi a altor informaţii irelevante. Unele schimbări în ordinea expunerii pot
conferi povestirii o claritate şi o lizibilitate mai mari. Odată realizat acest lucru, conştientizăm cel mai mare
avantaj al acestei abordări: povestitorul poate fi consultat în legătură cu forma finală a relatării. Îl putem
întreba direct dacă felul în care sunt conectate faptele i se pare coerent sau nu. Oamenii care-şi spun
povestea trebuie să aibă, întotdeauna, ultimul cuvânt asupra formei scrise finale a acesteia înainte de a le fi
prezentată şi altora sau publicată.

Indicaţii privind realizarea interviului
În continuare sunt prezentate câteva sugestii precise care vă vor pregăti pentru a realiza dumneavoastră
înşivă interviul.
Decideţi pe cine vreţi să intervievaţi
Alegerea persoanei pe care urmează să o intervievaţi depinde în primul rând de scopul cercetării în care
folosiţi povestea vieţii. Un obiectiv de cercetare restrictiv vă poate limita considerabil opţiunile. În general,
când vreţi să aflaţi cum au trăit indivizii de-a lungul timpului sau cum au interacţionaţi cu ceilalţi, cei mai
buni candidaţi pentru interviu pot fi acei oameni cu care interacţionaţi zilnic. Poate fi un prieten sau cineva
cu care v-aţi întâlnit din întâmplare. Uneori cineva vă povesteşte despre o persoană interesantă pe care a
întâlnit-o. Important este să vă focalizaţi pe cineva care vă intrigă, vă inspiră, vă fascinează şi vă lasă fără
cuvinte. Poate fi vorba despre persoane de diferite vârste, nu neapărat bătrâne. În unele cazuri, un adolescent
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poate avea o poveste la fel de importantă şi plină de semnificaţii ca şi a unei persoane în vârstă. Bazaţi-vă
alegerea, în primul rând, pe faptul că persoana respectivă atinge sau stabileşte o legătură cu anumite
episoade din viaţa dumneavoastră. Dacă există deja o conexiune puternică între dumneavoastră, este
probabil să se întâmple acelaşi lucru şi pentru alţii. În repetate rânduri, studenţii mei mi-au spus că
interviurile cele mai înduioşătoare erau acelea realizate cu părinţii lor. Se pot împărtăşi mai multe într-un
astfel de interviu decât intr-o viaţă intreagă petrecută împreună.
A decide pe cine vreti să intervievaţi înseamnă a răspunde urmatoarelor intrebări: despre cine vreţi să aflaţi
mai multe? Cine a fost modelul dumneavoastră în viaţă? Cine ştiţi că a răzbit în viaţă şi a învăţat lucruri
importante din experienţa sa particulară? Pe cine v-ar plăcea să cunoaşteţi mai bine? Viaţa cui este un mister
pentru dumneavoastră? De cine sunteţi fascinat în cea mai mare măsură?
Poate bunica dumneavoastră e cea mai probabilă alegere pentru interviu sau poate tatăl. Ori vecinul din
capătul străzii, născut în Afganistan. Sau nepotul ori nepoata dumneavoastra, care pare să fi trăit în 17 ani
mai mult decât majoritatea oamenilor într-o viaţă întreagă. Alegeţi întotdeauna pentru interviuri persoanele
care posedă anumite cunostinte,un grad de intelepciune si un nivel de intelegere a anumitor aspecte ale vietii
care dumneavoastra va lipsesc.Pentru atingerea obiectivului general al realizarii interviului,trebuie sa nu
uitati ca fiecare are o poveste a vieţii de relatat şi că aceasta implică o aventură comună în care porniţi
amândoi. Există o mică diferenţă faţă de relaţia tipică subiect-cercetător. A obţine povestea vieţii înseamnă a
afla povestea pe care individul îşi doreşte cel mai mult să o spuna despre viaţa sa. Mai mult decât
formalismul sau aparenţa ştiinţifică, într-un interviu de tip povestea vieţii contează să fiţi uman, să
empatizaţi, să fiţi sensibil şi înţelegător. Asiguraţi-vă că luaţi în calcul toate aceste aspecte împreună cu
consideraţiile etice din capitolul 3. Pentru sugestii suplimentare asupra recrutării persoanelor pentru interviu,
vezi şi Johnson (1990).
Explicaţi-vă scopul
Explicaţi-le oamenilor dinainte care este scopul dumneavoastră. Spuneţi-le dacă povestea serveşte doar
obiectivelor dumneavoastră de cercetare sau le va folosi şi lor şi familiilor lor ori s-ar putea să fie publicat.
Explicaţi-le că îşi pot păstra anonimatul, dacă vor, întrucât este opţiune a individului ca numele lui să fie
menţionat ori nu când folosiţi interviul într-o cercetare. Este mai bine să aveţi printre datele dumneavoastră
o poveste a vieţii anonimă decât nici una. Asiguraţi-vă că naratorul înţelege că are ultimul cuvânt în
aprobarea oricărei transcrieri sau a altor utilizări ale poveştii vieţii sale.
Întotdeauna trebuie să respectaţi dorinţele celor pe care-i intervievăm. Se cere permisiunea de a realiza
înregistrarea (audio sau video) şi se menţionează finalitatea înregistrării (în scop educaţional, pentru
arhivare sau pentru o cercetare). Cereţi-le să semneze un formular prin care îşi exprimă acordul, în special
atunci când caseta va fi păstrată într-o arhivă, cu specificarea că nu au nimic împotrivă ca alte persoane să
asculte interviul ori să citească transcrierea (vezi anexa A pentru un exemplu de astfel de formular). Dacă
vreun respondent ar prefera să limiteze utilizarea interviului său, puteţi aranja acest lucru spre satisfacţia
ambelor părţi. Maleabilitatea faţă de dorinţele respondenţilor, împreună cu atitudinea încurajatoare şi
înţelegătoare şi sublinierea faptului că dumneavoastră şi alţii aveţi de învăţat din poveştile lor îi vor ajuta să
scape de emoţii şi să fie pregătiţi pentru procesul tulburător ce urmează. Cu cât veţi fi mai convingător şi
mai entuziast, cu atât le va fi mai uşor oamenilor să dea curs cererii dumneavoastră.
Toate aceste aspecte se referă la iniţierea unei relaţii, cum ar spune cei care lucrează pe teren, şi stau la baza
succesului interviului. Trebuie să fiţi cât mai prietenos, mai sensibil şi mai flexibil în toate situaţiile cu care
vă confruntaţi în demersul dumneavoastră. Esenţial în stabilirea acestei relaţii este să fiţi capabil să găsiţi un
echilibru între a ghida şi a lăsa interviul să curgă liber şi să ştiţi când e mai important să urmaţi direcţia
imprimată de cel care-şi povesteşte viaţa.
Acordati-vă timp pentru pregătirea interviului
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Gândiţi-vă la ceea ce vreţi să realizaţi. Puneţi-vă ideile, întrebările şi materialele (casetofonul, casetele) şi
încercaţi să aflaţi cât mai multe informaţii despre viaţa persoanei intervievate. Dacă ştiţi că persoana are
anumite experienţe de viaţă sau o anumită expertiză, ar fi o bună idee să cercetaţi acel domeniu şi să vă
familiarizaţi cu aspectele despre care v-ar putea vorbi. Cu cât îi veţi da mai mult de înţeles persoanei că ştiţi
despre ce vorbeşte, cu atât va decurge mai uşor interviul. Pe baza a ceea ce cunoaşteţi despre povestitor şi a
ceea ce vreţi să aflaţi, pregătiţi setul de întrebări pentru interviu. Dintre sutele de întrebări sugerate în partea
a doua a acestui capitol, selectaţi 30-50, care sunt cele mai relevante şi pregătiţi-vă să le folosiţi numai când
este nevoie pentru a continua interviul.
Asiguraţi-vă că ştiţi să utilizaţi echipamentele de înregistrare şi că acestea funcţionează bine. Camerele
video şi reportofoanele sunt destul de complexe şi merită să vă rezervaţi timp, înainte de realizarea
interviului, pentru a vă familiariza cu ele şi a le verifica funcţionarea. Echipamentele sunt aliaţii noştri; dacă
le cunoaştem bine, nu ne vor face probleme. Există numeroase exemple în care interviuri valoroase s-au
pierdut din cauza utilizării greşite a unor echipamente în perfectă stare de funcţionare. După începerea
interviului şi când acesta decurge firesc, puteţi uita de reportofon până ce veţi schimba caseta.
Interviul va fi chiar mai reuşit dacă le acordaţi timp şi persoanelor intervievate să se pregătească. Acestea ar
putea dori să-şi reîmprospăteze amintirile şi să-şi organizeze ideile înainte de înregistrare. Aţi putea chiar să
le daţi o mostră de şase-zece întrebări orientative pentru a se gândi la diferite etape ale vieţii lor.

Fotografiile
Fotografiile şi alte obiecte îi pot ajuta pe oameni să rememoreze povestiri şi evenimente din viaţa lor.
Fotografiile preferate îl ajută pe povestitor să privească înapoi, să comprime timpul şi să readucă la viaţă
imaginile alb-negru (sau color). De asemenea, ele pot facilita incursiuni ulterioare în evenimente şi
experienţele persoanelor. Familiile care au păstrat în albume fotografii din viaţa copiilor oferă comori
minunate şi surse de inspiraţie când acei copii vor rememora şi îşi vor spune povestea vieţii. Fotografiile pot
fi folosite ca puncte de plecare pentru reamintirea unor povestiri minunate, dar de mult uitate.

Creati un cadru adecvat
Lucrurile ar putea decurge cel mai bine dacă veţi alege un cadru relaxant, confortabil, cu care persoana
intervievată este familiarizată. Cel mai potrivit e domiciliul persoanei. Un cadru neoficial, o încăpere
liniştită, care încurajează sinceritatea, este probabil cel mai potrivit loc pentru realizarea interviului. E ca şi
cum am realiza interviul în locul cel mai apropiat de contextul natural în care s-au desfăşurat evenimentele.
Obiectivul nostru e textul povestirii de o persoană despre viaţa sa, însă contextul în care este narată poate fi
la fel de important uneori.
Când am realizat primul meu interviu de tip povestea vieţii, am avut noroc, deoarece Harry Siemsen ştia
exact unde voia să îşi spună povestea. S-a întâmplat acum 30 de ani, dar încă îmi amintesc că dintre toate
locurile din vechea sa casă întortocheată de la fermă a ales să realizăm interviul în bucătărie, lângă soba cu
lemne. Acesta era locşorul lui şi a fost perfect pentru interviu. Fiecare dintre noi probabil că are propriul
locşor unde se simte cel mai bine.
Crearea unei atmosfere şi a unui context care îl ajută pe povestitor să se simtă în largul său e fundamentală
pentru un interviu reuşit. O abordare pe care o foloseşte Studs Terkel este implicarea persoanei în ceea ce se
va întâmpla.
Chiar dacă vă cunoaşteţi perfect aparatura de înregistrare, ar putea fi de folos să-l faceţi pe povestitor să se
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simtă util, permiţându-i să vă ajute la reglarea sau testarea reportofonului înainte de a începe efectiv
interviul. Acesta va decurge cu atât mai bine cu cât povestitorul simte că este util şi că participă activ la
proces (Hofer, 1991). Ar putea fi util chiar să vă plimbaţi un pic prin jur, pentru a vă deconecta înainte de a
începe.
După ce aţi stabilit cea mai bună locaţie, înainte de a începe efectiv, înregistraţi-vă propria introducere pe
casetă, ceva de genul: "Astăzi este 1 iulie 1996 şi începem interviul cu Jane Clark la domiciliul acesteia din
Cornish, Maine. Mă numesc Robert Atkinson şi înregistrăm caseta cu numărul 96.7a". Aceasta poate servi şi
ca o verificare finală a reportofonului înainte de a porni înregistrarea. Apoi, lipiţi pe partea A a casetei o
etichetă cu aceste informaţii şi începeţi interviul. Asiguraţi-vă că aţi făcut acelaşi lucru şi cu partea B a
casetei şi cu a doua casetă, dacă o veţi folosi (Ives, 1974).

Inregistrati povestirea
Veţi asista persoanele intervievate pentru a descoperi şi a împărtăşi acea bogăţie şi profunzime care fac ca
viaţa lor să fie importantă pentru ele. Sentimentul comun că viaţa are un sens şi un scop este ceea ce face
povestea vieţii importantă si interesantă pentru alţii. Celor mai mulţi oameni le face plăcere să vadă că
cineva e interesat de relatarea lor. Pentru a vă asigura cursivitatea povestirii, cel mai important lucru este să
vă simţiţi în largul dumneavoastră şi să incercaţi să vă relaxaţi!
De asemenea, trebuie să ştiţi cum să dirijaţi interviul astfel încât răspunsurile la întrebările dumneavoastră să
fie exprimate mai degrabă sub formă de poveste, nu de raport. Adevăratele idei sau mesaje care se
intenţionează - ori trebuie - să fie transmise prin intermediul naraţiunilor autobiografice se desprind tocmai
din povestire. Din povestea unei vieţi aflăm, într-adevăr, cine este o persoană, care sunt semnificaţiile şi
legăturile din viaţa sa. Există o diferenţă enormă între o povestire vie a vieţii ilustrând un eveniment şi un
raport care enumeră şi descrie ceea ce s-a întâmplat. A-i invita pe alţii să-şi spună povestea vieţii lor
înseamnă a-i încuraja să-şi asume responsabilitatea pentru exprimarea şi explicarea semnificaţiilor din
spatele întâmplărilor. Succesul ori eşecul acestui efort depinde de tipul întrebărilor folosite.
Folositi un interviu cu final deschis
Aţi putea încerca să-I încurajaţi pe narator să urmeze "fluxul conştiinţei" pentru a-şi povesti viaţa. În
realizarea interviului, aceasta ar echivala cu a-i permite povestitorului să-şi expună, fără întrerupere şi cât de
mult doreşte, ideile despre un anumit subiect sau o anumită etapă a vieţii sale. Aceasta poate conduce la mai
multe asocieri libere de idei şi, în consecinţă, la răspunsuri mai profunde. Într-un interviu cu final deschis
este bine să aveţi pregătite anumite întrebări pentru a le folosi doar când e nevoie. După ce i-aţi explicat
persoanei specificul acestei abordări, aţi putea începe prin a întreba ceva de genul: "De unde aţi dori să
începeţi povestea vieţii dumneavoastră?". Apoi, pe măsura derulării firului narativ, veţi avea întotdeauna
pregătite întrebările care să vă conducă spre abordarea altor aspecte. Dacă povestitorul tinde să divagheze
prea mult şi abordează aspecte care nu sunt foarte relevante pentru viaţa sa, veţi încerca să o direcţionaţi, cu
blândete şi respect, spre ceea ce vă interesează. Dacă folosiţi întrebări la care se poate răspunde prin da sau
nu, va trebui să le completaţi cu întrebări de explicitare. Nu pierdeti din vedere faptul că într-un context
adecvat puteti întreba aproape orice. Iar dacă veţi percepe greşit contextul, ,o întrebare nepotrivită ar putea
încheia definitiv discutia.
Ceea ce vrem cu adevărat e să aflăm semnificatiile din spatele evenimentelor. Uneori, a întreba direct ceea
ce vrei să ştii este cea mai bună abordare. "Ce înseamnă aceasta pentru tine?", "Cum te-a făcut să te simti
acest lucru?". Acestea sunt genul de întrebări care conduc la cele mai bune povestiri. Întrebările simple şi
directe, concepute pentru a descoperi experientele profunde ale persoanei, dau naştere celor mai bogate
povestiri.
Este important să ne amintim, aşa cum sublinia Studs Terkel, că întrebările predefinite pot ruina un interviu
(Hofer, 1991). Dacă vă pregătiti întrebări şi le urmati întocmai pe parcursul interviului, e foarte probabil ca
răspunsurile să fie standardizate şi să atingă doar aspectele de suprafată. Trebuie să ştiti când să vă depărtati
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de ceea ce ati planificat şi să intrati într-o conversatie liberă, care va surprinde chiar mai mult decât vrea
persoana să vă spună.
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Un interviu nu e o conversatie
Un interviu nu este o conversatie, deşi e asemănător. Interviul trebuie să fie informal şi liber, asemenea unei
conversatii, însă numai povestitorul trebuie să vorbească. Dumneavoastră sunteţi cel care ascultă.
Cunoştinţele şi vocea dumneavoastră trebuie să rămână în fundal, furnizând doar sprijin şi încurajându-l pe
povestitor. Interviul ar trebui să aibă un început precis, asemenea ritualurilor care separă timpul sacru de cel
profan. Interviul vă permite şi să puneţi întrebări mai detaliate decât într-o conversaţie obişnuită. Un interviu
este conceput într-o manieră ce-i permite, pe de o parte, o mai mare profunzime şi, pe de altă parte,
explicarea lucrurilor evidente.
Fiti sensibil şi flexibil
Cea mai bună tehnică este a fi cu adevărat interesat de ceea ce au de spus ceilalţi oameni - şi a arăta acest
lucru! Analizaţi persoana din faţa dumneavoastră, răspundeţi-i la ceea ce are de spus şi manifestati-vă sincer
interesul şi curiozitatea într-un mod cât mai firesc. Puteţi încuraja foarte mult cealaltă persoană doar
zâmbind şi dând din cap. Când persoana intervievată ştie că aveţi cunoştinţe similare referitor la un anumit
subiect sau o anumită experienţă, aceasta o va ajuta să se simtă solidară cu dumneavoastră, lucru care, în
mod natural, duce la dezvăluirea mai multor aspecte decât în mod obişnuit.
Există situaţii în care exprimarea uimirii şi a surprinderii faţă de o anumită remarcă poate conduce la
explicarea în detaliu a unui episod al povestirii, care altfel ar fi fost omis ("Cum ai reuşit să treci peste asta?
"). Dacă persoana spune ceva care nu vă este clar, trebuie să-i cereţi lămuriri ("Nu înţeleg"). Dacă nu
înţelegeţi dumneavoastră, probabil că nici alte persoane nu vor înţelege.
Rolul dumneavoastră s-ar putea schimba de la cel de conducător al interviului la cel de persoană care ascultă
atunci când simţiţi că nivelul emoţiei din vorbele povestitorului creşte. Aceasta se va întâmpla dacă veţi fi
flexibil şi îi veţi permite persoanei să exprime aspectele cele mai emoţionante ale vieţii sale. E mai
important să-I lăsaţi pe povestitor să exprime ceea ce este cel mai interesant pentru el,decât să îl întrerupeti
ori să schimbaţi ideea. Trebuie să fiţi destul de flexibil pentru a surprinde aspectele noi şi interesante care
apar şi la care nu v-aţi gândit. Dar nu uitaţi că uneori trebuie să-I întoarceţi pe povestitor la firul narativ.
Fiti un bun ghid
Rolul dumneavoastră principal în cadrul unui interviu de tip povestea vieţii e cel de ghid în această călătorie
comună. Sarcina este clară, iar rolul dumneavoastră constă în a şti ce întrebări să puneţi, cum să le folosiţi şi
când. Uneori, întrebarea potrivită pusă la momentul potrivit poate avea ca rezultat o poveste complexă,
minunată, care într-adevăr înfrumuseţează naraţiunea în ansamblu. Alteori, o întrebare diferită poate duce la
obţinerea unor răspunsuri de tipul da şi nu. Prin urmare, este rolul dumneavoastră să întreţineţi discuţia cu
întrebări de aprofundare şi cu comentarii. Un ghid bun e atent la semnalele care îi arată când să pună o altă
întrebare, când să solicite detalii despre ceea ce s-a spus deja sau ce s-a intenţionat să se spună şi când să
treacă la o nouă temă de discuţie. Există un punct în care celălalt vrea ca dumneavoastră să-i cereţi precizări
suplimentare despre ceea ce tocmai s-a spus. Povestitorii nu pot fi siguri dacă au vorbit destul despre o
anumită temă sau dacă dumneavoastră sunteţi suficient de interesat ca ei să o aprofundeze. În astfel de
momente, va trebui să vă folosiţi intuiţia pentru a-i cere direct persoanei să continue ori nu. Un ghid bun
este atent la momentele în care povestitorii au epuizat tot ce voiau să spună pe o anumită temă şi conferă
siguranţă. Uneori, după ce povestitorul a terminat o idee, ar putea fi de ajutor să subliniaţi faptul că spusele
sale au fost clare, pline de semnificaţii sau de învăţăminte, dacă a fost într-adevăr aşa.
Ascultati cu atentie
A fi cel mai bun ascultător e obiectivul dumneavoastră principal când realizaţi un interviu de tip povestea
vieţii. A asculta o altă persoană nu este nici simplu şi nici un act pasiv. A asculta implică mult efort şi
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presupune concentrarea şi focalizarea atenţiei. A asculta povestea vieţii cuiva înseamnă a fi martor la ceea
ce spune şi a-ţi păsa. Din diverse considerente, este posibil, atunci când cunoaştem persoana intervievată, să
avem anumite prejudecăţi. A fi un bun ascultător înseamnă, în acest caz, a pune între paranteze orice
experienţă anterioară, a-i acorda vorbitorului respectul deplin şi a fi cât mai obiectiv posibil în realizarea
interviului. A nu lăsa propria experienţă şi prejudecăţile teoretice sa influenţeze modul cum ascultaţi poate fi
o sarcina dificila, dar face parte din responsabilităţile pe care le aveti fata de persoanele pe care le
intervievaţi. Aceasta este o parte esentiala a ascultării, iar înţelegerea dumneavoastră va intra în joc după
încheierea interviului şi după ce aţi ascultat caseta şi aţi citit transcrierea de mai multe ori; abia atunci,
propria interpretare, personală şi teoretică, devine parte a acestui proces. Dar a asculta nu înseamnă a
interpreta.
Uneori, a asculta înseamnă mai mult decât a auzi ceea ce a spus cineva, atât cel care ascultă, cât şi cel ce
vorbeşte suferind transformări, iar primul intră în ciclul de generaţii al povestitorului. Când se întâmplă
acest lucru este un moment de graţie, un dar ce poate creşte prin cultivarea sa de către cineva. Este un dar
să-ţi poţi părăsi viaţa pentru un moment şi a face o călătorie în viaţa altcuiva. Ceea ce se întâmplă în acest
moment este realizarea unei conexiuni care sfidează orice explicaţii; e ca şi cum aţi încuraja dezvoltarea
unui suflet care există dincolo de personalitatea cuiva (Myerhoff, 1992). Avantajul practic al acestei atenţii
intense este că le oferă celor care vorbesc sentimentul că sunt cu adevărat importanţi, că tot ceea ce spun
este important şi că persoana care îi ascultă îi place cu adevărat.
A fi un bun ascultător atunci când cineva îşi spune povestea vieţii este ca şi cum am folosi o staţie de
emisie-recepţie. Orice ai face, nu pot vorbi ambele persoane în acelaşi timp. Persoana care vorbeşte
acţionează un buton şi cealaltă persoană doar ascultă. Ştii că persoana cealaltă a terminat de vorbit când
aceasta spune "Am încheiat transmisia". Apoi este rândul celuilalt să vorbească. A vorbi folosind o staţie de
emisie-recepţie înseamnă a folosi o formulă de consimţământ pe care toţi cei care comunică prin acest
mijloc o înţeleg. Această metodă poate deveni un fel de principiu spiritual când este înţeleasă, acceptată şi
se aderă strict la ea. Povestea unei vieţi poate fi aproximativ la fel.
Cei care îşi relatează povestea vieţii nu vor spune "Am încheiat transmisia" de fiecare dată când termină o
idee, dar este evident când naratorul acţionează butonul şi dumneavoastră deveniţi ascultătorul atent.
Ideea persoanelor care vorbesc câte una pe rând a functionat foarte bine în tradiţia "băţului vorbitor" a
amerindienilor. Un băţ sacru, plasat în centrul unui cerc, este luat în mână de cel ce are ceva de spus şi ţinut
până termină, timp în care toţi ceilalţi ascultă cu atenţie şi nu îl întrerup niciodată. Astfel i se arată respect
vorbitorului. Când băţul este pus la loc, o altă persoană poate să-I ridice şi să ia cuvântul. Persoana care
spune povestea ar putea fi considerată ca ţinând în mână băţul vorbitor.
Folosirea abilităţilor de ascultare cu maximă eficienţă înseamnă a şti că povestitorul are ceva important
de spus, că vrea ca dumneavoastră să fiţi un ascultător interesat, activ şi că aveţi ceva foarte important de
învăţat de la el. Dacă sunteţi un bun ascultător, povestitorul se simte important, ceea ce face posibilă o
conexiune profundă care vă va permite să identificaţi sentimente şi experienţe similare pe care le-aţi putea
împărtăşi. A fi un bun ascultător înseamnă a avea o deschidere către înţelepciunea personală a
povestitorului, indiferent în ce sens.
Dacă sunteţi un bun ascultător, între dumneavoastră şi cel care-şi spune povestea se poate crea o legătură
bazată pe încredere. Ascultarea cu atenţie produce o legătură stabilă construită pe stâlpii gemeni ai încrederii
şi acceptării. Nu trebuie să emiteţi nici un fel de judecăţi. A fi un bun ascultător înseamnă a-ţi păsa, a
respecta şi a onora viaţa şi povestirile altor persoane. A fi un bun ascultător este atât o artă care se poate
învăţa, cât şi un dar ce ţi se poate oferi.
Emotiile vor apărea
Reactivarea diferitor amintiri va trezi nenumărate sentimente şi emoţii. Trebuie să fiţi conştient de
posibilitatea ca persoana intervievată să ajungă într-un punct în care să-i vină greu să-şi amintească anumite
lucruri. Ar putea chiar să se simtă pierdută, să îi fie ruşine sau dor în timp ce îşi relatează povestea. De
obicei, nu este necesar să încercaţi să evitaţi aceste momente din povestirea persoanei. Oamenii vă vor
spune dacă nu vor să discute despre anumite aspecte. Dacă au lăsat să se înţeleagă că vor să omită anumite
părţi ale povestirii, veţi nota aceasta în partea de interpretare a textului.
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În general, veţi fi de mai mare ajutor dacă sunteţi atent şi înţelegător şi acceptaţi tot ceea ce li se întâmplă
şi le arătaţi acest lucru. Nu vă faceţi griji dacă naratorul ia pauză. Un moment de tăcere şi chiar întreruperea
completă pentru câteva clipe pot fi necesare pentru reflectie, pentru a lăsa gândurile profunde să iasă la
iveală. Este mai bine să aşteptaţi decât să-i tulburaţi liniştea. De fapt, câteva momente de tăcere pot constitui
un mijloc de a-i încuraja pe oameni să abordeze mai detaliat şi mai profund o problemă sau chiar să-şi
exprime direct sentimentele şi emoţiile.
Ar fi mai bine să puneţi mai târziu întrebările dificile, cu încărcătură emoţională, după ce persoana s-a
obişnuit deja cu ideea de a vorbi cu dumneavoastră despre viaţa sa, şi nu la începutul interviului. Nu este
niciodată recomandat să forţaţi o persoană să aprofundeze o problemă mai mult decât este pregătită să o
facă. Respectaţi graniţele prezentului impuse de narator şi nu uitaţi să fiţi înţelegător. Dacă veţi considera
potrivit şi necesar pentru narator, după ce interviul se încheie, îl puteţi asigura încă o dată de faptul că îl
înţelegeţi.
Fiţi recunoscător
După fiecare şedinţă de interviuri, asiguraţi-vă că persoana respectivă ştie ce dar preţios a oferit. Faceţi-l pe
narator să înţeleagă că le va fi de folos şi altora; de asemenea, nu uitaţi să-i mulţumiţi.
La finalul unei şedinţe de interviuri, când mai urmează şi altele, i-aţi putea oferi persoanei intervievate
caseta să o păstreze. Există două motive întemeiate pentru a face acest lucru: a) va ajuta la construirea unei
relaţii de încredere între dumneavoastră; b) va crea un sentiment de confidenţialitate şi siguranţă. Dacă îi
veţi cere persoanei respective să o păstreze până ce veţi finaliza interviul, cu siguranţă că nimeni nu va auzi
caseta până când povestitorul nu se va simţi în largul său. Veţi accentua astfel ideea că înregistrările îi
aparţin, în primul rând, povestitorului, că doar el poate să le ofere altora spre ascultare ori să le introducă
într-o arhivă, când va fi pregătit. Acest lucru îi va oferi şi ocazia de a reasculta caseta, dacă doreşte. Dacă vă
veţi întoarce pentru o altă şedinţă, i-aţi putea spune dinainte persoanei despre ce probleme şi aspecte ale
vieţii sale plănuiţi să discutaţi data viitoare. După ce întregul interviu este finalizat, i-aţi putea scrie câteva
cuvinte de apreciere.
Morala poveştii
Încă de Ia început, se vor ridica anumite probleme etice şi va trebui respectat un protocol standard de etică
în derulare a interviului. Interviurile de tip povestea vieţii constituie o specie aparte; veţi intra într-o nouă
relaţie sau într-o fază diferită a unei relaţii existente, care nu va mai fi Ia fel după interviu. Este un schimb
care transformă totul în relaţia ta cu povestitorul, deoarece implică tipurile de experienţe, punctele de vedere
şi sentimentele cele mai personale. Etica realizării unui interviu de tip povestea vieţii se referă la a fi corect,
onest, clar şi neprefăcut. Este o relaţie fondată pe responsabilitate morală, în principal datorită darului care
vă e încredinţat.
Veţi dori să găsiţi răspunsuri la întrebarea: "Care sunt implicaţiile morale ale rolului meu într-un interviu
de tip povestea vieţii?". Şi "Care sunt consecinţele morale a ceea ce fac, ulterior, cu interviul?" Tot ceea ce
faceţi legat de interviu, începând cu ceea ce-i spuneţi persoanei că faceţi şi de ce până la ce se întâmplă cu
interviul şi cine are acces Ia el, are implicaţii etice (Jackson, 1987).
Întrebarea privind cine e posesorul poveştii vieţii pe care o înregistraţi este, de asemenea, importantă, acest
lucru nefiind neapărat de Ia sine înţeles. Aceasta e cheia răspunsurilor Ia întrebările anterioare. Nimeni nu
posedă ceva ce nu este al său. Şi totuşi, cercetătorii au materiale pe care au pus copyright, deşi ei le-au
primit de la alţii: cântece tradiţionale, poveşti, obiceiuri şi, uneori, chiar povestiri personale. Aceştia susţin
că materialele aparţineau de domeniul public. Nu este şi cazul poveştilor vieţii. Acestea le aparţin, în mod
clar, celor care le relatează. Rolul cercetătorului este de a proteja drepturile povestitorului. Tocmai de aceea
povestea vieţii e un parteneriat în toate sensurile. Este o relaţie unică între cercetător şi povestitor, în care
totul trebuie să fie foarte clar înţeles de la început, negociat, acceptat definitiv şi respectat cu stricteţe.
Cele mai bune indicaţii sunt acelea furnizate de asociaţiile profesionale ale căror membri au de-a face, cel
mai frecvent, cu subiecţi umani în cercetările lor. Un set standard de principii etice, aplicabile pentru
27

povestea vieţii, ar include cel puţin următoarele aspecte, aşa cum sunt surprinse de Spradley (1979).
Ţineţi cont de povestitor, în primul rând; când se aleg respondenţii, este de datoria cercetătorului să ia în
considerare mai presus de toate interesele, drepturile şi siguranţa persoanei care-şi spune povestea.
În al doilea rând, protejaţi drepturile povestitorului; este, de asemenea, obligaţia cercetătorului să treacă
dincolo de aceste consideraţii pentru a se asigura că drepturile, interesele şi sensibilitatea povestitorului sunt
respectate. Aceasta înseamnă a privi cercetarea cu înţelegere, iar dacă vine vorba de publicare, înseamnă a-i
da povestitorului ultimul cuvânt în ceea ce priveşte alegerea termenilor, modificările, eliminările sau
adăugirile, precum şi dreptul de a beneficia de cel puţin jumătate, dacă nu mai mult, din drepturile de autor.
Sunt rare cazurile în care, dintr-o cercetare, decurg beneficii financiare, dar, când se publică povestea
completă a vieţii şi există câştiguri financiare, principiul consecvenţei trebuie aplicat la fel ca şi în celelalte
etape ale colaborării. Este ca şi în cazul unei cărţi editate care cuprinde capitole aparţinându-le unor autori
diferiţi. Toate beneficiile sunt împărţite în mod egal între cei care au contribuit la carte. Astfel, nu se va
putea vorbi despre vreo exploatare a povestitorului în beneficiul autorului. Este, de asemenea, dreptul
povestitorului să spună anumite lucruri cu reportofonul închis, care nu apar pe casetă, şi să citească orice
rezumat al povestirii, ca şi rapoarte scrise despre povestire.
În al treilea rând, stabiliţi-vă clar obiectivele; scopurile, obiectivele şi agenda interviului trebuie expuse
integral şi cu claritate încă de la început. Naratorii au dreptul să ştie ce plănuiţi să faceţi cu povestirile lor,
iar dacă scopurile dumneavoastră se schimbă pe parcurs, anunţaţi-i despre acest lucru.
În al patrulea şi ultimul rând, povestitorul are dreptul să rămână anonim; el va hotărî dacă numele său va
însoţi povestirea sau nu, dacă aceasta va fi inclusă într-o arhivă ori publicată. Membrii Center for the Study
of Lives au convingerea că este mai bine să avem o poveste a vieţii anonimă în arhivă decât să nu avem
deloc. Responsabilitatea cercetătorului e să onoreze dorinţele povestitorului. Dacă persoana acceptă să
continue interviul, bazându-se pe înţelegerea reciprocă, aceasta constituie un consimţământ informat şi
poate fi scris sau verbal.
Mai mult chiar, este important să fie clar încă de la început faptul că participarea persoanei la interviu e
voluntară, că poate să refuze să răspundă la orice întrebare doreşte, să încheie interviul în orice moment şi că
va avea ultimul cuvânt asupra formei finale a transcrierii şi a oricărei versiuni publicate a interviului
(McCracken, 1988).
Iată un exemplu a ceea ce se întâmplă la Center for the Study of Lives referitor la aceste aspecte:
cercetătorul (a) decide cui vrea să-i ia un interviu, (b) abordează persoana şi-i spune că ar dori să o asiste în
relatarea poveştii vieţii sale, (c) menţionează toate scopurile sau obiectivele pe care le are şi, dacă este
necesar, beneficiile ce ar putea decurge din interviu, (d) menţionează că acesta va dura între două şi patru
ore, posibil mai mult, şi se va derula în cel puţin două locaţii diferite şi (e), dacă persoana doreşte, povestea
vieţii sale poate deveni parte a arhivei Centrului, ceea ce ar necesita mai multe explicaţii. Odată înţelese
scopul şi implicaţiile interviului, persoana intervievată ori va fi de acord şi va cere informaţii suplimentare,
ori va refuza. Dacă este de acord, se stabilesc locul şi data începerii interviului. E de preferat ca, înainte de
începerea interviului, cercetătorul să-i ceară persoanei respective să sernneze un formular prin care acceptă
ca povestea sa să intre în arhivă. Acest formular poate fi semnat şi la sfârşitul interviului. În formular mai
poate fi specificat dacă interviul este realizat doar pentru scopul cercetării sau pentru uz personal, ca şi
modul cum va fi utilizată povestea vieţii pe viitor.
Interviul se desfăşoară în conformitate cu indicaţiile specificate la începutul acestui capitol, casetele sunt
tranScrise, iar o copie a documentului rezultat îi este oferită povestitorului pentru eventuale schimbări,
pentru eliminarea unor pasaje, corecturi şi adăugiri. Povestitorul încă are dreptul de a aproba oricând orice
utilizare a materialului. Pentru o poveste care va intra în arhivă, aş face orice efort necesar ca să contactez
persoana pentru orice eventuală cerere de publicare a unei părţi din interviul său. Povestitorul este încă
proprietarul materialului.
Cercetătorul este asemenea unei moaşe ce ajută la derularea unui proces care a evoluat deja de la sine,
dar care ar avea nevoie de un ajutor suplimentar în continuare. Moaşa deţine anumite instrumente speciale
care pot menţine cursul acestui proces, dar copilul îi aparţine în continuare în foarte mare măsură persoanei
ce i-a dat naştere.
Arhiva este asemenea unui depozit bancar dintr-un seif, ceva valoros păstrat acolo în siguranţă, ce îi
aparţine celui care l-a pus acolo, nu băncii; această persoană spune băncii ce se va întâmpla cu obiectul
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respectiv.
Chiar şi aşa, există numeroase ambiguităţi în derularea şi interpretarea poveştii vieţii şi multe opţiuni şi
decizii individuale luate pentru fiecare caz în parte. Este important să avem o perspectivă etică asupra
întregului proiect şi să fim nişte practicanţi atenţi când lucrăm cu persoane care ne-au oferit în dar povestea
vieţii lor.
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3. Realizarea interviului
Abordarea bazată pe interviu pentru colectarea informaţiilor este cât se poate de largă. Sociologii şi
antropologii, istoricii, analiştii politici, avocaţii, psihologii, psihiatrii, consilierii şi asistenţii sociali,
educatorii şi administratorii, medicii şi asistentele medicale - toţi folosesc interviul. Astăzi, în mass-media
electronice suntem aproape copleşiţi de folosirea interviurilor. Peste tot vedem talk-show-uri. Suntem,
înainte de toate, specia vorbitoare. Interesant în folosirea interviurilor de majoritatea abordărilor este faptul
că toate surprind cel puţin fragmente din povestea vieţii persoanei care vorbeşte.
Metodele utilizate pentru a colecta date variază de la structurarea maximă şi listele de întrebări
standardizate la întrebări deschise şi abordări conversaţionale de tipul doar -porneşte- reportofonul-şi -cerei -persoanei -să-vorbească, cum le numea Studs Terkel (1972). Fiecare are scopul său şi este rezultatul
discuţiei a două persoane. Deşi ar putea părea că există o anumită doză de structurare în cele aproximativ
două sute de întrebări oferite în continuare, voi explica în secţiunea următoare de ce prefer o abordare mai
flexibilă, cu final deschis.
Nici o lucrare nu vă poate furniza toate informaţiile pe care ar trebui să le luaţi în considerare pentru
realizarea interviurilor de tip povestea vieţii. Totuşi, există suficiente indicaţii aici pentru a iniţia un astfel de
demers. Prima dumneavoastră experienţă în acest sens vă va fi cel mai bun profesor, iar apoi veţi învăţa mai
mult pe măsură ce veţi realiza alte interviuri. În cazul în care consideraţi că aveţi nevoie de mai multe detalii
legate de alte aspecte ale intervievării, există numeroase resurse indicate aici şi enumerate la bibliografie
care pot fi consultate pentru mai multe informaţii.

Obţinerea informaţiilor dorite
În termenii specifici ai realizării interviului de tip povestea vieţii, întrebarea majoră la care trebuie să
răspundem este: care e cea mai bună modalitate de a obţine informaţiile dorite? Sau care este cea mai bună
utilizare a întrebărilor într-un interviu? Şi ce anume asigură obţinerea unor răspunsuri autentice? Deoarece
scopul principal al cercetătorului care realizează un astfel de interviu e acela de a-l ajuta pe respondent să
creeze şi să transmită propriile sensuri ale vieţii sale prin povestirea a ceea ce s-a întâmplat, se recomandă
folosirea unei abordări informale şi obţinerea unor răspunsuri deschise şi comentarii de profunzime. Aceasta
va ajuta la determinarea sentimentelor persoanei faţă de propriile experienţe şi a reflecţiilor sale profunde
asupra propriei vieţi.
Atât cercetătorul, cât şi persoana care-şi spune povestea sunt aşadar implicaţi într-un efort de construire a
sensului ce transformă interviul într-un proces activ, inevitabil de colaborare. În calitatea sa de proces de
construire a realităţii,interviul cultivă crearea semnificaţiilor, dar şi căutarea anumitor informaţii.
Conştientizarea modului şi înţelegerea cum se desfăşoară procesul narativ pe parcursul interviului pot fi la
fel de critice ca şi conţinutul anumitor întrebări (Holstein, Gubrium, 1995).
În consecinţă, cel mai eficient interviu va fi acela în care cercetătorul poate să se detaşeze, să observe
procesul ce se desfăşoară, să stabilească în ce direcţie ar fi cel mai bine să se îndrepte şi să ştie ce întrebări
să pună, toate înainte ca acestea să se întâmple efectiv. A fi un bun ghid, care poate anticipa exact ce trebuie
să se întâmple, reprezintă cheia succesului unui interviu. Întrebările care trebuie puse şi care ne vor conduce
la ceea ce vrem să ştim despre povestitor trec în plan secund şi nu necesită prea multe explicaţii. Partea
dificilă a interviului este stilul personal sau mai degrabă interpersonal, care îl invită pe cel ce-şi relatează
povestea să facă acest lucru la un nivel profund, sensibil. Comparativ cu alte tipuri de interviu, în acesta
cercetătorul este mult mai implicat personal, procesul putând include şi un anumit grad de descoperire
reciprocă. Implicarea poate însemna orice de la exprimarea oportună a sentimentelor şi ideilor profunde şi
relevante pentru ceea ce tocmai s-a spus până la semnale mai puţin subtile, oferite prin intermediul
expresiilor feţei şi al limbajului trupului. Toate aceste modalităţi de a comunica ce este şi ce nu este
important pentru dumneavoastră sunt importante pentru persoana care-şi relatează povestirea.
Există multe tipuri de întrebări utilizabile într-o poveste a vieţii, dintre care unele sunt mai eficiente decât
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altele. Întrebările cel mai puţin utile sunt cele care cer răspunsuri de tip da/nu, adică monosilabice. Acest tip
de întrebări, pe care le numim închise, pot compromite interviul dacă nu sunt urmate de întrebările "de ce?"
şi "cum?". Întrebările cu final deschis, descriptive, structurale şi de contrast, care încurajează obţinerea unor
răspunsuri mai argumentate şi mai dezvoltate, sunt de mai mare ajutor. O întrebare descriptivă va fi aceea
care ne oferă un răspuns dezvoltat, de exemplu:
"Cum ai descrie copilăria ta?". O întrebare structurală obţine informaţii despre organizarea cunoştinţelor sau
a activităţilor, cum ar fi: "Spune-mi câteva lucruri pe care le-ai făcut când erai copil". O întrebare de
contrast evocă dimensiuni ale interpretării, cum ar fi: "Ce a fost diferit în copilăria ta faţă de adolescenţă? "
(Spradley, 1979). Fiecare dintre aceste tipuri de întrebări conduce la niveluri diferite ale răspunsurilor. Este
recomandabil să vă asiguraţi că întrebările folosite includ mai multe tipuri de întrebări, dacă nu toate.
Cele mai utile întrebări vor fi acelea care îl ghidează pe povestitor spre nivelul trăirilor personale. Acesta
este punctul în care interviul devine activ - sau interactiv, în cel mai bun caz - şi de unde provin cele mai
multe semnificaţii din viaţa unei persoane. Există diferite căi de a atinge niveluri mai profunde ale realităţii,
de la tipuri specifice de întrebări la comentarii sau ascultarea empatică şi receptivă: Nivelul de răspuns va fi
cu atât mai profund cu cât vom manifesta mai mult interes, empatie, grijă, căldură şi aprobare faţă de
respondent. Când astfel de calităţi sunt prezente într-un interviu, acesta se poate transforma într-o căutare
creativă a înţelegerii reciproce (Douglas, 1985). Întrebări cum ar fi "Cum ţi s-a părut asta?" sau comentarii
precum "Păreţi să spuneţi. .. ", combinate cu manifestări sincere de uimire şi apreciere faţă de ce s-a spus,
care-l fac pe respondent să vă indrăgească, vor conta destul de mult în asistarea persoanei care-şi
împărtăşeşte povestea.
Este important să ştiţi dinainte ce anume vreţi să aflaţi despre acea persoană, dar, cu cât interviul va fi
mai puţin structurat, cu atât va fi mai eficient în atingerea obiectivului de a obţine povestea ei în maniera,
forma şi stilul în care vrea să o spună. Naratorul are control asupra a ceea ce e inclus în povestire, a modului
cum este exprimat şi cum va fi interpretat la final.
Întrebări posibile
Întrebările şi exerciţiile care urmează sunt oferite aici doar ca sugestii şi nu trebuie, în mod cert, să fie
utilizate precipitat, într-o succesiune rapidă, ceea ce ar semăna mai mult cu un interviu standard. Ele sunt
întrebări posibile de la care să pornim şi acoperă numeroase aspecte ale vieţii indivizilor, oferind o direcţie
ce poate fi urmată, dacă şi când respondentul epuizează un subiect. Nu trebuie să vă simţiţi deloc constrâns
de aceste întrebări. Le puteţi folosi doar dacă aveţi nevoie de ele. Unii oameni au nevoie doar de undă verde
- cineva care să-i asculte - pentru a-şi spune povestea vieţii. Altora trebuie să li se spună din când în când
întrebări pentru a-i încuraja să continue povestea. Cel mai adesea, cu cât puneţi mai puţine întrebări într-un
astfel de interviu, cu atât mai bine.
Întrebările. sugerate acoperă întregul ciclu al vieţii şi sunt prezentate în ordine cronologică (de la
copilărie spre maturitate), într-un cadru tematic (abordând în profunzime doar o singură temă o dată). În
acest fel, interviul poate fi realizat urmând etapele vieţii (cronologic). Structurare a tematică vă permite să
vă concentraţi asupra oricărei teme veti dori să aprofundati. Spre exemplu, dacă sunteţi interesat de rolul
persoanei în istoria locală, puteţi dezvolta această temă focalizându-vă pe ceea ce s-a întâmplat în lumea sau
comunitatea sa. Dacă veţi dori să asistaţi pe cineva în relatarea autobiografiei sale spirituale, puteti dezvolta
această arie tematică acordând atenţie gândurilor, sentimentelor şi semnificatiilor vieţii sale.
Abordarea generală sugerată aici presupune o trecere în revistă a întrebărilor pentru a vă familiariza, mai
întâi cu ele; apoi, gândiţi-vă la persoana aleasă pentru a fi intervievată şi alegeţi doar acele întrebări care pot
fi folosite pentru a obţine informaţiile dorite despre respondent. Se poate ca unele întrebări să nu se aplice
tuturor persoanelor intervievate. În alte cazuri, ar putea fi necesar să adăugati şi alte întrebări care ştiţi că iar trebui puse persoanei respective.
Este foarte recomandabil să vă creaţi propria listă cu întrebări pentru interviu, plecând de la cele
enumerate aici. Un aspect esential în cazul nostru e să avem o listă predefinită de întrebări şi să fim capabili
să le adaptăm situatiei şi persoanelor cu care ne confruntăm şi să fim flexibili pe măsură ce interviul
evoluează. Propriul set de întrebări pe care vreţi să-I folosiţi pentru interviurile de tip povestea vieţii poate
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consta doar în vreo zece întrebări deschise, generoase, selectate atent, pe care le puteţi suplimenta cu
comentarii şi întrebări de sondaj standard pentru a obţine mai multe detalii despre problemele abordate, cum
ar fi :
"Cum a fost această experienţă pentru tine?", "Ce s-a întâmplat după aceea?", "Spuneţi-mi mai multe despre
aceasta". Aceste întrebări atent selectate, împreună cu cele de sondaj vor constitui baza abordării obişnuite a
interviului fiecărei persoane.
Ca modalitate de a ajuta persoana intervievată să se gândească înainte la povestea vietii sale, ati putea să
o rugaţi să facă un scurt rezumat al vieţii înainte de realizarea efectivă a interviului. Acesta este un mod util
de a începe interviul concentrându-vă asupra persoanei, indiferent de varsta şi experienta ei. Alte strategii
utile pentru a-l pregăti pe povestitor ar fi acestea:
• creionarea evoluţiei în timp a vietii sale, subliniind şi identificând evenimentele-cheie din fiecare an
• realizarea unui colaj ce reprezintă intr-o manieră creativă, prin intermediul cuvintelor, simbolurilor sau
imaginilor, pe un poster ori o coală de hârtie, principalele evenimente, experienţe şi sentimente din viata
individului.
Această formulă de început poate fi utilă pentru persoanele în vârstă, cu o viaţă plină de evenimente şi
complexă, care au nevoie să-şi reamintească principalele evenimente înainte de a se lansa în relatarea
povestirii. Alţii, în schimb, îşi pot reaminti totul încă de la început.
Naşterea şi familia de origine
Unul dintre lucrurile care fac ca fiecare dintre noi să fie special îl constituie circumstantele specifice în care
s-a născut. Moştenirea genetică primită de la fiecare dintre părinţi are o mare importanţă. Cine sunt părinţii
noştri are o mare influentă asupra a ceea ce vom deveni noi. Zestrea noastră genetică influenţează, mai mult
decât ne-am imagina, modul în care reacţionăm la realitatea din jur. Poate fi foarte important, pentru o
autocunoaştere autentică, să ştim anumite lucruri despre familia noastră de origine. Cu cât ştim mai multe
despre ceea ce se întâmpla în jurul nostru la naştere, cu atât vom înţelege mai multe despre ceea ce am
devenit. Poate ceea ce ne reamintim din contextul în care ne-am născut influenţează mai mult felul cum ne
adaptăm la realitatea din jurul nostru decât realitate a însăşi. Iată câteva întrebări care ne-ar putea ajuta să
înţelegem aceste lucruri.
*0 Ce se întâmpla în familia, în comunitatea ta şi în lume în momentul naşterii tale?
*1 Ţi s-a spus vreodată ceva neobişnuit despre naşterea ta?
*2 Există povestiri spuse în familie despre când erai bebeluş?
*3 Îţi aminteşti ceva din primul tău an de viaţă?
*4 Ce caracteristici ale bunicilor tăi îţi aminteşti cel mai bine?
Ce ti-a plăcut cel mai mult la ei ? Ce ti-a plăcut cel mai putin ?
*5 Cum i-ai descrie pe părinţii tăi?
Cum ai descrie personalitatea şi calitătile emotionale ale mamei tale ?
Dar pe cele ale tatălui ?
Care ar fi câteva dintre lucrurile cele mai bune şi cele mai rele pe care le poti spune despre ei ?
Ce crezi că ai moştenit de la ei ?
Ce sentimente te incearcă atunci când iti aminteşti de părinti?
*6 Care este cea mai veche amintire a ta ?
Traditiile şi contextul cultural
Poate că următoarea influenţă puternică asupra noastră, după zestrea genetică, o are moştenirea culturală.
Deşi unii sunt influenţaţi în mai mare măsură de aceasta, cu toţii avem un fundament cultural care ne-a fost
transmis, în mod activ sau pasiv, când eram copii. Pentru unele familii, tradiţiile culturale sunt mai
importante decât pentru altele în viaţa de zi cu zi. Credinţele, valorile şi obiceiurile religioase ale familiei îşi
au originea în aceste tradiţii. De asemenea, primim mesaje directe sau indirecte de la propria familie, care-şi
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au originea în cadrele noastre culturale de referinţă. Cultura poate fi sursa unor puncte de vedere sănătoase
sau nocive şi a patternurilor de acţiune pe care le adoptăm şi le urmăm în viaţă.
*0 Care este fundamentul etnic şi cultural al părinţilor tăi?
*1 Există vreo poveste despre membri ai familiei sau strămoşi care au emigrat în această ţară?
*2 Ai perceput vreo notă culturală aparte în casa în care ai crescut?
*3 Cum a fost să creşti în casa părintească şi în cartier?
Cum li s-a părut acest context cultural ?
*4 Ce amintiri timpurii ai în legătură cu influenţele culturale ?
*5 Ce sărbători, tradiţii şi ritualuri culturale sau familiale erau importante în viaţa ta?
*6 Era familia ta diferită de altele din cartier?
*7 Ce valori culturale ţi-au fost transmise şi de către cine?
Ce credinte şi idealuri crezi că au incercat să iti transmită părintii tăi ?
Care a fost prima ta experienţă legată de moarte?
Cum a fost aceasta pentru tine ?
A fost religia importantă în familia ta ?
Cum ai descrie atmosfera religioasă din casa ta ? Mergeai la biserică în copilărie, în tinereţe? Cum a fost
această experienţă pentru tine?
A fost religia importantă pentru tine în copilărie, în tinereţe?
Există vreo ceremonie religioasă pe care ai remarcat-o ? Este religia importantă pentru tine în prezent?
· Ce influenţe culturale sunt încă importante pentru tine astăzi?
· Cât de mult simţi că moştenirea ta culturală ţi-a influenţat viaţa?
Factorii sociali
Pe măsură ce sfera de influenţă din jurul nostru se măreşte, noi elemente din comunitate, structura socială şi
cultura de masă încep să aibă un impact tot mai mare asupra noastră. Începem să experimentăm lucruri
dintr-o arie mai vastă şi, adesea, acestea nu sunt doar noutăţi, ci ne zăpăcesc şi chiar intră în conflict cu ceea
ce am fost învăţaţi acasă. Experienţa pe care o dobândim în lumea socială poate fie să ne stimuleze, fie să ne
inhibe dezvoltarea sau chiar să ne priveze de ea. Experienţa este creatorul de, semnificaţii din viaţa noastră.
Oricum am înfrunta viaţa, fie frontal, fie lateral, fie stând cu spatele spre ea, aceasta este maniera în care ea
ne-a modelat. Experienţa pe care o dobândim în lumea înconjurătoare e cea care ne schimbă.
*0 Ai simţit că eşti ocrotit când erai copil?
*1 Erai încurajat să încerci lucruri noi ori simteai că ţi se impun restricţii?
*2 Ce îţi aminteşti cel mai bine despre fraţii şi surorile cu care sau fără care ai crescut?
*3 Te înţelegi bine cu familia ta?
*4 Au petrecut părinţii tăi suficient timp cu tine?
*5 Ce făceai împreună cu ei ?
*6 Vorbeşte-mi despre câteva dintre conflictele tale din copilărie.
*7 Care a fost cea mai tristă perioadă pentru tine?
*8 Cum stăteau lucrurile cu disciplina în familia ta?
*9 Care crezi că a fost cel mai semnificativ eveniment din viaţa ta până la vârsta de 12 ani?
*10
Îţi făceai uşor prieteni?
Ce prietenii din copilărie sau adolescenţă au fost cele mai importante pentru tine ?
*11
Ce tensiuni ai simţit în adolescenţă şi de unde proveneau acestea?
Ai avut tendinţa să fii la modă, să adopJi stiluri noi ?
*12
Erai atletic?
*13
Ce cluburi, grupuri sau organizaţii frecventai?
*14
Îţi plăcea să îţi petreci timpul singur sau era prea plictisitor?
*15
Cum te distrai?
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*16
A fost clasa socială importantă în viaţa ta?
*17
Care a fost cea mai mare belea în care ai intrat în adolescenţă?
*18
Care a fost pentru tine cel mai semnificativ eveniment din perioada adolescenţei?
*0 Cum a fost să fii adolescent? Ce ţi-a plăcut cel mal mult? Ce ţi-a plăcut cel mai puţin?
*1 Cum a fost prima dată când ai plecat de acasă?
*2 Ce oameni deosebiţi ai cunoscut în viaţă?
Cine te-a modelat şi te-a influenţat cel mai mult in viaţă?
Cine ţi-a fost model, te-a ghidat şi te-a ajutat in viaţă?
Cine te-a ajutat cel mai mult să-ţi dezvolţi inţelegerea de sine actuală ?
*3 Ce presiuni sociale ai resimţit ca adult?
*4 Ai făcut armata?
Cum a fost această experienţă ?
*5 Cum îţi petreci timpul liber?
*6 Este sentimentul apartenenţei la o comunitate important pentru tine? De ce? În ce fel?
Educatia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cei mai multi dintre noi primesc o anumită educaţie în familie - indiferent dacă sunt sau nu conştienţi de
acest fapt -, la şcoala din cartier sau din alte părţi. Pentru unii, educaţia poate deveni un mijloc de a se
realiza în viaţă şi chiar de a avea o viaţă mai bună. Pentru alţii, este doar o parte din ceea ce se presupune
că,trebuie să facă. Oricare ar fi concepţia noastră despre educaţie, contextul formal şi informal în care o
primim devine matricea multora dintre cele mai importante
experiente de viata.Si fiecare,cat trăieşte, învaţă. Iată cum continuăm să evoluăm să ne maturizăm şi să
devenim mai înţelepţi. Experienţa - felul în care o înţelegem, mai ales în ceea ce priveşte interacţiunile cu
cei din jur - devine profesorul nostru permanent.
Care este prima ta amintire din perioada frecventării şcolii?
Ţi-a plăcut şcoala de la inceput?
Ce îţi aminteşti cel mai bine din şcoala elementară?
Ai avut vreun profesor preferat in şcoala primară? În gimnaziu ? În liceu?
Cum te-au influenţat aceştia ?
Care sunt cele mai plăcute amintiri din şcoală?
Care sunt cele mai neplăcute amintiri din şcoală? Care sunt realizările din timpul şcolii de care eşti cel mai
mândru?
Cât de departe ai mers cu educaţia formală?
Care sunt amintirile tale cele mai vii din perioada facultăţii?
În ce organizaţii sau activităţi ai fost implicat în şcoală?
În facultate?
Care a fost cel mai important curs pe care l-ai frecventat la şcoală sau la facultate?
Care a fost cea mai importantă carte citită ?
Ce ai învăţat despre tine însuţi în toţi aceşti ani?
Care a fost cea mai importantă lecţie de viaţă, în afara şcolii?
Care este viziunea ta despre rolul educaţiei în viaţa unui om?

Iubirea şi munca
Freud a afirmat că principalele două caracteristici ale adultului matur sunt capacitatea de a iubi şi cea de a
munci. Pe la mijlocul perioadei adolescenţei începem să avem sentimentul că viaţa noastră are o logică şi un
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scop dincolo de grija părinţilor pentru noi. Avem nevoie, cu adevărat, să aflăm cine suntem în esenţă pentru
a şti ce putem face cu viaţa noastră şi de cine sau cum ne putem îndrăgosti. Astfel începe procesul de
dobândire a independenţei, astfel încât să se poată crea o interdependenţă între noi şi ceilalţi, în relaţiile
noastre intime şi profesionale. Sunt lucruri care ne vor însoţi tot restul vieţii, într-o formă sau alta, pe
măsură ce noi înşine ne schimbăm.
*0 Îţi aminteşti prima întâlnire? Primul sărut?
*1 Ai avut o relaţie stabilă în perioada liceului?
*2 A fost un efort pentru tine, când te-ai maturizat, să-ţi ajustezi propriile atitudini faţă de sex în funcţie de cele
ale societăţii?
*3 Care a fost pentru tine cel mai dificil lucru în ceea ce priveşte relaţiile intime?
*4 Eşti căsătorit?
Cum ai descrie perioada, în care îi făceai curte partenerului?
Ce anume te-a făcut să te îndrăgosteşti de partenerul tău ?
Ce înseamnă intimitatea pentru tine ?
.
Ai copii?
Cum sunt aceştia ?
Ce roluri joacă aceştia în viaţa ta ?
Ce valori sau învăţăminte încerci să le transmiţi ?
Care au fost cele mai bune şi cele mai rele lucruri în căsnicia ta ?
Mai vrei să adaugi ceva referitor la căsnicia ta ?
*5 Aveai visuri sau ambiţii când erai copil? Dar în adolescenţă?
Care era originea lor?
Ce doreai să devii când erai în liceu ?
Ai realizat ceea ce ţi-ai dorit sau ambiţiile tale s-au schimbat?
Care erau speranţele şi visurile tale când ai devenit adult? . Ce evenimente şi experienţe te-au ajutat să-ţi
înţelegi şi să accepţi responsabilităţile ca adult?
• Cum ai ajuns să lucrezi în acest domeniu?
Ai avut satisfacţii in muncă sau a fost ceva in care ai investit timp ?
Ce este important pentru tine in profesia ta ?
Ce e cel mai uşor de făcut in profesia ta ? Ce este cel mai dificil in munca ta ?
De ce practici această meserie ?
• Când ai realizat că ai devenit adult?
• Se împacă munca şi dragostea în viaţa ta ?
Evenimente şi perioade istorice
Fiecare dintre noi s-a născut într-un anumit moment al istoriei. Unele perioade pot părea mai semnificative
şi mai notabile decât altele, dar fiecare moment are rolul şi scopul lui. Unul dintre scopurile noastre poate fi
să înţelegem epoca în care trăim, modul cum ne-au influenţat evenimentele istorice lumea şi viaţa, iar noi
toţi am avut o contribuţie la evenimentele majore ce au avut loc. Fiecare dintre noi are un rol în această
ecuaţie care face ca istoria să fie importantă în viaţa noastră.
*0 Care a fost cel mai important eveniment istoric la care ai participat?
*1 Îţi aminteşti ce făceai în fiecare dintre zilele cu adevărat importante din istoria noastră (trecerea în noul
secol,primul zbor al unui avion, scufundarea Titanicului, primul război mondial, acordarea dreptului de vot
femeilor, zborul lui Lindbergh peste Atlantic, prohibiţia, prăbuşirea Bursei în 1929, criza economică, Pearl
Harbour, lansarea bombei atomice, crearea vaccinului contra poliomielitei, mişcarea pentru drepturile civile,
asasinarea preşedintelui Kennedy, războiul din Vietnam, asasinarea lui Martin Luther King, primul pas pe
Lună, Watergate, Ziua Pământului, protestele împotriva înarmării nucleare, căderea Zidului Berlinului,
războiul din Golf, sfârşitul Războiului Rece)?
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· Care este cel mai important lucru pe care ţi l-a dăruit familia ta?
· Care e cel mai important lucru pe care l-ai dăruit familiei tale?
Care este cel mai important lucru pe care l-ai dăruit comunitătii tale ?
· Îţi aminteşti vreo legendă, o poveste sau un cântec despre persoane, locuri şi evenimente din comunitatea ta?
· Ce este diferit sau unic în comunitatea ta?
· Cunoşti vreun mod tradiţional în care familiile îşi construiesc casele, îşi pregătesc mâncarea sau tratează
bolile?
· Cum a contribuit munca ta la viaţa comunităţii?
· Cum ai contribuit la istoria comunităţii tale?
Pensionarea
Pensionarea înseamnă adesea un alt stil de viaţă şi începutul unei noi etape. De regulă, avem mai mult timp
liber şi fie continuăm ceea ce făceam şi înainte, fie găsim ceva care să ia locul activităţii pe care am
încheiat-o. Este o perioadă în care încercăm lucruri noi, cu mai mult timp liber, ce duce fie spre
diversificarea activităţilor, fie spre o rutină care poate deveni plictisitoare. În orice caz, această perioadă nu
trebuie omisă din povestea vieţii, ea reprezentând adesea un prilej de reflecţie.
• Cum a fost pensionarea pentru tine?
·
·
·
·
·
·

Ţi-a lipsit munca sau te-ai bucurat că ai incheiat activitatea ?
Ce părere ai despre viaţa ta acum, când eşti la pensie?
Cum îţi petreci timpul acum?
Îţi lipseşte ceva anume din munca ta?
Care este cel mai neplăcut lucru când eşti pensionar?
Care e partea cea mai plăcută ?
Au părăsit casa părintească toţi copiii tăi?
Cum este să ai cuibul gol ?
Ai nepoţi?
Îti place să-ti petreci timpul cu ei ?
Ce iti place cel mai mult la nepotii tăi ? Ce iti place cel mai putin ?
Ce doreşti să le transmiti nepotilor tăi ?
Viata interioară şi conştiinta spirituală
Pentru unii viaţa interioară este esenţa vieţii. Ce se întâmplă în interiorul nostru e de multe ori mai important
decât ce se întâmplă în jur. Adesea, reflecţiile, gândurile lăuntrice ne ghidează şi ne direcţionează în ceea ce
urmează să facem şi chiar în ceea ce priveşte modul cum se desfăşoară viaţa noastră. Mulţi oameni au
senzaţia că poartă în ei un sine superior, el însuşi ghidat de dragoste, înţelepciune, detaşare, compasiune şi
curaj. Este important să exprimăm faptul că înţelegem şi simţim şi această parte din noi.

*0 Cum erai în copilărie?
*1 Crezi că ai avut o copilărie fericită?
Care este cea mai fericită amintire a ta din copilărie?
*2 Te-ai simţit iubit când erai copil?
*3 Aveai gânduri profunde sau visuri în adolescenţă?
*4 Cum a fost când ai împlinit 30, 40, 60 de ani?
*5 Care sunt tensiunile vieţii de adult?
Prin ce momente de cotitură sau de tranziţie ai trecut ca adolescent? Dar ca adult?
*6 Prin ce schimbări ai trecut după 40 de ani? Dar după 50 ?
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*7 Ce rol joacă spiritualitatea în viaţa ta?
*8 Ce credinţe majore îţi ghidează viaţa?
*9 Ai trăit vreodată o experienţă spirituală?
*10
Care este pentru tine cel mai important lucru referitor la viaţa spirituală?
*11
Cum afectează valorile spirituale şi credinţele tale modul în care îţi trăieşti viaţa?
*12
Ai simţit vreodată, în interiorul tău, prezenţa vreunei călăuze spirituale?
Cum te-a ajutat această călăuză ?
*13
Ai vreo concepţie proprie despre Dumnezeu sau altă forţă superioară?
În ce constă aceasta?
*14
A reprezentat imaginaţia sau fantezia o parte din viaţa ta ?
*15
Simţi că ai o putere interioară?
De unde vine aceasta ?
*16
În ce sensuri te simţi puternic ?
Cum îţi reîmprospătezi forţele, dacă te simţi stors?
· Care sunt valorile în cazul cărora nu ai vrea să faci nici un compromis?
· Care este scopul tău în viaţă?
· Care e cel mai mare ideal spre care tinzi?
· Simţi că îţi controlezi viaţa?
· Care este experienţa ce ţi-a oferit cea mai mare bucurie?
· Care e opinia ta despre existenţa suferinţei în lume?
· Ai avut vreodată îndoieli asupra atingerii scopului tău în viaţă?
· Te simţi împăcat cu tine însuţi?
Cum reuşeşti acest lucru ?
· Există lucruri pe care le faci zilnic sau în mod regulat?
Cum le-ai descrie?
Temele majore ale vieţii
Este întotdeauna cel mai bine să încheiem interviul de tip povestea vieţii cu câteva întrebări care ne ajută să
reflectăm asupra vieţii noastre ca întreg. O privire de ansamblu ne va oferi o mai bună înţelegere a temelor
şi a influenţelor majore din viaţa noastră.
· Ce talente (tangibile sau intangibile) sunt încă importante pentru tine?
· Care au fost deciziile cruciale din viaţa ta ?
· Care au fost experienţele din care ai tras cele mai multe învăţăminte în viaţă?
Ce ai învăţat din acestea ?
· Au existat greşeli în viaţa ta?
· Cum ai depăşit dificultăţile şi ce ai învăţat din acestea?
· Cum faci faţă dezamăgirilor?
· Eşti mulţumit de alegerile pe care le-ai făcut în viaţă?
Există ceva ce ai schimba în viaţa ta ?
· Care a fost cea mai fericită perioadă din viaţa ta?
Care a fost perioada cea mai puţin plăcută ?
· Care au fost relaţiile sociale cele mai semnificative din viaţa ta?
Cum ai descrie aceste relaţii ?
Au facilitat sau au împiedicat acestea dezvoltarea ta spirituală ?
· A existat vreo persoană specială care ţi-a schimbat viaţa?
· Care a fost cea mai mare realizare a ta ?
· Eşti sigur de vreun lucru ?
· Spune-mi câteva lucruri pe care speri să nu le uiţi.
· Există ceva în experienţa ta care conferă unitate, semnificaţie şi scop vieţii tale?
· Cum te simţi la această vârstă?
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Care este acum cea mai mare grijă a ta?
Ce schimbări suferi acum?
Care a fost cea mai mare provocare a vieţii tale până acum?
Care a fost cea mai copleşitoare experienţă pe care ai avut-o vreodată?
Ce sentiment sau emoţie te face să simţi, în cea mai mare măsură, că trăieşti cu adevărat?
Ce contează cel mai mult pentru tine acum?
Despre ce anume îţi pui întrebări momentan?
Ce perioadă a vieţii tale ţi-ar plăcea să se repete?
Care este cel mai important lucru pe care l-ai învăţat despre tine însuţi?
Cum te-ai descrie pe tine însuţi în acest moment al vieţii?
Este maniera în care te percepi pe tine însuţi în acest moment foarte diferită de cea din trecut?
Cum ai descrie viziunea ta asupra lumii?
Viziunea asupra viitorului
Poate fi foarte important, chiar eliberator, să reflectezi cu atenţie la ceva ce vrei cu adevărat de la viaţa ta şi
care nu s-a întâmplat încă. Poate fi o manieră de a da poveştii tale finalul pe care ţi-l doreşti cel mai mult.
De asemenea, putem obţine o perspectivă mai clară a ceea ce ţi-a mai rămas de făcut în viaţă înainte de a fi
prea târziu.

· Când te gândeşti la viitor, ce anume îţi provoacă nelinişte în cea mai mare măsură?
Ce anume îţi oferă cele mai multe sperante ?
· Este viaţa ta împlinită deja?
Ce anume ai dori să realizezi astfel încât să simti că ai o viată împlinită ?
· Ce crezi că te aşteaptă în viitor, în următorii cinci, 15 sau 25 de ani?
· Care este viziunea ta asupra morţii?
· Ce experienţă îţi doreşti cel mai mult să ai înainte de a muri ?
· Cât de mult crezi că vei trăi?
· Cum ţi-ar plăcea să mori?
· Spune-mi trei lucruri care ţi-ai dori să se spună despre viaţa ta când vei muri.
· Ai vreun sfat sau vreo învăţătură pentru generaţia tânără?
Întrebări de încheiere
Este bine să lăsaţi să se înţeleagă când simţiţi că interviul se apropie de sfârşit. O întrebare sau două care-i
arată povestitorului că vă apropiaţi de final şi îi oferă posibilitatea să adauge câteva consideraţii finale la
ceea ce s-a spus va facilita procesul.
*0 Există ceva ce am omis din povestea vieţii tale?
*1 Crezi că ai oferit o imagine corectă în ceea ce te priveşte?
*2 Care sunt sentimentele tale vizavi de interviu şi de aspectele pe care le-am abordat?
Când aţi epuizat toate întrebările şi naratorul este mulţumit că aţi acoperit toate aspectele vieţii lui, puteţi
formula o concluzie finală asupra procesului de intervievare, spunând, cu propriile cuvinte, cât de
semnificativă şi de importantă a fost pentru dumneavoastră această experienţă, că sunteţi recunoscător
pentru tot ceea ce vi s-a împărtăşit, că deţineţi o înregistrare definitivă a povestirii sale şi că aceasta va avea
o reală valoare şi pentru alte persoane. De asemenea, îi veţi reaminti povestitorului că, după ce caseta va fi
transcrisă, va putea citi textul pentru a-şi da acordul final şi pentru a face unele schimbări sau corecturi, dacă
e necesar.
Poate aspectul cel mai semnificativ este că, atunci când veţi fi încheiat interviul de tip povestea vieţii,
veţi şti, în mod nemijlocit, cum e această experienţă şi că este, într-adevăr, una dintre cele mai puternice
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interacţiuni interpersonale posibile. E o experienţă pe care amândoi o veţi preţui, care vă va influenţa pentru
mult timp de acum înainte.

4. Interpretarea interviului
Sunt mai multe lucruri de făcut după finalizarea interviului decât înainte de a-l realiza. Este important de
ştiut ce trebuie făcut cu ceea ce am obţinut dintr-un interviu, tot aşa cum era necesar să ştim, la începutul
interviului, cum să obţinem informaţiile. Buna organizare e, poate, cea mai importantă componentă a
întregului proiect. Dacă v-aţi făcut un plan bun privind ceea ce va trebui să faceţi după interviu, nu vor
apărea surprize şi veţi intra fără probleme în etapa postinterviu.
Există două faze majore ale acestei etape: transcrierea şi interpretarea interviului înregistrat în
conformitate cu obiectivele predefinite. Dacă interviul a decurs bine, există şanse ca transcrierea şi
interpretarea să decurgă şi mai bine, deşi vor dura un pic mai mult. Ceea ce încercaţi să realizaţi acum este
să utilizaţi interviul sau informaţiile pe care acesta le conţine pentru a obţine, efectiv şi eficient, beneficii
personale sau cele de cercetare - ori ambele.
Transcrierea
Caseta pe care tocmai aţi înregistrat-o este la început principalul material al proiectului, dar, după
întoarcerea de pe "teren", aceasta e departe de a fi utilă. A transforma orele de interviu înregistrat, care ne
pot părea o masă complexă de date încurcate, într-un document secundar, o naraţiune lizibilă, ce nu numai
că are sens, ci este şi o lectură interesantă şi plăcută de citit, e o sarcină descurajantă. Vestea bună este că tot
ce vă trebuie pentru a face acest lucru se află deja pe casetă.
Partea care consumă cel mai mult timp din întregul proces este transcrierea. Deja aţi făcut câte o scurtă
introducere pentru fiecare casetă, identificând persoana intervievată, data şi locul interviului, şi aţi etichetat
fiecare parte a casetelor folosite. Etapa postinterviu poate începe prin refamiliarizarea cu caseta şi prin
realizarea câte unui rezumat scris al conţinutului fiecărei părţi a acesteia. Aceasta va uşura sarcina
transcrierii interviului. Acest rezumat vă va puncta şi principalele idei ale interviului, informaţii necesare
pentru a completa formularul care însoţeşte transcrierea fiecărei poveşti a vieţii (vezi anexa B).
Există diverse moduri de a utiliza informaţiile de pe casetă. Unele proiecte de istorie orală implică
transcrierea completă a casetelor, altele doar o schiţă sumară, iar altele un catalog tematic complet care-i
încurajează pe cercetători să asculte casetele şi să facă ei înşişi transcrierea. Scopul acestor documente
secundare este, în esenţă, facilitarea identificării materialului necesar de pe casetă (Ives, 1974).
Deoarece scopul Center for the Study of Lives e să redea povestirile vieţii persoanelor intervievate cu
propriile lor cuvinte pe baza a ceea ce s-a înregistrat pe casetă, abordarea Centrului presupune transcrierea
completă a tot ceea ce s-a spus în timpul interviului. Un alt aspect al acestei abordări este că urmărim
acurateţea semnificaţiilor.
Liniile directoare în acest demers sunt claritatea, caracterul complet şi concizia interviului, valabile şi în
cazul editării transcrierii. Orice transcriere care poate fi citită, orice naraţiune cursivă de pe o casetă
înregistrată vor implica un proces de editare. Cu cât mai puţin, cu atât mai bine în cazul nostru. Editarea
transcrierii are în principal scopul de a clarifica sensurile şi de a surprinde semnificaţiile exprimate de
cuvintele povestitorului. Un exemplu de clarificare a sensului ar putea fi faptul că pronunţiile specifice ale
cuvintelor nu sunt uneori atât de importante ca utilizarea unui hm sau ăăă pentru a sublinia anumite idei.
A realiza o transcriere completă nu e neapărat o sarcină uşoară nici chiar dintr-o perspectivă teoretică.
Transcrierea depinde de scopurile cercetării şi de utilitate a pe care i-o dăm. Dacă scopul este lingvistic, nu
veţi dori să omiteţi hmmm-urile şi nici chiar pauzele şi în mod cert nici dialectul folosit. E important să
păstrăm intacte în transcriere orice utilizare a limbajului şi orice idiosincrazie verbală.
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Naraţiunea cea mai lizibilă este scrisă la două rânduri, cursivă şi are o structură clară a propoziţii lor şi a
formei paragrafelor. Sarcina dumneavoastră e, în acest caz, să transcrieţi povestea persoanei cu propriile
sale cuvinte, hotărând unde este adecvat să folosiţi paragrafele şi semnele de punctuaţie. Pronunţia şi
dialectele sunt aspecte care ridică probleme. Cea mai simplă manieră de a le evita este să fim consecvenţi în
folosirea transcrierii standard a ceea ce s-a spus, şi nu aşa cum se aude. E recomandabil pentru toţi, dar în
principal pentru cei care-şi spun povestea, să utilizeze cuvintele întregi, şi nu prescurtări ale acestora
(mergând, şi nu mergân, piaţă, nu piaţî). Regula generală este să folosim ortografia standard, chiar dacă
intervievatul nu o face, dar nu e recomandabil să schimbăm integral utilizarea, ordinea şi sensul cuvintelor.
Alte forme de editare au ca scop creşterea lizibilităţii de exemplu, adăugarea unui cuvânt sau a unei
expresii, dacă răspunsul la o întrebare este incomplet (în cazul în care completaţi o propoziţie cu propriile
cuvinte, e potrivit să indicaţi acest lucru punându-le între paranteze), eliminarea unor cuvinte sau expresii
care nu sunt necesare (hmmm-urile şi ăăă-urile folosite ca filtre, starturile false, revenirile şi completările şi
cele mai multe întrebări disjunctive: "Ştii?") ori clarificarea unui cuvânt sau a unei expresii care poate fi
confuză în forma orală prin folosirea ortografiei corecte, prin corecturi gramaticale ori prin adăugarea
"indicaţiilor de scenă", dacă există anumite sunete semnificative (râset, oftat) sau gesturi pe care
reportofonul nu le surprinde (de asemenea, dacă intervenţia este destul de semnificativă, ar putea fi necesare
parantezele explicative pentru a indica modificările şi adăugirile). Dacă după a treia ascultare a casetei
există încă părţi neclare şi neinteligibile, veţi lăsa un spaţiu liber, cel puţin temporar, şi veţi reveni mai târziu
pentru a încerca din nou să le descifraţi sau îi veţi cere altcuiva să facă acest lucru în locul dumneavoastră.
Lucrul cel mai important de care veţi ţine cont în editarea interviului este că transcrierea are ca scop în
primul rând surprinderea sensului.
Deoarece scopul nostru e acela de a obţine o naraţiune cursivă, redată în cuvintele povestitorului,
formatul transcrierii va omite propriile dumneavoastră cuvinte şi comentarii şi veţi transcrie doar cuvintele
sale, pe care le veţi structura în propoziţii şi paragrafe. Editarea poate consta şi într-o schimbare minimală a
ordinii anumitor fragmente ale interviului pentru a le pune la un loc cu cele cu un conţinut similar şi pentru
ca firul narativ să fie mai clar şi să aibă sens. Veţi obţine aşadar o naraţiune destul de finisată, care constă în
propoziţii clare, concise, complete şi uşor de citit, mai degrabă decât o transcriere cuvânt cu cuvânt,
întreruptă de fiecare interjecţie, start fals ori inconsecvenţă gramaticală, şi care, oricum, vă va lua o veşnicie
să o citiţi. În unele situaţii, dacă există numeroase ezitări, pauze şi întreruperi ale ideilor, ar fi potrivit să
includeţi o notă la începutul transcrierii pentru a indica, pe scurt, ce s-a întâmplat şi cum aţi procedat pentru
a rezolva problema.
Transcrierea constă, în esenţă, în omiterea întrebărilor pe care le-aţi pus, folosirea ortografiei standard,
crearea unor propoziţii şi paragrafe standard, eliminarea elementelor inutile, adăugarea celor care lipsesc şi,
dacă este posibil, reorganizarea anumitor secţiuni pentru a pune la un loc subiectele comune. (Vezi anexa C
pentru un exemplu de transcriere a unei poveşti a vieţii.)
Poate fi important să estimaţi cât va dura transcrierea.
Există o metodă empirică, şi anume: în funcţie de abilităţile dumneavoastră în ceea ce priveşte
tehnoredactarea şi operarea la computer, oricum va dura între trei şi şase ore să transcrieţi o oră de interviu
înregistrat pe casetă. Desigur, când omiteţi propriile întrebări şi comentarii, precum şi cele adiacente, inutile
şi repetitive ale povestitorului, timpul de transcriere se va reduce semnificativ.
Odată ce aţi realizat o primă variantă a transcrierii dumneavoastră înşivă sau altcineva -, este important să
ascultaţi din nou caseta în timp ce transcrierea, pentru a fi sigur că totul a fost transcris corect de prima dată
şi că au fost surprinse semnificaţiile originale a ceea ce s-a spus. Aceasta este o transcriere care devine
interpretabilă, deoarece, cu cât vă apropiaţi mai mult de text, cu atât sunteţi mai aproape de sensul lui.
"Despachetarea" textului frază cu frază, cuvânt cu cuvânt, pentru a doua oară, vă va ajuta să descifraţi
ambiguităţile din limbaj, să identificaţi categoriile interpretative ori să înţelegeţi mai bine cum este spusă
povestea, toate furnizându-vă chei ale sensuri lor (Riessman, 1993).
Următorul pas în procedura de transcriere, după ce aţi recitit-o dumneavoastră înşivă, este să i-o oferiţi
persoanei intervievate ca să se uite peste ea. Acest lucru se face în principal din politeţe, dar poate deveni
mult mai mult dacă persoana arată un interes real nu numai în ceea ce priveşte citirea transcrierii, ci şi
corectarea ei. Acesta este privilegiul sau chiar dreptul său, deoarece povestea îi aparţine. Unii nu vor accepta
această ofertă, caz în care corectura dumneavoastră dă forma finală a transcrierii naraţiunii, chiar dacă
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povestitorul poate avea, în orice moment, acest privilegiu. Dacă persoana intervievată va citi transcrierea şi
va face schimbări, eliminări, adăugiri, dezvoltări sau orice alte corecturi, atunci naraţiune a ce rezultă devine
documentul primar al interviului, iar caseta rămâne varianta nefinisată (Ives, 1974). Returnarea povestirii
comunităţii din care provine este, de asemenea, un act de profund respect. Acest gest protejează "onoarea"
povestitorului, oferind povestirii ocazia de a fi împărtăşită familiei şi altor membri ai comunităţii (Myerhoff,
1992).
În sfârşit, este important ca şi casetele, şi transcrierea să fie păstrate într-un loc sigur, de preferat o arhivă.
Aceasta va asigura utilizarea viitoare şi disponibilitatea interviului pentru alţii. La Center for the Study of
Lives poveştile vieţii care intră în arhivă (casete şi transcrieri) primesc un număr de acces şi o fişă în care
sunt notate principalele idei ale naraţiunii. Fişa serveşte ca plan al naraţiunii, iar un index computerizat,
detaliat, este disponibil pentru consultarea versiunilor electronice ale naraţiunilor în cadrul Centrului. Dacă
interviul urmează să fie publicat în format printat sau electronic, trebuie obţinut acordul persoanei
intervievate.

Interpretarea
La fel cum intervievarea înseamnă mult mai mult decât pornirea unui reportofon, interpretarea e mai mult
decât un simplu raport. Scopul principal al investigării narative a vieţii, conform opiniei lui Josselson şi
Lieblich (1995), este interpretarea experienţei umane. Dar aceasta e o sarcină complexă, deoarece atât
interpretarea,cât şi experienţasunt termeni cu un grad crescut de relativitate. Subiectivitatea este aşadar în
centrul procesului povestirii vieţii, revelând semnificaţiile prin interpretare, în contrast cu abordarea
ştiinţifică experimentală, care caută să descopere legi (Geertz, 1973).
Interpretarea are foarte mult de-a face cu sensul şi validitatea, dar acest lucru este complicat de faptul că
ele pot fi diferite pentru cel care-şi relatează povestea vieţii şi pentru cel ce o înregistrează. În plus, există un
număr de factori importanţi care vor determina cât de bine dumneavoastră (sau povestitorul) sunteţi capabil
să stabiliţi sensul şi validitatea. poveştii înregistrate. Dintre aceşti factori amintim: a) calitatea relaţiei pe
care o aveţi cu povestitorul (în unele cazuri, o relaţie de lungă durată poate contribui semnificativ la calitatea
acesteia, în alte cazuri, o relaţie nouă poate funcţiona la fel de bine sau chiar mai bine; secretul calităţii
relaţionării din timpul interviului este măsura în care respondentul se simte relaxat sau tensionat) ; b)
interacţiunea specifică pe care o aveţi cu povestitorul pe parcursul interviului (a fost totul complet şi clar?) ;
c) perspectiva teoretică pe care o alegeţi pentru a interpreta povestirea sau poziţia obiectivă abordată (care
dintre numeroasele teorii ale interpretării se potriveşte cel mai bine?) ; d) propriile dumneavoastră puncte de
vedere subiective şi structuri de referinţă experienţiale pe care le introduceţi în povestire (care este impresia
dumneavoastră subiectivă în ceea ce priveşte povestirea, există ceva în poveste care vă conectează cu
propria experienţă?). În esenţă, cele două aspecte ale interpretării sunt validarea povestirii şi explicarea
sensului său. Acesta este un proces de durată ce are loc de-a lungul etapelor de planificare, realizare şi
interpretare ale interviului. Un echilibru între obiectivitate şi subiectivitate funcţionează, de regulă, cel mai
bine în interpretarea poveştii vieţii.
Fidelitatea şi validitatea naraţiunii
Ce face dintr-o poveste a vieţii un document fidel şi valid? În general, fidelitatea are de-a face cu obţinerea
aceloraşi răspunsuri la o întrebare oricând şi oriunde e utilizată. Validitatea este măsura în care investigaţia
obţine răspunsuri "corecte" sau există o concordanţă între informaţiile primite ori observate şi cele la care ne
aşteptam (Holstein, Gubrium, 1995; Kirk, Miller, 1986), Chiar dacă nici un experiment - sau interviu - nu
poate fi controlat perfect (şi nici un instrument de măsură nu poate fi perfect calibrat), există totuşi anumite
modalităţi de a determina cât de fidele şi valide sunt povestirile vieţii.
Nu este necesar să încercaţi să interpretaţi povestea vieţii conform standardelor de analiză cantitative.O
poveste a vieţii nu înseamnă doar cercetare calitativă, deşi categoriile de analiză vor apărea chiar din text,
fără să fie fixate de la început, ca în studiile cantitative (McCracken, 1988). Există o complexitate de
patternuri şi semnificaţii care apar pe parcursul studierii naraţiunii şi care depăşesc orice set limitat de
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categorii ce ar fi putut fi stabilite la început. Există puţine întrebări cu răspunsuri predictibile într-un interviu
de tip povestea vieţii; obiectivul este să avem un povestitor care ne oferă detalii despre ceea ce s-a întâmplat
despre ce a simţit el şi încă mai simte după mulţi ani -, despre un eveniment sau o împrejurare a vieţii. Ceea
ce căutaţi de fapt este perspectiva asupra vieţii pe care o are cel ce o trăieşte, Povestitorul ar trebui
considerat atât expertul, cât şi autoritatea supremă în ceea ce priveşte viaţa sa. Aceasta se bazează pe
convingerea că el cunoaşte povestea relatată şi că ea este o reprezentare fidelă şi completă a vieţii.
Datorită naturii metodei, doi cercetători diferiţi nu vor putea obţine nicicând o poveste a vieţii complet
replicabilă, după cum nici analiza nu poate fi replicată, deoarece există numeroase modalităţi de analiză a
datelor (Jackson, 1987). Şi, chiar dacă pot exista indicaţii generale pentru realizarea interviului, două
persoane diferite nu vor derula interviul în exact aceeaşi manieră, având în vedere faptul că fiecare poate
prezenta transcrierea şi propria interpretare într-un alt mod, pe baza alegerii, dintre multiplele criterii
aplicabile, a propriei trăiri a procesului, care le poate schimba chiar viaţa (Goldstein, 1964), şi a unei
anumite perspective disciplinare sau teoretice.
În ultimă instanţă, aceasta înseamnă că fidelitatea şi validitatea nu sunt, în mod necesar, standardele de
evaluare adecvate pentru o poveste a vieţii. Acesta este un demers foarte personalizat; analiza poveştii vieţii
e foarte subiectivă şi poate avea de-a face cu calitatea şi profunzimea relaţiei interpersonale şi cu orice teorie
care ar putea fi aplicată conţinutului narativ. Aceasta este o relaţie creativă ce se dezvoltă între cele două
persoane implicate în interviu şi ar putea determina într-o anumită măsură ceea ce se spune şi chiar maniera
în care se spune. Se poate ca, pe cât o relaţie este mai amiabilă şi mai de durată, pe atât documentul final să fie mai
bogat şi mai consistent. Există însă o multitudine de perspective posibile, iar naraţiunile la care au ajuns diferiţi cercetători
vor fi reprezentative pentru o anumită poziţie, la fel cum portretul este fidel, indiferent dacă e pictat dintr-o parte sau din
faţă (Frank, 1980; Runyan, 1982).
În plus, o naraţiune personală nu este menită a fi citită ca o înregistrare exactă a tot ceea ce s-a întâmplat în viaţa cuiva
(Riessman, 1993). Adevărul istoric nu e principalul deziderat al naraţiunii; a-ţi spune povestea implică un punct de vedere
personal, probabil unul singular. Povestea este spusă din perspectiva interpretativă cu care s-a început demersul. În fapt,
poveştile pe care le spunem sunt dominate sau chiar conduse de valori; ele exprimă ceea ce valorizăm noi cel mai mult şi
furnizează cheia modului în care ne construim propriile semnificaţii. Probabil ceea ce contează cel mai mult într-o poveste a
vieţii e ca aceasta să fie credibilă, mai degrabă decât adevărată. Realitatea subiectivă este, de fapt, ceea ce căutăm într-o
poveste a vieţii.
Deoarece nu există un set de proceduri formale pentru determinarea validităţii narative, povestirea însăşi este dominată
de subiectivitate. Totuşi, există anumite măsurători sau standarde care pot fi utile. Una dintre formele importante de, control
este consecvenţa internă. Potrivit lui Cohler (1982), maniera în care povestea e relatată în orice moment al vieţii reprezintă
interpretarea cu maximă consecvenţă internă a modului cum sunt înţelese momentan de acea persoană trecutul, prezentul
trăit şi viitorul anticipat. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a spus într-o etapă a povestirii nu trebuie să contrazică tot ce s-a spus
într-o altă etapă. Există inconsecvenţe în viaţa oamenilor, care pot reacţiona diferit la aceeaşi situaţie în două momente
diferite ale vieţii, dar în povestirea a ceea ce s-a întâmplat şi a ceea ce au făcut ei trebuie să existe o consecvenţă.

Consecvenţa internă este primul mijloc de verificare care poate fi folosit atât de cercetător, cât şi de
povestitor, pentru a pune într-o lumină corectă sau pentru a limpezi comentariile iniţiale în funcţie de ideile
apărute pe parcurs, dacă acestea par să fie diferite (McCracken, 1988). Se înţelege de aici că indivizii văd, în
mod inerent, evenimentele vieţii ca fiind legate între ele într-o formă sau alta, deoarece, în ultimă instanţă,
acesta e modul în care viaţa cuiva pare semnificativă. Aceasta se traduce printr-un sentiment de
secvenţialitate şi direcţionalitate care transpare din povestirea cuiva (Gergen, Gergen, 1984). Povestirea
trebuie să aibă sens ca text de sine stătător, atât pentru cititori, cât si pentru cei care au creat-o. Referitor la
ceea ce considerăm a fi consecvenţa externă, în care ceea ce s-a spus corespunde cu ce ştii sau crezi că ştii
despre persoana care-şi spune povestea sau despre tema ori problema discutată, aceasta nu este întotdeauna
o unitate de măsură validă, deoarece nu căutăm neapărat adevărul istoric, ci doar experienţa şi punctul de
vedere ale povestitorului asupra a ceea ce-şi aminteşte el că s-a întâmplat. Studierea vieţilor prin intermediul
povestirilor se axează pe coerenţa internă a povestirii aşa cum a fost trăită de narator, mai degrabă decât pe
criteriile externe de adevăr şi validitate.
Alte posibilităţi de control ale validităţii poveştii vieţii pot include coroborarea şi persuasiunea. Prima se
referă la coroborarea subiectivă. Dacă îi oferim povestitorului transcrierea editată spre a o citi, va confirma
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sau va susţine acesta ceea ce a spus la început? Mai sună aceasta la fel ca povestirea iniţială? Povestitorul
este, de fapt, primul autor. Acesta e un aspect al consideraţiilor etice menţionate anterior. Orice modificare a
povestirii de către narator nu-i afectează validitatea, ci mai degrabă confmnă rolul său principal pe parcursul
întregului demers şi-i oferă ocazia de a-i da o formă finală care să îi convină. O altă etapă a acestei măsurări
ar fi să vedem dacă o rudă apropiată, cineva care este cât mai familiarizat cu viaţa naratorului, va confirma,
citind povestirea, ceea ce s-a spus. Aceasta e. o formă importantă de coroborare, iar dacă amintirile diferă
poate însemna că ei au perspective diferite asupra a ceea ce s-a întâmplat. Pentru analiza finală, povestirea îi
aparţine în primul rând persoanei care a spus-o (Riessman, 1993).
Persuasiunea este o măsură obiectivă prin care observăm dacă povestea vieţii li se pare credibilă şi
convingătoare altor persoane. Pe baza experienţei noastre, ne atinge povestirea sau o parte a ei vreo coardă
sensibilă? Dacă nu este o experienţă familiară, pare posibil sau plauzibil ca altcineva să se confrunte cu un
astfel de eveniment sau o asemenea experienţă (Riessman, 1993)? Un alt aspect al persuasiunii este acesta:
ne constrânge, ne stimulează, ne încântă sau ne implică în vreun fel această povestire (Gergen, 1985)?
Acesta poate fi mai mult un aspect legat de capacitatea de a povesti decât de cea de a spune adevărul. Iar
cea dintâi este un criteriu de validitate precum cea de-a doua în povestea vieţii.
Standardul definitoriu e că naratorul are ultimul cuvânt asupra povestirii, chiar şi după ce a fost
transcrisă, deoarece el este cel care-şi spune povestea şi care decide cum se potrivesc elementele acesteia, ce
sens are şi dacă e sau nu validă. Naratorul determină ce se spune sau dacă anumite aspecte vor fi păstrate
sau schimbate în transcriere.
Interviul de tip povestea vieţii este un efort de colaborare, iar cercetătorul şi naratorul ar putea avea o
agendă de urmat. Va veni însă un moment când această agendă va trece în plan secund faţă de consideraţiile
menţionate anterior, în principal cele de natură etică. Trebuie să înţelegem că persoana care îşi spune
povestea este de interes pentru scopul cercetării, şi nu povestea înregistrată. E important să nu lăsăm
aspectele interpretării să aibă prioritate în faţa celor etice. Întotdeauna este mai important să fim oneşti cu
persoana care ne oferă informaţiile decât să obţinem informaţii. Interesul principal şi strategia de tip câştigcâştig a povestirii vieţii e să-i ajutăm pe alţii să-şi spună povestea vieţii altfel, mai clar şi mai complet, care
le permite să-şi vadă viaţa un pic diferit decât înainte, într-o manieră de care să fie mulţumiţi şi, în al doilea
rând, să avem povestiri ale vieţii care să ne ofere perspective unice asupra vieţilor şi a anumitor subiecte de
cercetare.
Crearea semnificatiei prin
povestire
Interpretarea are ca principal punct de interes semnificaţiile oferite de narator care însoţesc povestirea şi
felul cum o înţelege cercetătorul. Cum reuşesc povestitorul, dar şi cercetătorul să îi dea sens? Cum este
înţeleasă povestea însăşi? Reacţia cercetătorului faţă de poveste e personală sau profesională, subiectivă sau
teoretică ori există o distincţie între cele două abordări ale interpretării? Principala întrebare care apare aici
este: cum construim semnificaţia din textul unei poveşti a vieţii?
Întrebarea referitoare la sens e vitală atât pentru cercetător, cât şi pentru povestitor. În ambele cazuri, ar fi
util să existe o modalitate de a afla dacă naratorul îşi extrage semnificaţiile din povestire şi dacă şi el, şi
cercetătorul sunt conştienţi, pe cât posibil, de sensul acesteia. Amândoi vor avea probabil ceva de pierdut,
dacă povestea va fi o simplă raportare a faptelor de viaţă, fără conştientizarea deliberată a ceea ce înseamnă
sau fără anumite reflecţii asupra a ceea ce s-a întâmplat, inclusiv exprimarea sentimentelor şi a atitudinilor
faţă de eveniment.
Ţinând cont, în primul rând, de scopul interviului, ar putea fi posibil ca un cercetător să folosească
anumite abordări care să-i asiste pe narator în extragerea mai multor semnificaţii din povestea sa, în
identificarea sensurilor profunde ale naraţiunii, ce vor ajuta, de asemenea, la îndeplinirea scopurilor
cercetătorului. La un nivel elementar şi în cea mai directă abordare, dacă sensul unui eveniment sau al unei
experienţe nu este clar ori evident din ceea ce spune povestitorul, cercetătorul l-ar putea întreba: "Ce a
însemnat aceasta pentru tine? ".
În cele mai multe cazuri, semnificaţia apare din relatarea faptelor. Simplul fapt de a relata povestea vieţii
este o modalitate de a crea semnificaţii. Povestirea expusă creează noi semnificaţii împărtăşite de cei
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implicaţi, fie că este vorba despre două persoane sau despre un întreg grup. Din relatare reies noi
perspective asupra vieţii personale sau a unui grup social, a problemelor vieţii, a provocărilor şi triumfurilor
pe care le împărtăşim (Denzin, 1989). Povestirea vieţii este un proces de creare şi recreare a propriei vieţi.
De fiecare dată când povestim, putem identifica semnificaţii noi ori suplimentare.
Secretul creării semnificaţiilor prin intermediul povestirii vieţii, pentru narator, este gândirea reflexivă.
Dacă o persoană gândeşte, înţelege şi e atentă la ceea ce se spune, semnificaţia va fi de obicei evidentă chiar
şi atunci când îşi relatează povestea. Dacă nu se întâmplă acest lucru, este necesar un efort suplimentar
pentru determinarea sensului.
Ceea ce trebuie să facă un cercetător pentru a-l ajuta şi mai mult pe narator să fie reflexiv, să se
concentreze asupra poveştii pe care a spus-o şi a modului cum o spune pentru a extrage semnificaţiile este,
de exemplu, să-i pună întrebări de genul: "Ce înţelegi atunci când îţi asculţi propria poveste? " Sau: "Ce
semnifică povestirea ta pentru tine? "
Dacă un cercetător va realiza mai multe interviuri de acest tip pentru un anumit proiect, o modalitate de
a-i ajuta pe naratori să aprofundeze semnificaţiile fiecărei poveşti ar fi reflecţia de grup, eventual şi pentru
coroborarea acestora. Putem apela la grupuri structurate, organizate în vederea analizei reflexive a
povestirilor, la rememorarea în grup sau la ambele metode.
O altă manieră de a-l ajuta pe narator să creeze semnificaţii din povestea spusă este prin intermediul unui
proces numit crearea personalizată a miturilor sau trecerea de la o poveste unică la una universală. Acesta
este un proces prin care cineva îşi vede propria poveste într-o formă recognoscibilă, identificând în ea
elementele universale, motivele şi arhetipurile ce se regăsesc şi în modelul universal al monomitului
(Campbell, 1949/1968), aplicabilla călătoriile eroilor din toate mitologiile lumii. Dacă este vorba despre o
cercetare psihologică sau sociologică, crearea personalizată a miturilor poate fi o importantă variantă
specializată a povestirii vieţii. În astfel de situaţii, cercetătorul încearcă să stabilească ori să înţeleagă modul
cum a evoluat sentimentul de sine în timp, probabil ca rezultat al experienţelor tranziţionale cheie, cum
interacţionează schimbarea şi continuitatea în viaţa unei persoane şi cum se defineşte sinele în relaţie cu
colectivitatea. Procesul de creare personalizată a miturilor este explicat într-o altă lucrare a mea, The Gift of
Stories, capitolele 3, 5 şi 6 (Atkinson, 1995), şi ar putea fi folosit atât pentru scopuri precise de cercetare, cât
şi în asistarea creării semnificaţiilor într-o poveste a vieţii.
Pentru narator, secretul este deci să fie suficient de reflexiv şi să dea un sens poveştii sale, în mod
spontan şi intuitiv sau printr-o reflecţie ulterioară asistată. Adesea, sensurile comune, descoperite de
indivizii care-şi compară şi îşi intersectează poveştile, sunt cele care fac ca propriile semnificaţii să devină şi
mai puternice. Ceea ce oamenii consideră semnificativ în viaţa lor este adesea exprimat prin metaforele,
comparaţiile şi limbajul specific pe care le folosesc pentru a vorbi despre experienţele lor. A-l ajuta pe
narator să ajungă la nivelul emoţional al poveştii ar putea fi cea mai mare provocare pentru cercetător. Acest
lucru nu estt;. întotdeauna posibil, întrucât semnificaţia la care s-a ajuns prin interpretarea unei poveşti a
vieţii nu e niciodată cu adevărat completă, deoarece viaţa însăşi nu s-a încheiat (Kenyon, 1995).
Următorul pas pentru cercetător ar fi să extragă propriile semnificaţii ale unei povestiri. El va dori să
poată răspunde întrebărilor: "Acum, când am obţinut-o, ce fac cu povestea vieţii altcuiva?", "Cum o
«citesc»?", "Cum o înţeleg?", "Ce înseamnă pentru mine povestea altei persoane?". Se pune astfel problema
diferenţei fundamentale dintre cercetarea cantitativă şi cea calitativă. Cercetarea cantitativă standard are
scopul de a limita rolul interpretării personale, în timp ce abordarea calitativă este concepută astfel încât să
implice judecăţile subiecti ve, conştiinţa şi experienţa unei anumite persoane. Studiile cantitative sunt
structurate astfel încât să limiteze investigaţia la căutarea câtorva relaţii specifice între un număr redus de
variabile. Studiile calitative au, de regulă, final deschis şi caută structuri mai profunde, chiar neanticipate
(Stake, 1995).
În abordarea de tip povestea vieţii, accentul cade pe acceptarea poveştii înseşi ca text care ne spune ceva
despre viaţă în general şi despre o anumită viaţă în particular. Interpretarea unei poveşti a vieţii e o
problemă foarte personală,intuitivă şi empatică în acelaşi timp, întrucât fiecare naraţiune este văzută cel
puţin ca fiind unică.
Interpretarea particulară la care am ajuns poate fi o parte la fel de importantă a procesului de interpretare
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ca şi metoda însăşi. Interpretarea cercetătorului ar putea rezulta la fel de mult din experienţă ca şi din
conţinutul povestirii. Prin împărtăşirea unei poveşti a vieţii s-ar putea stabili conexiuni bilaterale
semnificative, la fel de importante pentru narator ca şi pentru cercetător sau mai importante pentru unul
decât pentru celălalt. S-ar putea produce, de asemenea, o legătură complicată de tip transfer-contratransfer
care să influenţeze direct ori subtil interpretarea poveştii. Probabil lucrul cel mai important de luat în considerare în acest caz este că astfel de legături strânse, rezultate din împărtăşirea poveştilor; pot avea ca
obiectiv sau potenţial o creştere suplimentară a implicării amândurora.
• Cercetătorul joacă un rol foarte important în acest proces.
Atunci când îi ceri cuiva să-şi spună povestea vieţii, ţi se oferă un moment sacru, iar subiecţii redau ceea ce
contează cel mai mult pentru ei ori semnificaţia a ceea ce li s-a întâmplat. În anumite sensuri, experienţa
seamănă cu legătura dintre credincios şi duhovnic. Ceea ce ar putea rezulta seamănă foarte mult cu
implicaţiile dintr-o poveste japoneză a lui Genji, când personajul spune: "Deoarece mi-ai ascultat povestea,
îmi pot elibera demonii". A numi sau a defini ceva, a exprima sub formă de poveste clarifică, adesea, acel
lucru pentru întâia oară, făcându-l recognoscibil şi inteligibil pentru narator. A ne spune povestea, a-i oferi o
semnificaţie poate însemna a o conştientiza pentru prima oară.
Realizarea unui astfel de interviu are ca scop în primul rând aflarea unor lucruri despre viaţa altcuiva, dar
şi despre viaţă în general. A ajuta o altă persoană sau un membru al familiei să-şi spună povestea vieţii,
lucru secundar la început, poate deveni un obiectiv principal chiar mai important decât cercetarea însăşi.
Când se întâmplă acest lucru, rezultatul poate fi un răspuns foarte empatic. Chiar dacă ne gândim, poate, la
noi înşine ca la nişte cercetători, există momente când reacţionăm dintr-o perspectivă foarte personală,
deoarece spusele celuilalt ne conectează profund cu anumite aspecte ale- experienţei noastre. Şi aceasta este
o interpretare la fel de importantă ca oricare alta. Acest transfer de la experienţele trăite de alţii spre cele
proprii este unul dintre cele mai clare moduri în care ne putem înţelege mai bine pe noi înşine (Dilthey,
1976). Într-o investigaţie de tip povestea vieţii va fi greu, dacă nu imposibil, să omitem ori să ignorăm
propriile experienţe sau sentimente cu privire la "datele" culese. S-ar putea întâmpla, de asemenea, să avem
o reacţie de indiferenţă sau chiar una negativă faţă de ceea ce am auzit povestindu-se. Dacă se întâmplă
acest lucru, astfel de reacţii trebuie notate, de asemenea, în orice discuţie interpretativă.
Mai mult chiar, poveştile, inclusiv cele ale vieţii cuiva, sunt ele însele interpretări. Persoanele care-şi
spun povestea îşi propun să ne clarifice despre ce a fost vorba în viaţa lor. Povestirile poartă în ele
semnificaţiile pe care trebuie să le transmită despre vieţile la care se referă. Ele sunt deja interpretări ale
acestor vieţi, iar sensul lor este conţinut de cuvinte prin care sunt spuse povestirile (Widdershoven, 1993).
Povestea unei persoane este, în esenţă, expresia felului în care se înţelege pe sine. Nu există o afirmare
mai clară şi mai puternică a modului în care o persoană îşi vede şi îşi înţelege viaţa decât propria povestire.
Până la etapa interpretării, rolul cercetătorului ar putea fi să identifice, pur şi simplu, sensul implicit al
poveştii. S-ar putea, de asemenea, ca poveştile însele să fie atât de reuşite, încât să nu fie nevoie de o analiză
sau de o interpretare ulterioară pentru a ne clarifica modul în care persoanele respective îşi înţeleg viaţa
(Polkinghome, 1995).
Indiferent dacă poveştile vieţii sunt folosite ca material pentru cercetările din domeniul ştiinţelor sociale
sau al psihologiei, ca sursă de informaţii istorice pentru familie ori comunitate, ca mijloc de încurajare a
înţelegerii propriei persoane (Birren, Birren, 1995) sau pentru orice altă investigaţie ştiinţifică, interpretarea
acestora - procesul de creare a sensului - este, de obicei, de două tipuri: a) cea fondată pe anumite principii
teoretice; b) cea care rezultă dintr-un cadru de referinţă personal, subiectiv sau experienţial.
Totuşi, este aproape imposibil să avem o interpretare care să nu rezulte dintr-o combinaţie sau contopire a
acestor două tipuri de răspunsuri. Există numeroase situaţii în care trebuie să întrebăm: cum poate fi planul
personal separat de cel profesional? Ne trăim viaţa pe mai multe planuri sau doar pe unul singur? Când
anume sunt punctele noastre de vedere teoretice diferite de cele personale? Când este viziunea personală
diferită de abordarea profesională? Se pare că în majoritatea cazurilor există un fel de suprapunere a
teoreticului şi subiectivului. Cu toate acestea, în toate situaţiile, scopul interpretării poveştilor vieţii este să
examinăm maniera în care oamenii îşi înţeleg viaţa şi văd diferitele lor relaţii cu ceilalţi.
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Interpretările teoretice
Teoria direcţionează anchetele cantitative, indiferent dacă acest lucru se afirmă explicit sau nu. Există
întotdeauna anumite ipoteze pe care încercăm să le susţinem prin intermediul anchetei. Într-un studiu
calitativ, în special într-un interviu de tip povestea vieţii, este valabilă reciproca. Se pare că ar fi cel mai bine
măcar să suspendăm supoziţiile teoretice până la finalizarea interviului şi să observăm atunci dacă şi ce
teorie de curge din poveste. Dacă vrem ca studiul să fie cât mai valid posibil, teoria potrivită unei anumite
poveşti va de curge chiar din aceasta. De asemenea, cadrul de referinţă teoretic reapare la fiecare viaţă luată
în considerare.
Adesea este util să avem o perspectivă mai largă decât cea proprie pentru a înţelege pe deplin o poveste
sau o naraţiune autobiografică. Un cadru de referinţă exterior sau o teorie ar putea folosi la obţinerea unei
mai bune evaluări a poveştii. Nici o teorie nu li se potriveşte tuturor oamenilor, astfel că obiectivul
interpretării poveştii vieţii este de a cerceta datele acesteia. Cea mai bună teorie care poate fi aplicată ar fi
aceea care ne ajută să înţelegem povestea mai bine şi mai profund. Prin urmare, principala noastră responsabilitate este să căutăm direcţia ori semnificaţia intrinsecă care decurge din poveste.
O teorie s-ar putea aplica unei poveşti a vieţii numai dacă i se potriveşte. Ca exemplu, dacă sunteţi
interesat de evoluţia ciclului vieţii sau de interacţiunile sociale şi intervievaţi o persoană de 50-60 de ani
care accentuează importanţa relaţiilor sale cu propriii copii şi plăcerea de a le preda elevilor în sala de clasă,
aţi putea face referire la teoria dezvoltării umane a lui Erikson (1963, 1980), în care etapa maturităţii are ca
principal conflict relaţia generare-stagnare.
Mai mult chiar, trebuie să fie clar că o poveste a vieţii trebuie citită în primul rând ca întreg. Ea este o
poveste în curs, o activitate în desfăşurare, cu multe elemente importante şi interesante, dar semnificaţia ei
se află în întreg, nu în părţile sale. A aplica o anumită teorie unei poveşti a vieţii înseamnă a observa dacă
există o perspectivă teoretică ce identifică semnificaţia descoperită în poveste ca întreg. A înţelege
fragmentele povestirii este important pentru recunoaşterea unor patternuri şi teme care conectează părţile şi
întregul. Astfel, rolul cercetătorului în considerarea unei perspective teoretice aplicată poveştii vieţii ar
consta în analizarea alternativă a părţilor şi a întregului pentru a descoperi semnificaţia generală. Cele mai
multe experienţe individuale sunt înţelese şi interpretate pe măsură ce naratorul povesteşte în contextul a
ceea ce se ştie deja despre sine. Astfel, părţile povestirii sunt spuse, de regulă, într-o manieră ce le
contopeşte cu întregul care le preexistă (Polkinghorne, 1995).
Când aceste standarde sunt respectate, există numeroase abordări teoretice pentru analiza poveştii vieţii.
Dintr-o perspectivă psihologică, developmentalistă sau de studiere a vieţii, merită să luăm în considerare
thema ori abordarea unităţilor extinse pentru cercetarea vieţii a lui Murray (1938), folosirea de către AUport
(1942) a documentelor personale pentru studiul dezvoltării personalităţii adulţilor, abordarea
psihobiografică a lui Freud (1910/1957) şi Erikson (1975), teoria ciclului vieţii a lui Erikson (1963, 1980,
1982), teoria adaptării a lui Vaillant (1977), teoria structurilor vieţii a lui Levinson (1978), teoria
transformărilor a lui Gould (1978), teoria adevărului narativa lui Spence (1982), abordarea vocii şi a
dezvoltării genului a lui Gilligan (1982), teoria povestirii personale şi a cursului vieţii a lui Cohler (1982),
abordarea naraţiunii ca metaforă-cheie a lui Sarbin (1986), abordarea modului narativ de cunoaştere a lui
Bruner (1986, 1987) sau teoria scenariului a lui Tompkin (1987). Există, de asemenea, tehnici de codificare
(Coffey, Atkinson, 1996; Stewart, Franz, Layton, 1988), o abordare hermeneutică, incluzând reconstituirea,
dialogul şi teoriile deconstrucţiei (Widdershoven, 1993), precum şi o abordare narativă din perspectiva
genului (Gergen, Gergen, 1993). Dintr-o perspectivă biografică, putem lua în considerare şi o analiză
tematică de ramură (Rosenthal, 1993).
Există multe alte teorii bazate pe anumite discipline care pot fi folosite pentru analiza poveştilor vieţii.
De exemplu, cercetările sociolingviştilor pot utiliza naraţiunile autobiografice pentru analiza funcţiilor
sociale ale poveştilor. Studiile literare pot explora unităţile formale folosite pentru a compune povestirile
vieţii. Cercetătorii care folosesc procedee de analiză calitativă pot lua în considerare poveştile vieţii pentru:
a) a construi anumite clasificări ale vieţilor (analiză paradigmatică); b) a identifica tipul de viaţă descris în
fiecare poveste (moduri de viaţă, locul controlului, imaginea de sine, clasificarea tipurilor de povestire ori
tipul de personalitate); c) a căuta elemente de consecvenţă în fiecare dintre aceste aspecte (Polkinghorne,
1995).
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Coffey şi Atkinson (1996), utilizând naraţiunea antropologică, privesc povestirile ca pe nişte discursuri
morale sau cronici care identifică teme ale vieţii (dificultăţi covârşitoare, obţinerea unor succese),personaje,
evenimente, întâmplări esenţiale, cariere, momente de cotitură esenţiale, influenţe importante. Aceştia
sugerează, de asemenea, că explorarea semnificaţiilor poveştii se face nu prin prisma a ceea ce s-a spus, ci a
modului cum s-a spus. Oamenii transmit semnificaţii prin intermediul limbajului, prin folosirea cuvintelor
cu sens figurat, a metaforelor, a analogii lor şi a altor imagini care pot deveni surse ale strategiilor analitice.
Fiecare disciplină este propriul punct de pornire în abordarea teoretică a înţelegerii şi creării semnificaţii lor
unei paveşti a vieţii.
În fiecare dintre aceste abordări teoretice, trebuie luată în considerare în primul rând povestea. Aceasta
înseamnă să recunoaştem felul în care structura poveştii şi elementele sale (intriga, începutul - conflictul restabilirea ordinii, personajele şi rolurile lor) se îmbină şi creează un întreg interactiv pe baza căruia putem
înţelege povestea ca întreg, dar şi părţile ei.
Chiar şi atunci când se realizează o analiză teoretică, scopul principal al interpretării poveştii este să
încercăm să identificăm punctele de vedere ale persoanelor care au trăit întâmplările relatate. Ar putea părea
că există doi factori principali care determină perspectiva teoretică asumată: povestea însăşi şi perspectiva
disciplinară a cercetătorului. Acestea două se îmbină, împreună cu perspectiva subiectivă, dacă şi când ele
sunt diferite, pentru a produce interpretarea particulară pe care cercetătorul o dă poveştii. Domeniul în care
activează cercetătorul şi educaţia sa vor determina modul în care este abordată interpretarea poveştii vieţii.
Un sociolingvist va aplica, în primul rând, teoriile din cadrul disciplinei sale şi abia apoi teorii din alte
domenii, care l-ar putea ajuta să elucideze anumite aspecte sociolingvistice.
Maniera în care cercetătorul va folosi, în orice circumstanţe, acea teorie pentru a interpreta o poveste a vieţii
ar putea depinde, în cele din urmă, de nevoile specifice ale proiectului de cercetare derulat în acel moment.
Ca o ilustrare a modului cum ar putea funcţiona această abordare personală şi teoretică de interpretare a
poveştilor vieţii, primul meu studiu asupra bătrâneţii, bazat pe această metodă, îşi propunea să observe cum
un grup restrâns de persoane vârstnice active, sănătoase, depăşesc dificultăţile vieţii şi sunt capabile să
menţină un echilibru în tot ceea ce fac şi sentimentul integrităţii spre sfârşitul vieţii. După ascultare,
înregistrare şi reluarea poveştilor de mai multe ori, a devenit destul de limpede faptul că toţi aveau seturi de
valori destul de clare şi puternice care le ghidau viaţa. Astfel, le-am căutat pe acelea care păreau să aibă cea
mai mare influenţă asupra vieţii lor şi am identificat patru valori sau teme de viaţă principale ce ieşeau în
evidenţă în fiecare poveste: continuitatea, angajamentul, scopul şi semnificaţia. Am analizat aceste teme în
relaţiile cu poveştile spuse pentru a vedea cum ar putea influenţa ele viaţa naratorilor şi pentru a identifica o
perspectivă teoretică justificativă (Atkinson, 1985).
Folosind povestea vieţii lui David Zinkoff (vezi anexa C) ca exemplu pentru acest studiu, observăm cum
continuitatea este legată de valorizarea trecutului, de importanţa acordată familiei şi comunităţii, fiind legată
intrinsec de ciclul vieţii. Chiar dacă iniţial tatăl său l-a descurajat să aibă o carieră în domeniul pe care el îl
alesese, acest lucru a devenit pentru el principala sursă a continuităţii, deoarece a făcut timp de 50 de ani
lucrul pe care şi l-a dorit. Mai important chiar pentru el a fost modul cum şi-a desfăşurat activitatea.
A fost capabil să încorporeze cea mai importantă lecţie de viaţă a tatălui său în munca sa, "oferindu-le un
pic mai mult" acelora mai puţin norocoşi. A fost cunoscut ca un "Bob Hope local"', deoarece le oferea bilete
la evenimentele sportive multor grupuri de persoane care altfel nu şi le-ar fi permis din punct de vedere
financiar. A-i ajuta pe alţii are legătură directă cu valorile etico-morale ale tradiţiei sale religioase. Chiar
dacă nu era genul excesiv de zelos, el spunea că datorează "acest respect strămoşilor mei care au trecut prin
chinurile iadului, mult mai mult decât voi îndura eu vreodată". Aceste afirmaţii pot fi comparate cu ceea ce
Barbara Myerhoff (1978) a aflat de la unul dintre subiecţii săi: "Toate acestea nu sunt doar pentru noi, ci
pentru generaţiile viitoare" (p. 39). Erikson (1964) explică astfel această dorinţă de continuitate: "Ego-ul
unui individ poate fi puternic numai prin garanţia reciprocă a puterii oferită şi primită de toţi cei ale căror
vieţi se intersectează" (p. 157).
* Bob Hope (1903-2003), actor de comedie american, s-a remarcat prin reprezentaţiile susţinute în afara ţării
pentru soldaţii americani (n.1.).
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Interpretările subiective
Există trei aspecte importante de luat în considerare în analiza subiectivă a poveştii vieţii. În primul rând,
noi nu judecăm, ci facem conexiuni. Mai degrabă decât a asuma o poziţie "dincolo de sau împotriva"
persoanei care-şi spune povestea ori a-l analiza, a-l limita, a-l clasifica în vreun fel pe narator, căutăm să
descoperim relevanţa poveştii înseşi.
Ne putem întreba: "Ce semnificaţie aduce în viaţa mea această poveste? ", "Ce adaugă aceasta altor vieţi?
", "Există o temă centrală sau un pattern al poveştii vieţii?". Facem aceste conexiuni în primul rând prin
referire la propriile structuri de referinţă interne şi ulterior, dacă e posibil, bazându-ne pe structurile de
referinţă externe (teoretice), când acestea sunt relevante. Poveştile vieţii ne oferă o modalitate unică de a
înţelege dezvoltarea de-a lungul vieţii. A vedea viaţa ca întreg este una dintre principalele moduri de a
sublinia semnificaţia sa. În realizarea interviului, ca şi în încercarea de a înţelege ce am obţinut după aceea,
trebuie să ne întrebăm pe noi înşine: "Pot eu să asist această persoană în descoperirea semnificaţiilor
generale ale vieţii sale? ", "Pot eu să ajut această persoană să acceadă la ceea ce-i influenţează sau îi
ghidează viaţa?", "Pot eu să ajut această persoană să-şi exprime adevărurile personale?". Este nevoie de o
sensibilitate şi o compasiune reale pentru ca povestitorului să i se pară firesc să-şi sondeze profunzimile
sufletului pentru a descoperi propriile semnificaţii şi a-şi face o idee despre ceea ce a dat sens vieţii sale şi a
făcut-o să evolueze într-un anumit fel.
În al doilea rând, o poveste a vieţii este un text. Ca document personal, e un text asemenea oricărui
document sau oricărei naraţiuni din alt domeniu. Este un text de sine stătător deoarece, ca şi un roman sau o
poezie, va evoca imediat anumite reacţii individuale bazate pe experienţa pe care o descrie sau pe
perspectiva cititorului. Ar fi o idee bună să tratăm povestea vieţii ca pe oricare altă poveste. S-ar putea ca
semnificaţia ei să reiasă doar aparent din citirea sau ascultarea sa. S-ar putea ca aceasta să aibă sens pentru
noi doar dintr-o anumită perspectivă şi pe baza sentimentelor pe care ni le evocă, a amintirilor pe care ni le
re actualizează sau a semnificaţiei sale inerente pentru noi.
În mod asemănător, o poveste a vieţii individuală ne-ar putea ajuta să înţelegem procesele sociale
generale sau de dezvoltare. O anumită poveste a vieţii este cea mai bună ilustrare pentru studierea relaţiei
dintre o acţiune particulară (din cadrul acestei poveşti a vieţii) şi lumea cu care naratorul interacţionează şi
pe care o împarte cu alţii. O poveste a vieţii ne poate expune modurile în care cultura a format şi influenţat
acea viaţă, oferindu-ne o imagine nu numai despre individul respectiv, ci şi despre alţii (Chase, 1995).
Elementul de legătură dintre individul care-şi spune povestea şi alte grupuri sociale, în termenii unei
posibile generalizări, este cercetătorul. Pe măsură ce ascultăm o poveste a vieţii, dacă vreun fragment al
acesteia ne conectează profund cu o parte a experienţei noastre, vom şti că nu este o experienţă unică, ci, cel
mai probabil, genul de experienţă pe care şi alţii o împărtăşesc.
În al treilea rând, fiecare are de învăţat câte ceva de la celălalt. Asemenea unui roman sau unui poem, o
naraţiune ne spune ceva despre viaţă - şi despre viaţa noastră în particular. Adesea învăţăm ceva din
poveştile pe care le auzim sau le citim. Ele ne învaţă ceva despre viaţă, ne validează propriile experienţe ori
subliniază diferenţele faţă de experienţa noastră. Persoana ce-şi povesteşte viaţa este profesorul, iar cea care
ascultă e elevul.
A aborda povestea vieţii cuiva este ca şi cum ai avea un mentor Te-ai putea întreba: "Ce am de învăţat
din această experienţă? ", "Ce înseamnă această poveste a vieţii pentru mine din perspectiva propriei mele
experienţe? ", "Ce anume din viaţa mea regăsesc în această poveste? ", "Ce anume pot învăţa pentru a-mi
spune propria poveste mai eficient?". Reacţia noastră faţă de povestea altei vieţi depinde foarte mult de
modul cum ne percepem propria viaţă, iar măsura în care avem de învăţat din ea depinde de cât de deschişi
suntem. Scopul, precum şi tendinţa generală constau în descoperirea semnificaţiilor în povestea altor vieţi
prin intermediul semnificaţiilor pe care le purtăm în noi înşine.
În plus, dacă îl cunoaştem pe narator, una dintre cele mai importante maniere de interpretare subiectivă a
poveştii vieţii este să ne întrebăm: "Se potriveşte povestea spusă cu ceea ce observ sau ştiu despre această
persoană?". O poveste pe care o auzim poate să fie perfect coerentă ori să aibă o consecvenţă internă
puternică. Dar este această poveste cea mai bună caracterizare a ceea ce se ştie despre narator? O poveste
coerentă şi consecventă ar putea să nu fie adevărată dacă persoana care o spune nu a trăit-o, dacă li se spune
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celorlalţi ceva despre ei înşişi, şi nu despre narator (Kenyon, 1995).
În această din urmă situaţie, întrebarea devine: şi-a ales persoana povestea cu bună-credinţă pentru a se
regăsi în ea şi pentru a reprezenta ceea ce vrea să devină? Problema autenticităţii povestirii poate fi una
complicată. Oamenii sunt într-un proces permanent de schimbare, dezvoltare şi evoluţie şi se văd pe ei înşişi
într-o manieră diferită. Vieţile sunt construite permanent; povestirile pe care le compunem despre aceste
vieţi sunt, de cele mai multe ori, rescrise, remodelate şi reformulate. Tocmai de aceea trebuie să existe o
anumită deschidere, flexibilitate şi o abordare a interpretării poveştilor vieţii de tipul " analizează o singură
viaţă într-un anumit moment".
Comentariul
Uneori, combinaţia dintre teoretic şi subiectiv poate fi gândită în termenii unui comentariu. O interpretare
potrivită ar putea consta în comentarea a ceea ce există deja în poveste, în crearea unui context preliminar,
ca introducere la povestea vieţii. Un comentariu al poveştii vieţii, prin care cercetătorul oferă o introducere
sau o notă explicativă la ceea ce s-a spus, poate servi pentru a atrage mai mult atenţia asupra textului.
Un comentariu va furniza informaţii sau o perspectivă care nu sunt evidente din povestea vieţii, dar care
pot servi pentru a accentua temele ori aspectele importante ale povestirii. Un comentariu oferă un punct de
vedere diferit, care poate formula lucrurile într-o altă manieră decât persoana care-şi spune povestea. Ca şi
în cazul comentatorilor ce relatează sau analizează ştirile TV, comentariul unei poveşti a vieţii ne poate oferi
o perspectivă obiectivă valoroasă asupra a ceea ce se întâmplă în poveşti sau a modului în care este relatată.
Comentariile poveştii vieţii ne pot oferi informaţii importante care lipsesc, despre contextul istoric, social
şi cultural, sau o perspectivă asupra a ceea ce povestea descrie, dar nu spune explicit. Comentariile se pot
referi, de asemenea, la experienţa cercetătorului în realizarea interviurilor, modul cum a decurs întâlnirea cu
povestitorul sau circumstanţele în care a avut loc aceasta, lucrurile interesante care s-au întâmplat ori
experienţa realizării interviului, în ansamblu. Un comentariu poate fie să ne ofere un context pentru ceea ce
s-a întâmplat, fie să cosmetizeze acest context, fie să furnizeze o naraţiune, dintr-o perspectivă diferită,
privind ceea ce se întâmplă în anumite momente esenţiale, fie o privire de ansamblu asupra poveştii ca
întreg.
Un exemplu de comentariu succint asupra contextului şi care serveşte ca introducere la o poveste a vieţii
este cel ce precedă povestea relatată în anexa C. Prin acesta se schiţează parţial contextul, se oferă o
perspectivă personală succintă asupra experienţei derulării interviului şi se spune câte ceva despre calităţile
personale ale povestitorului. Alte comentarii ar putea oferi o trecere în revistă in extenso a evenimentelor
istorice şi a factorilor culturali care sunt incluşi ori s-au desfăşurat în paralel cu întâmplările relatate în
povestea vieţii. Acest tip de comentariu va umple golurile povestirii şi va oferi un fir călăuzi tor care ar
putea ajuta la crearea unei legături mai strânse între elementele poveştii atunci când perspectiva
cercetătorului completează cuvintele naratorului. De fapt, un comentariu poate să identifice şi să puncteze
motivele-cheie şi chiar temele centrale ale poveştii într-o manieră în care naratorul nu o poate face, cu
propriile cuvinte. Oferind astfel de comentarii, intervievatorul-cercetător devine un aliat al naratorului,
ajutându-l pe cititor să obţină cât mai multe informaţii din poveste.
Unde ne conduce povestea ?
Uneori, o relatare sau o istorie personală poate fi atât de neobişnuită, interesantă, coroborativă şi puternică,
încât ne aduce la un nou nivel al înţelegerii, pe care nu ni l-am fi imaginat. O povestire personală este
asemenea unei cărări sau călătorii care ne conduce într-un loc complet nou. Sau ar putea confirma atât de
convingător ceva ce ştim deja, încât să ne conducă la o concluzie nouă asupra unui lucru de care nu eram
siguri anterior.
Când o poveste a vieţii are acest efect, ne conduce dincolo de semnificaţia sa intrinsecă, spre un sens mai
larg, aplicabil unora sau tuturor relatărilor. Acesta este, de fapt, unul dintre beneficiile oricărei cercetări:
permite noi modalităţi de a analiza datele care ne-ar putea oferi posibilitatea de a vedea dincolo de naraţiune
pentru a dezvolta idei originale despre povestea sau viaţa respectivă. O poveste a vieţii ori mai multe ne pot
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conduce spre generalizare sau chiar spre construirea unei teorii a modului cum îşi percep oamenii propria
viaţă, ce e important pentru aceştia sau ce ne poate spune o poveste a vieţii (Coffey, Atkinson, 1996). Acesta
nu trebuie să fie un factor descurajant. O teorie poate fi o simplă idee despre modul cum ar putea fi relatate
alte idei (Dey, 1993). Dacă o anumită poveste ne oferă o idee despre felul cum sunt legate între ele lucrurile
din viaţa noastră, cum seamănă experienţa noastră cu a altora şi cum ar putea oamenii să înţeleagă mai bine
de ce fragmentele unei vieţi sunt legate prin relatarea unei povestiri despre ele, atunci am putea face un prim
pas spre generalizare, plecând de la o singură poveste.
Există numeroase idei şi tradiţii de interpretare care să ne ajute să documentăm teoretizările pe marginea
poveştilor vieţii. Ideile care ne vin atunci când interpretăm principalele puncte de cotitură sau momentele de
criză din viaţa oamenilor pot fi de maxim interes, în acest sens (Denzin, 1989). Există numeroase posibilităţi
de a formula idei pe marginea vieţilor analizate şi a povestirilor despre ele. Datele (şi poveştile vieţii) există
pentru a avea ce să analizăm şi despre ce să discutăm, întrucât, înainte de toate, suntem fiinţe umane care
interpretează experienţa altor oameni. Punctele noastre de vedere ar putea fi la fel de vaIi de ca şi cele ale
oricărei alte persoane. Este important să nu uităm că nici o interpretare a unei vieţi nu e cea "corectă". Atât
din punct de vedere teoretic, cât şi subiectiv, există numeroase realităţi, dar noi avem nevoie de o interacţiune creativă şi disciplinată cu datele poveştii pentru a dezvolta' cele mai bune idei despre experienţa
umană şi sensul acesteia (Coffey, Atkinson, 1996). Trebuie să analizăm în mod liber, dintr-o perspectivă
subiectivă proprie, ce ar putea însemna o poveste a vieţii şi vom lua în considerare atât posibilele implicaţii
teoretice, cât şi ceea ce înţelege naratorul.
Unul dintre puţinele aspecte în legătură cu care toată lumea e de acord în ceea ce priveşte analiza narativă
este că interpretarea poveştilor vieţii e foarte individualizată şi subiectivă. Aceasta fiind situaţia, am face
bine să ne focalizăm interpretarea pe ceea ce ştie, simte şi crede povestitorul. În acelaşi timp, esenţa relatării
şi efortul de a o înţelege solicită, într-o anumită măsură, şi o perspectivă subiectivă a celui care interpretează
povestirea. Semnificaţia, fie pentru povestitor, fie pentru interpret, este, în foarte mare măsură, o parte a
procesului de înţelegere a vieţii.
În mediul academic, s-a intrat în epoca poveştilor (Josselson, 1995). Acestea ne oferă o formă de
cunoaştere care prezintă interes în aceeaşi măsură pentru istorie, literatură, psihologie, sociologie, pentru
ştiinţe în general. Poveştile ne oferă experienţe trăite în cea mai pură formă şi contextul real în care trebuie
văzut un lucru pentru a fi înţeles cel mai bine. Semnificaţia nu este neapărat evidentă din însăşi experienţa
noastră, dar poate deveni astfel dacă vom povesti câte ceva despre ea. Povestea furnizează elementele motive, spaţiu de acţiune, legături şi trăiri - care construiesc înţelegerea şi sensul. Este o formă esenţială de
cunoaştere, un sistem de creare a sensului, care ne ajută să învăţăm ce este unic în anumite poveşti,
universal în altele şi cum cele două aspecte sunt părţi ale unui proces dinamic, interactiv.

5. Concluzii
Povestirile vieţii şi istoriile personale sunt folosite, din ce în ce mai mult, într-o gamă largă de situaţii şi
discipline ştiinţifice. Indiferent dacă sunt folosite în scopul cercetării anumitor probleme sau pentru a afla
mai multe despre perspectiva unei persoane asupra vieţii oamenilor şi a societăţii în general, povestirile
vieţii reprezintă un mijloc excelent de a înţelege cum îşi percep oamenii propriile experienţe, propria viaţă şi
interacţiunile cu cei din jur.
Se pare că există cel puţin trei aspecte esenţiale care susţin consideraţiile ulterioare serioase asupra
studiului vieţilor şi a povestirilor vieţii, în particular. Acestea sunt vocea, complexitatea şi etica.
Dacă îi cereţi cuiva să-şi spună povestea vieţii, veţi obţine o înregistrare a vocii reale sau a uneia pe care
naratorul crede că o căutaţi? Din nou, tipul şi calitatea relaţiei cu povestitorul ar putea influenţa ceea ce veţi
obţine. O relaţie în care puterea face parte din ecuaţie poate sau nu să afecteze vocea povestitorului. Dacă
factorul putere pune pe cineva într-o poziţie vulnerabilă, aceasta ar putea afecta nu numai vocea care spune
povestea, ci şi impactul acestei acţiuni asupra naratorului. Dacă povestitorii încă nu şi-au găsit "vocea",
atunci ar putea manifesta tendinţa de a-şi prezenta ideile într-o manieră în care consideră că ascultătorul sau
cercetătorul şi-ar dori să le audă. S-ar putea ca aceştia să fie incapabili să-şi spună povestea dacă nu găsesc o
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formă confortabilă de a face acest lucru. Însă, dacă povestitorul a descoperit forma cea mai potrivită, ştie
acest lucru şi este obişnuit să-şi expună ideile în acest fel, e greu să ne imaginăm că anumite circumstanţe iar putea influenţa în vreun fel modul obişnuit de prezentare a ceea ce ştie că este povestea sa.
Mai mult decât atât, e adevărat că întrebările pe care le alegeţi influenţează forma povestirii relatate? Ar
spune naratorul aceeaşi poveste dacă altcineva i-ar pune aceeaşi întrebare? Ar fi povestea asemănătoare dacă
altcineva ar pune nişte întrebări mai mult sau mai puţin diferite? Dacă obţii o poveste diferită, înseamnă
aceasta că povestirea nu e cunoscută până în clipa în care este relatată sau că nu i se dă o formă finală până
când nu i se cere naratorului să o spună? Tind să cred că răspunsurile la aceste întrebări sunt mai apropiate
de "depinde" decât de "da" sau "nu". Oamenilor li se întâmplă anumite lucruri, iar ei ştiu, mai mult sau mai
puţin, ce reprezintă acestea. Dacă lucrurile ar sta astfel, probabil că oamenii ar relata aceste aspecte într-un
mod plăcut şi foarte asemănător, deoarece ei îşi cunosc îndeajuns de bine posibilităţile, indiferent de
persoanele ce le-au cerut să povestească sau de modul particular în care le-au fost adresate întrebările. În
ceea ce îl priveşte pe povestitor, acesta poate foarte bine să vorbea,scă sau nu despre trecutul său, el fiind cel
care îl cunoaşte cel mai bine. În ambele cazuri, acesta va fi consecvent cu sine însuşi. Referitor la
cercetătorul-ascultător, indiferent de intrebarile adresate, acesta caută în permanenţă să descopere istoria
naratorului.
Ajungem astfel la următorul aspect important ce trebuie luat în considerare: complexitate a fiecărei
poveşti a vieţii. O formă de interpretare a poveştilor vieţii este să încercăm să înţelegem modul în care
oamenii organizează, sintetizează şi prezintă evenimentele, circumstanţele şi percepţia vieţii lor. Se percep
pe ei înşişi clar sau vag? Poveştile lor ne spun cine cred ei că sunt? Ne spun cuvintele, tonul, starea de spirit
şi stilul ceva despre povestitori? Poveştile exprimă clar sensul pe care li-l dau naratorii? Reuşesc oare
poveştile lor să ne spună nu numai ce s-a petrecut?
Aceste întrebări ne sugerează complexitatea întreită a fiecărei poveşti a vieţii. Mai întâi avem conţinutul
poveştii, care răspunde la întrebările "Cine sunt eu?" şi "Ce s-a întâmplat pentru ca eu să devin cine sunt?".
Al doilea aspect este construcţia poveştii, ce răspunde întrebărilor "Ce fel de om sunt eu?" şi "În ce manieră
este spusă povestea?". Al treilea aspect e semnificaţia poveştii, ce răspunde întrebărilor "Pentru ce trăiesc?"
şi "Ce înseamnă aceste lucruri pentru mine?" (de Vries, Lehman, 1995). Fiecare poveste a vieţii este
complexă în felul ei, abordând într-un mod diferit fiecare dintre aceste întrebări importante, spunându-ne
câte ceva despre complexitatea fiecărei vieţi şi despre structurile, percepţiile şi procesele care contribuie la
înţelegerea vieţilor de-a lungul timpului.
În cele din urmă, o altă întrebare importantă este: deoarece le cerem oamenilor să ne spună poveştile lor
reale, încercând să-i asistăm ori să colaborăm cu ei în acest demers pentru a le prezenta unui public mai larg,
ce este prudent să facem, din punct de vedere etic, pentru ca povestea vieţii să fie reciproc avantajoasă
pentru ei şi pentru scopul cercetării noastre? Cum putem fi siguri că există o corespondenţă între intenţiile
iniţiale şi rezultatul final şi că acest lucru e clar pe tot parcursul demersului nostru? Acestea sunt întrebări la
care nu este uşor să răspundem dacă le vom cere oamenilor să ne relateze poveştile lor şi apoi vom scrie
despre ei fără a folosi propriile lor cuvinte (Josselson, 1996).
În orice caz, maniera de realizare a interviului de tip povestea vieţii propusă aici ar trebui să evite multe
dileme uzuale legate de cercetare şi publicare, dacă sunt luate în considerare anumite valori fundamentale.
Dacă vă propuneţi să-i ajutaţi pe oameni să-şi spună povestea cu propriile cuvinte şi scopul vă este foarte
clar, la fel va fi şi rezultatul obţinut. Dacă intenţia iniţială va fi aceea de a obţine poveştile spuse cu propriile
lor cuvinte, acesta va fi şi rezultatul.
Poveştile vieţii, spuse în mod serios şi conştient, cu vocea povestitorului, sunt eterne; locurile şi
circumstanţele se modifică, dar motivele şi semnificaţiile pe care le conţin rămân constante de-a lungul
timpului. Povestirile vieţii sunt instructive deoarece clarifică legăturile dintre trecutul şi viitorul nostru sau
al altcuiva. Ele regenerează, ilustrând modul cum lucrurile ar putea fi diferite faţă de cum au fost cândva.
Ele surprind înţelepciunea vieţilor trăite şi ne arată tendinţele dezvoltării umane şi posibilele căi de urmat.
Poate cel mai important lucru este că ne conduc spre spiritul uman, sentimentele noastre cele mai profunde,
valorile după care ne ghidăm şi semnificaţiile perene ale vieţii.
Mulţi dintre naratorii cu care am colaborat mi-au spus cât de mişcătoare este experienţa de a-ţi relata
povestea sau a o asculta pe a altcuiva. Împărtăşim darul poveştii noastre pentru confirmarea şi claritatea pe
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care ni le oferă şi, mai ales, pentru legăturile umane durabile ce sunt create prin dăruirea unui lucru.
Povestirile vieţii şi studiul narativa vieţii au un viitor luminos. Fiecare poveste pe care o citim sau o
ascultăm ne arată că nici un om nu trece singur prin viaţă. Indivizii sunt în foarte mare măsură
interdependenţi şi, cu cât îşi împărtăşesc mai mult povestirile, cu atât devin mai apropiaţi de ceilalţi oameni.

Anexa A
Model de formular de consimţământ

Ca recompensă pentru munca desfăşurată de Center for the Study of Lives, de la University of Southern
Maine, pentru a înregistra şi a pune la dispoziţia publicului poveşti ale vieţii unor persoane aparţinând
tuturor categoriilor de vârstă şi pentru a promova o mai bună înţelegere a dezvoltării umane de-a lungul
vieţii, aş dori să îi încredinţez, pentru uzul propriu, articolele care apar sub numărul de acces de mai jos.
Această casetă (sau casete) şi transcrierile aferente sunt rezultatul unuia sau al mai multor interviuri
voluntare, înregistrate de mine. Trebuie să menţionez faptul că aceasta este transcrierea cuvintelor mele
vorbite, nu scrise, şi caseta, nu transcrierea, reprezintă documentul principal.
Se înţelege că Center for the Study of Lives le va permite cercetătorilor, cu aprobarea directorului, să
asculte casetele, să citească transcrierile şi să le folosească pentru studiile lor sau în scopuri educaţionale. Se
înţelege, de asemenea, că nici un fragment din materialul reprezentat de casete sau transcrieri nu poate fi
folosit pentru publicare (tipărită ori în format electronic) decât cu permisiunea scrisă a Directorului
Centrului.
Semnătura:
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Data:
Înţeleg şi sunt de acord cu :
Cercetător:
Director:
Număr de acces:
[Acest formular poate fi adaptat, cu uşurinţă, pentru aplicaţiile personale sau instituţionale specifice.]

Anexa BPagina de gardă
Nume:

Număr de acces

Sex:

(Respondent)

transcriere:

Cercetător:

Caseta audio nr. :

Caseta video nr. :

Data de naştere a

Vârsta la care s-a

Locul naşterii:

respondentului :

realizat interviul:

Reşedinţa

Etnie:

Religie:

actuală:
Evenimente şi experienţe menţionate în povestea vieţii:
Copilărie:

Tinereţe:

Maturitate:

- primele amintiri
- experienţe
traumatizante

- pubertate
- mentor

- căsătorie
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- relaţii sociale

- relaţii sociale

- relaţii sociale

Tradiţii culturale :

Studii:

- ceremonll
- ritualuri
- sărbători

- liceu
- facultate
- studii
postuniversitare
- şcoală
profesională
- şcoală comunitară
- facultatea tehnică
- altele

--

-'

M uncă/ Ocupaţiei Carieră:
Etape de trecere şi

Realizări şi activităţi
comuni tare :
Gestionarea pierderilor:

schimbări ale vieţii:
- moarte
- mutat
- succese
- divorţ
- slujbă
- dificultăţi
- boală
- părăsirea casei
- accidente
părinteşti
Teme majore ale vieţii/Direcţii importante (motive care au
ghidat viaţa) :
Alte informaţii importante:

Anexa C

Exemplu de poveste a vieţii
Aceasta este o poveste a vietii realizată în 1984 cu Dave (Zink) Zinkoff, care era, în acel moment,
crainic sportiv pentru Philadelphia 76. L-am întâlnit în două ocazii în biroul său din centrul oraşului. Era
aproape de pensionare, oarecum gânditor şi îşi amintea multe poveşti plăcute din viata sa. Era o plăcere
să-l asculti.
El a acoperit punctele principale din toate etapele vietii sale, dar nu a simtit nevoia de a oferi amănunte.
Alte poveşti ale vietii s-ar putea să fie mai extinse şi chiar să contină referinte la problematici mai variate.
Toate ar trebui să poată fi uşor de citit, cursive şi, dacă este posibil, să includă conversatii sau dialoguri.
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Această poveste debutează cu o scurtă prezentare a situatiei sale curente, se întoarce spre trecut şi apoi
revine în prezent; alte persoane pot să înceapă cu trecutul şi să evolueze spre prezent ori să folosească
orice altă ordine ce uşurează povestirea.
Am fost onorat să fiu beneficiarul poveştii sale atunci, dar şi mai târziu, când am aflat că a murit, în
1990, când am pierdut astfel o persoană de o mare onestitate şi generozitate.

David Zinkoff: oferă un pic mai mult
Munca mea, pe care o fac de când, din '35? - de 50 de ani, mi-a oferit cele mai mari satisfacţii. Să faci ceea
ce îţi place, timp de 50 de ani. Nu există prea multe persoane în această lume care pot face o astfel de
afirmaţie.
Am fost întrebat: "Nu te plictiseşti niciodată de microfon? ". Niciodată! Deoarece pentru mine nu există
momente de plictiseală. Sunt chiar pe scenă, în direct, cu oameni care se deplasează cu mare viteză şi, chiar
dacă nu mă mişc şi eu cu ei, eu sunt acolo. Să faci ceea ce iubeşti din toată inima, asta-i ideea.
Lucram de cinci ani şi am întâlnit numeroase exemple de bărbaţi - şi femei - care făceau ceea ce li se
spunea să facă. Erau atât de mulţi cărora nu le plăcea ce fac. Nu există prea multe persoane în această lume
care să îşi facă meseria cu plăcere. A fost norocul meu să fac ce-mi place, an de an.
Tatăl meu, fie-i ţărâna uşoară, întotdeauna m-a învăţat:
"Oferă un pic mai mult". Lecţia lui m-a însoţit mereu. Nu ştiu dacă ştii acest lucru, dar, prin 1950, eram un
fel de Bob Hope local. Le-am oferit multora spectacole în Valley Forge timp de 20 de ani, până s-a închis.
Acum le ţin la Coatesville, spitalele pentru veterani de război. Iau cu mine boxeri, câţiva cântăreţi, câţiva
dansatori şi câţiva gimnaşti. Nimeni nu mă refuză niciodată, ceea ce este mulţumitor. Le place să facă acest
lucru.
Tata a respectat întotdeauna sărbătorile, lucru pe care mi l-a transmis şi mie. Respect ziua sfântă ori de
câte ori pot. Vineri seara ori sâmbăta dimineaţa, merg la una dintre sinagogile de la intersecţia străzilor 18 şi
Spruce sau la centrul evreiesc, de la intersecţia străzilor Broad şi Pine. Nu mă grăbi, că mă încurci. Simt în
inima mea că datorez acest respect strămoşilor care au suferit cu mult mai mult decât voi suferi eu vreodată.
Evreii, cred, au vreo genă pe care nimeni nu o mai are.
Părem ,să trecem peste nenorociri şi greutăţi zâmbind şi cu o anumită doză de umor. Ai văzut Scripcarul de
pe acoperiş,nu-i aşa? Ei bine, în esenţă cam asta e. Evreii sunt învinşi de cazaci şi de ruşi şi ei se întorc
zâmbind. De aceea, cred că trebuie să avem vreo genă diferită, ceva în sânge. Sunt sigur de asta.
Aveam 1 an când am părăsit Kievul. Aşa că nu am cunoscut direct ceea ce vă spun, ştiu lucrurile astea
din povestirile pe care le-am auzit de la mama şi de la tata.
Poveştile încep cu motivul plecării lor, persecuţia religioasă. Exact ca în Scripcarul de pe acoperiş.
Pe
vremea ţarului, toţi evreii ar fi trebuit să treacă printr-un pogrom sau mai degrabă un masacru.
Şi mă gândesc că într-o zi tatăl meu trebuie să fi decis:
"Am suportat destul. Voi pleca de aici".
El era contabil şi avea, după standardele Rusiei, o slujbă destul de bună. Când am venit în Philly, el avea
puşi deoparte destui bani şi a cumpărat o mică băcănie pe Strada, 7 .
O dată pe săptămână trebuia să ne aprovizionăm de la Frankford Grocery. Nu am uitat niciodată, trebuie
să fi avut vreo 7-8 ani, şi sarcina mea era ca, atunci când sosea marfa, să verific dacă sunt două baxuri de
supă de roşii Campbell, un bax de fasole prăjită, două cutii de ginger ale' şi altele, astfel că-i puteam spune
tatei că totul era în ordine.
Mai întâi trebuia să cobor la parter, să scot lanţurile de la uşa pivniţei şi să dau jos o scândură mare.
Şoferul era întotdeauna suficient de drăguţ încât să descarce numai câte o ladă pe rând, iar eu puteam să le
iau şi să le aşez frumos unele peste altele.
Ei bine, presupun că, având 7 sau 8 ani şi fiind atât de doritor să-i fiu pe plac tatălui meu, poate că nu ar
fi trebuit să ridic Iăzile mai grele. După ce a plecat şoferul, am mers sus şi mă simţeam rău.
Tata m-a întrebat: "Ce s-a întâmplat?".
I-am răspuns: "Nu ştiu, tată, ceva nu-i bine".
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"Ce este?"
I-am zis: "Stomacul meu, partea de jos a stomacului".
"Dă-ţi jos pantalonii repede! "
Când mi i-am dat jos, am văzut că aveam o umflătură în partea dreaptă. Făcusem, cum se cheamă,
hernie? Aşa i se spune? M-a luat pe sus, m-a băgat într-o maşină, probabil a unui prieten, şi m-a repezit la
spital, la intersecţia dintre Strada 20 şi Girard. Eram speriat rău.
Doctorul i-a spus tatei: "Trebuie să-I operăm imediat". Încă mai am o cicatrice de aici până aici. O cicatrice
de aproximativ zece inci are şase, şapte sau opt, poate chiar zece copci. În acea perioadă nu aveau aşa o
tehnică şi o îndemânare. Dar totul s-a terminat cu bine.
Apoi tata a mai economisit nişte bani şi a cumpărat un magazin mai mare în vestul Philadelphiei, într-un
cartier mai drăguţ. El şi mama au fost foarte pricepuţi la făcut afaceri cu alimente. Ea făcea salată de cartofi,
salată de varză, iar tata punea murături în butoaie. Vindea heringi vrac. Erau oameni de afaceri, care
încercau să vândă tot ce voiau oamenii.
Aveam vecini irlandezi, germani şi italieni. Îmi amintesc că unii irlandezi îi spuneau tatei: "Ia să vedem,
aveţi marfă nemţească, de exemplu cârnaţi afumaţi, dar cremă irlandeză aveţi?".
Şi tatal meu căuta oameni care importau aceste mărfuri.
Într-o zi a găsit şi cremă irlandeză. Acum mă şi amuz, doar pentru a mulţumi câteva persoane.
Anii '20 şi începutul anilor '30 au fost foarte duri. Erau dificultăţi economice şi tata avea sub tejghea ceea
ce el numea "Caietul". Niciodată nu am avut o casă de marcat, din aceea la care apeşi pe buton şi se
deschide sertarul. Întrucât era un cartier cu oameni care munceau din greu, ştia că situaţia economică nu era
prea bună.
Îmi amintesc un incident, cred că era într-o luni, seara de pinade a tatălui meu, când juca cărţi cu câţiva
vecini blănarul, proprietarul magazinului de feronerie şi farmacistul. Era rândul meu să stau la magazin până
la 10 sau 11, când închideam. În această zi, uşa din plasă contra insectelor s-a deschis şi a intrat o fetiţă de
vreo 7-8 ani, cu un bileţel. L-am citit, am tăiat un sfert de livră de pâine, un sfert de galon de lapte, o sticlă
de ginger ale, le-am pus într-o plasă, am făcut calculul, am notat suma sub numele ei în "Caiet" şi i-am dat
punga.
Apoi am mers în spatele magazinului, unde mai învăţam şi mai citeam. După vreo 30 de secunde, am
ridicat privirea şi am văzut că fetiţa era tot acolo, cu punga în mână. Am crezut că poate am greşit eu ceva.
"Dragă, am pus tot ce era pe biletul mamei. Este în sacoşă. "
S-a uitat la mine şi a spus: "Dar domnul Zinkoff mă trece strada", ceea ce am crezut că-i foarte drăguţ.
Strada Girard era destul de circulată. Aşa că, vezi, nu îmi terminasem treaba. A trebuit să o ajut să treacă
strada.
Aveam zeci de clienţi care cumpărau pe credit. Dar nu cred că cineva - sau poate mă înşel, ar putea fi una
sau două persoane -, dar nu cred că cineva l-a înşelat vreodată pe tata.
Am mers la Liceul Central şi interesant e că acesta nu este în zona Străzii 52 sau Girard. Dar tata a aflat
de prin vecini că Central era cel mai bun liceu din oraş.
Nu era nici o fată în şcoală, ceea ce cred că i-a plăcut tatei. Îi era teamă că aş putea să fug după vreo
fustiţă. Astfel, am mers la Liceul Central.
Dimineaţa, înainte de plecare, tata îmi dădea două bilete.
În acea perioadă două bilete costau 15 cenţi. Cu unul trebuia să merg la şcoală, cu celălalt să mă întorc. Ca
să nu-mi fie foame la prânz, îmi dădea o punguţă de hârtie maronie care conţinea o plăcintă Tasty, un
sendviş şi poate chiar un sfert de litru de lapte.
Îmi amintesc de un profesor care se numea Bill Disharoon.
El m-a făcut să mă îndrăgostesc de toate operele lui Shakespeare, Byron, Keats şi alţii. Unii dintre indivizii
din clasă considerau că poezia este pentru, ştiu şi eu, pentru oamenii slabi.
"Să nu credeţi asta", spune el, ‘’unii dintre cei mai remarcabili oameni din lume au fost poeţi’’ El a reuşit
să creeze o adevărată şcoală acolo. Intr-o zi am primit un telefon de la Bill Disharoon, profesorul. Era la 12
ani după ce absolvisem.
"Ai dori să faci şcolii noastre o mare onoare şi să adresezi câteva cuvinte unui public? "
Acest lucru m-a dat gata. Am mers şi le-am spus câteva mici minciuni pe ici, pe colo. Băieţii m-au
ascultat şi părea să le placă. De fapt, presupun că oricine din lumea sportului are o atracţie specială pentru
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ei. Cam prin acea perioadă începusem să am o reputaţie, aşa-zisă reputaţie, de fapt.
Dar, spre sfârşitul liceului, tata mi-a spus: "Ei bine, acum cam este timpul să începi să te gândeşti la o
facultate".
"OK." Şi astfel am început să mă gândesc la facultate.
Singura facultate a cărei taxă ne-o permiteam era Temple. Cred că la vremea respectivă taxa de şcolarizare
era de 100 de dolari pe an.
Tata şi-a pus mari speranţe în mine. Eram singurul lui fiu. Voia ca eu să devin, în ordinea următoare:
medic, reformator moral, om al legii sau contabil autorizat, astfel încât măcar să-i ţin contabilitatea pe gratis.
Dar la şcoală au început să se întâmple lucruri interesante. Întotdeauna mi-am dorit să devin atlet, dar,
după ce m-am uitat bine la mine, am ştiut că nu am prea multe şanse. Dar am iubit atleţii şi atletismul.
Iubesc competiţiile. Iubesc culorile. Iubesc încurajările. Iubesc strigătele.
Astfel, la Temple, dacă era un meci de baschet cu cel mult 22 de spectatori, eu eram la mijlocul terenului,
prezentând echipele. Iar dacă echipa mergea undeva, eu eram în spatele autobuzului. Dacă echipa cu care
jucam nu avea un prezentator, Doamne, apăream imediat! Strigând fără întrerupere.
Am reluat cursurile de comerţ şi, în acest timp, tata îmi spune: "Ei bine, ce se întâmplă? ".
Şi chiar ezitam să-i spun cât de mult iubeam microfonul şi sportul, deoarece nu era încă momentul
potrivit. SporturiIe nu reprezentau absolut nimic pentru tata.
"Ce afacere e asta cu sportul? "
Şi îi spuneam.
"Tu ce faci? "
I-am spus: "Eu sunt cel care prezintă".
"Şi cine are nevoie de cineva care să ţipe? Tu ţipi. Noi nu avem nevoie de aşa ceva în familie. Eu vreau
pe cineva care să-şi câştige pâinea. Nu-mi place asta."
În orice caz, prima mare ocazie pentru mine a apărut în 1935, când am însoţit echipa în autobuzul
Greyhound, într-o excursie la New Orleans, când am jucat cu Thlane în primul meci din campionatul
echipelor studenţeşti.
S-a întâmplat exact cum îţi spun. Cu o oră înainte de meci, Bob Geasy, reprezentantul PR, vine alergând
spre mine împreună cu doctorul Earl Yeomans, organizatorul; erau negri de supărare.
"Ce este?"
"Zink, ai comentat vreodată meciuri de fotbal?
" "Da."
"Poţi să comentezi acest meci? "
Am spus: "Desigur". Eram prea uimit ca să fiu speriat. Tulane credea că Temple au un comentator, iar
Temple credea că Tulane au unul. Când faci ceva pentru prima dată, se scapă din vedere multe lucruri, iar
ăsta a fost unul dintre ele.
Am comentat meciul.
Apoi, a fost o petrecere, întotdeauna există un banchet şi li se oferă o minge de aur câştigătorilor. Huey
Long era maestrul de ceremonii. El era senator sau guvernator, ceva de genul ăsta, în Louisiana. Foarte
înfipt acest politician!
Dar, spre sfârşitul petrecerii, a fost auzit spunând: "A fost un blestemat de yankeu la microfon toată dupăamiaza".
Ştii cum vorbesc ei, fără nici o intenţie de a jigni pe cineva.
"Blestematul de yankeu a fost la microfon toată după-amiaza; Era destul de ager la minte. Într-un fel ne-a
făcut să râdem şi ne-a gâdilat simţul umorului. Mai ales în prima repriză, când Temple conducea cu 14 la O .
Dar cu toţii ştim că tot ce făceam era să le arătăm ospitalitatea celor din sud. Scorul final a fost 20 la 14, în
favoarea puternicei echipe Tulane. Dar el este un personaj aparte. Avem ceva pentru tine. Vino încoace. Ei
îl numesc «Zink» sau «Duhoare» sau ceva de genul ăsta, un nume ridicol."
M-am dus şi el mi-a dat mingea de aur - de aur! - pe care o câştigaseră cei din echipa Tulane. Şi mi-a dat
trei saci de 100 de livre cu zahăr Gireaux, o pereche de mocasini, o pălărie de paie şi o jachetă făcută de
indieni. M-a încărcat cu o mulţime de daruri.
A doua zi, cronicile mi-au fost foarte favorabile. "Cine-i această voce? Este special. E aşa. Este pe
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dincolo." Aceasta a fost prima mea apariţie la nivel naţional.
Un lucru interesant: când s-a terminat meciul, am început să transpir. M-am trezit când am văzut acea
mulţime. "Ce am făcut? " Ţi s-a întâmplat vreodată? "Am făcut eu acest lucru? Chiar am fost eu acolo? "
Am fost destul de isteţ - înveţi în acest domeniu - să am în stânga şi în dreapta mea persoane care să mă
ajute un pic dacă nu observ ceva din joc. Dacă te poţi înconjura cu astfel de persoane care nu ştiu doar
scorul, ci au şi ochi extraordinari de buni, atunci vei părea un geniu.
În 1935, puţin după acest meci care a ţinut capul de afiş, Eddie Gottlieb, care era antrenor şi, în acea
perioadă, cred că era şi coproprietar al echipei SPAH - Asociaţia Evreilor din Philadelphia de Sud -, a dat de
veste că este în căutarea unei voci.
Unul dintre jucătorii săi, Howard "Red" Rosan, jucase la Temple în sezoanele '28-'29, iar atunci juca
pentru Eddie Gottlieb la SPAH, i-a spus lui Eddie, îmi închipui: "Ei, am avut un astfel de personaj la
Temple care are două picioare stângi. Nu e un jucător, dar are o voce peste medie. El ar putea fi ceea ce
cauţi".
Eddie trebuie să-i fi spus: "Trimite-I la mine".
M -a dus pe Market 509, etajul al doilea al magazinului cu produse sportive Passons. M-a pus să fac
câţiva paşi. Îmi spunea, spre exemplu: "Mergi în acel colţ! Întoarce-te spre perete! Spune 30 de cuvinte fără
întrerupere! Mergi în colţul celălalt! Uită-te spre mine! Spune 35 de cuvinte fără întrerupere! Vino în faţa
mea! Mai tare! Mai încet! ".
Ei bine, ştii, încep să îmi spun: "Trebuie s-o şterg de aici".
Dar vezi ce deştept era?
Am debutat ca crainic pentru el spre sfârşitul anului 1935 la Broadwood. Mi se dădeau patru dolari pe
seară, ceea ce era o sumă bunicică în acea perioadă. Presupun că jucătorilor le dădea 35 de dolari, poate 40
sau 50 de dolari, ceea ce reprezenta, de asemenea, o sumă bună. Dar ei reuşeau să aducă 2 500 de spectatori
pe stadion. Nu rămâne au niciodată locuri libere.
Când am început să lucrez cu Eddie Gottlieb şi cu SPAH, era, în acea perioadă, un ziar numit The
Record, The Philadelphia Record. Lucram deja de doi ani cu Eddie când mi-au oferit o rubrică permanentă
care ocupa jumătate din prima pagină.
Ştii, tatăl meu era un mare iubitor al muzicii liturgice, pe care o cântă cantorii şi rabinii. Ori de câte ori
avea ocazia, el mergea până la Academie când veneau cantori deosebit de talentaţi.
În acea perioadă tot ce îşi putea permite el era un loc de 75 de cenţi sau de un dolar, la balcon.
Îmi amintesc, cu o astfel de ocazie tata a venit acasă supărat. Îi spunea mamei: "Am aşteptat la rând timp
de două ore şi, când am ajuns la ghişeu, mi s-a spus, ca şi altora, că s-au epuizat".
Chiar îmi amintesc numele cantorului, Rosenblatt; era foarte faimos în cercurile evreieşti, pentru că
vocea lui era ca o trâmbiţă, lucru cel mai apropiat de Dumnezeu pe care-l puteau simţi când acesta atingea
tonalităţi înalte.
Iar tata voia foarte mult să-I audă, ca multe alte persoane care nu au putut intra. Am auzit această
conversaţie între el şi mama pentru că ne aflam în spatele magazinului.
M-am gândit: "Oare nu aş putea face ceva?". Şi am mers până la Academie.
La vremea aceea, eram destul de cunoscut. Am intrat, am mers la ghişeu şi tipul din spatele gemuleţului
mă cunoştea.
"Cu ce treburi pe-aici, Zink?"
"Aş vrea un bilet la spectacolul cantorului Rosenblatt."
"Tu?! "
"Nu, tatăl meu."
Atunci el a spus: "Uite ce, toate biletele s-au vândut, dar avem şi noi metodele noastre. "
Şi a luat o foiţă de hârtie şi a scris câteva hieroglife pe ea. Spune: "Dă-i asta tatălui tău şi spune-i să vină la
concert. Vom găsi pe undeva un scaun rabatabil pentru el. " Aşa că am luat hârtia, am împăturit-o şi am puso în buzunar.
În acea seară tata şi cu mine stăteam unul în faţa celuilalt la masă. În timp ce mâncam,uşa magazinului sa deschis şi tata s-a ridicat pentru a servi clientul. Îi spun: "Tată, o să-I auzi pe cantorul Rosenblatt".
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El zice: "Ce ai spus, fiule?".
Eu zic: "Îl vei auzi pe Rosenblatt".
"Ce vrei să spui? "
"Că urmează să-I asculţi."
"Ce vrei să spui?Am aşteptat două ore la rând pentru un bilet. Vândute!"
Am luat bucăţica de hârtie şi i-am zis: "Dă-i asta unui portar când te duci la spectacol".
El s-a uitat pe hârtie, a aruncat-o jos şi, lucru extrem de rar, m-a plesnit peste gură.
Spune: "Îţi baţi joc de tatăl tău?".
Ştii, eram genul de tip îndărătnic. Iar el poate de două sau de trei ori în viaţă m-a lovit aşa.
Şi am mers la mama şi i-am zis: " Uite, mamă, aceasta este o bucată de hârtie, nu e un bilet, dar îi va
permite tatei să intre în clădirea Academiei. Mi s-a promis un scaun rabatabil pentru el, ca să-I vadă pe
cantorul Rosenblatt".
"Eşti sigur?"
"Da, absolut sigur."
Aşa că, împreună, am mers din nou la tata. Nu a fost o sarcină uşoară să-I convingem să ia foiţa de hârtie.
A fost obişnuit cu bilete toată viaţa sa.
În regulă, a plecat spre Academie şi îmi amintesc că s-a întors spre mine şi mi-a spus: "Fiule, mă duc,
dar, dacă este o glumă, ar fi bine să nu fii aici când mă întorc".
Trei ore mai târziu. Era ora 11. Eram în magazin cu mama. Închideam oricum pe la 11. Uşile s-au deschis
şi, cred că pot descrie perfect situaţia, tata a plutit înăuntru, nu mergea, ci plutea.
Merge spre mama şi îi spune: "Nu ai să crezi ce s-a întâmplat. Nu o să-ţi vină a crede, dar am să-ţi spun.
Mie încă nu-mi vine să cred".
Mama spune: "Ce s-a întâmplat, Jake? Spune-ne". "Stai jos, nu vei crede ce îţi spun. Am mers cu bucăţica
de hârtie la intrarea din Locust Street. "
Aici erau locurile ieftine.
"Mâinile îmi tremurau, iar portarul s-a uitat pe hârtie şi mi-a spus: «Dar sunteţi la intrarea greşită.
Mergeţi la intrarea din Broad Street»."
Tata s-a dus la uşa cealaltă şi a spus: "Nu am fost niciodată la intrarea din Broad Street". Portarul se uită
pe bucata de hârtie şi spune: "Veniţi cu mine". "Am coborât pe coridorul central. Nu am mai fost niciodată
pe acest culoar. Şi am mers, şi am mers, şi am mers, şi am ajuns exact la bara care separa instrumentele de
suflat. Era un scaun rabatabil acolo şi portarul mi-a spus: «Acesta e locul dumneavoastră, domnule»."
Şi continuă: "Eram atât de temător, atât de speriat. Nu mi-am scos nici haina şi pălăria. Doar am stat
acolo".
Zice: "Şi cantorul Rosenblatt era la fel de aproape de mine cum sunt eu de voi. Era chiar aici. Crezi că el
cânta pentru ei? Cânta pentru mine! ".
Zice: "În timpul pauzei, mi-a fost frică să mă ridic.
Credeam că cineva va lua scaunul. Aşa că am stat acolo în timpul pauzei. Nu am avut niciodată aşa un loc.
A fost minunat, băiete".
Zice: "Nu ştiu cum ai reuşit, nu ştiu cum ai reuşit, dar ai reuşit".
Aceasta a fost una dintre întorsăturile care m-au făcut extrem de fericit. Am fost capabil să-i dovedesc
tatei că a fi crainic, a fi "ţipător" nu era un lucru chiar atât de rău.
Aşadar, am lucrat cu Eddie Gottlieb din '35 până a murit. A murit în 1979. Pe 7 decembrie. M-a îndrumat
şi mi-a dat numeroase sfaturi bune.
El îmi spunea: "Să nu spui niciodată ceva ce vei regreta.
Vei simţi uneori că vrei să spui că un jucător a făcut un meci prost sau că o echipă e foarte slabă. Să nu spui
ceva ce vei regreta! Şi încearcă să fii cât de amabil poţi fi cu echipa-oaspete. Pentru a fi campion trebuie să
joci cu un număr grozav de mare de echipe. Încearcă să fii amabil. Fă lucrurile cum trebuie şi întotdeauna
lasă loc de «Bună ziua»".
Niciodată nu am mai avut un profesor atât de bun ca Eddie Gottlieb. S-a dovedit a fi într-adevăr un bun
prieten.
Dar vremurile s-au schimbat. Oraşele mari voiau o echipă proprie. 1946 a însemnat sfârşitul Basketball
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Association of America. Anul următor a devenit NBA.
Când Philadelphia a realizat că va avea o echipă, un grup de oameni de afaceri, doi dintre ei arbitri, altul
era Annenberg, l-au convins pe Eddie Gottlieb să devină antrenor.
Desigur, eu eram crainic.
Eram implicat şi în alte proiecte mai mărunte. Comentam meciuri de box şi lupte pentru echipa
Philadelphiei. Ei te repartizau la o arenă. Câştigau cinci dolari pe spectacol, chiar şapte. Era o sumă destul
de frumuşică. Asta se întâmpla spre sfârşitul anilor ' 30, începutul anilor '40. Era atât de multă distracţie în
acele vremuri. Nu existau nici măcar jumătate din presiunile de acum.
Am făcut acestea şi am muncit cât de mult am putut pentru Temple. Niciodată nu am cerut bani. Aceasta
a fost şcoala mea!
Ştiai că am fost recent medaliat de ei? Asta într-adevăr mă mulţumeşte. Nu sunt sportiv, dar a fi pus,
după 50 de ani, în rândul celebrităţilor Universităţii Temple cred că este o realizare uriaşă.
Eddie Gottlieb şi Abe Saperstein au fost întotdeauna buni prieteni, buni amici, activând în acelaşi
domeniu, baschet şi promovare. Abe Saperstein era proprietarul echipei Harlem Globetrotters, cu o
popularitate extrem de mare.
Abe m-a auzit şi i-a plăcut stilul meu. M-a abordat în 1950. Doi dintre proprietarii echipei m-au invitat la
o friptură cu usturoi la Frankie Bradley.
La mijlocul mesei Abe Saperstein îmi spune: "Vreau să vii cu mine în Europa vara viitoare pentru a fi
comentator. O să ai mult de lucru, dar vei avea timp şi pentru viaţa ta".
Am scăpat din mână cuţitul şi furculiţa. "Stai puţin, cum aş putea părăsi echipele A şi Phillies?"
La momentul respectiv vara comentam meciuri de baseball.
Era o formulă de lucru perfectă pentru mine deoarece, când jucau cei de la Philly, cei de la A erau pe drum
şi invers. Iar în perioada iernii comentam pentru Warriors.
"Cum aş putea să plec? Nu pot face acest lucru."
"Vei pleca! Uită de baseball. Urmează să mergi în Europa şi eu plătesc pentru asta. "
Ei bine, nu am dormit câteva nopti.
Agonizam şi am mers din nou la prietenul meu, Eddie Gottlieb, Profesorul meu. "Ce să fac? "
El a spus: "Zink, eşti destul de matur ca să decizi singur. Dar pot să-ti spun că se vede în ochii tăi că vrei
să mergi în Europa. Dacă aş fi în locul tău, asta aş face. Dacă aceasta e decizia ta, repet ce ti-am spus,
întotdeauna lasă loc de «Bună ziua». Mergi la echipa A şi la Phillies şi spune-le despre oferta pe care ai
primit-o. Ai putea lua în considerare chiar şi sfaturile lor. Fii istet. Întreabă-i ce ar face în locul tău".
Am făcut întocmai şi am mers la Robert Carpenter, patronul celor de la Phillies şi la Roy Mack, patronul
de la A.
Drept urmare, ei mi-au spus: "Zink, eşti tânăr, eşti aşa, eşti pe dincolo, mergi. Dar trebuie să antrenezi
pentru noi un crainic".
Ceea ce am şi făcut. L-am instruit pe un bun prieten, Pete Byron, cu o voce solidă. Lucra acolo de 25 de
ani.
După cum vezi, am făcut şi alte lucruri. Întotdeauna am fost ocupat.
Şi oamenii au dorit ca eu să fiu şi aici, şi dincolo. "Vino la biserica noastră." "Vino la sinagoga mea."
"Dă-Ie un sfat acestui tată şi fiului". "Mângâie copiii pe creştet. "
Sunt genul de tip prietenos. Am întâlnit persoane din clasa de jos şi din clasele superioare. Nu am făcut
nici o diferentă, chiar dacă un bărbat era rege sau o femeie era printesă. I-am întâlnit pe totii. Trei papi. Nu e
rău pentru un micut evreu.
Religia a jucat un rol constant în viata mea. Întotdeauna am ştiut că este prezentă. Aşa cum am spus, nu
am fost foarte zelos. De exemplu, dacă era o sărbătoare foarte importantă în timp ce căIătoream, ştiam în
sufletul meu că ar fi trebuit să fiu lângă o sinagogă, dar nu se putea întotdeauna. Când călătoreşti cu o echipă
de baschet şi eşti lângă un oraş precum Lyon, nu există nici o sinagogă. Şi chiar şi Abe şi Eddie Gottlieb, ca
şi mine, trebuie să fi avut ceva genetic, deoarece în oraşele mari întotdeauna încercam să găsim o sinagogă.
Am făcut acest lucru în Rusia, la Moscova, unde evreii se uită întotdeauna peste umăr pentru a vedea dacă
nu sunt urmăriti. Dar noi căutam şi le găseam.
Oamenii cred că sunt parte a unei traditii. Altii cred că sunt cei mai tari. Dar toate astea trec pe lângă
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mine. Eu nu am realizat niciodată că am o voce bună. Doar am făcut ceea ce a venit de la sine şi oamenii au
apreciat asta. Pur şi simplu mi s-au întâmplat lucruri bune, extraordinar de bune.
Am făcut şi multe activităti caritabile. Când s-a terminat războiul, a trebuit să umblu, să fac şi eu câtiva
dolari. Era prin '49 sau '50. Am ajuns pe punctul de a-i suna pe Phillies să-i întreb: "Ce faceţi cu spectacolele
mai putin importante?".
"Le eliminăm."
"Nu le eliminati. Mă voi ocupa eu de ele. Voi merge prin spitale."
Imediat eram la Phillies. "Pittsburgh urmează să joace într-o serie de cinci jocuri, crezi că vei avea o sută
sau două sute de locuri neocupate? "
"Sigur! "
"În regulă, dati-mi biletele."
Nu a fost nici o problemă cu Warriors şi cu Sixers, deoarece ştiam meciurile unde nu vor rămâne locuri
libere.
Aşa că a trebuit să merg la domnii respectivi şi să le zic:
"Dati-mi o sută sau două sute de bilete şi le voi expedia prin poştă".
Coatesville, Valley Forge, Fort Dix, Veterans Health Administration, Naval Hospital. Îi aduceau pe
băieti. Şi le plăcea.
Aviatia avusese un turneu de baschet pentru femei cu câteva săptămâni înainte. Mă înştiintaseră despre
acest lucru. Le-am trimis 50 de bilete la un meci cu Sixers. I-au însotit pe câştigători şi pe echipa de pe locul
doi.
La jumătatea reprizei am spus: "Cu noi în această seară se află echipa câştigătoare din Baza McGuire Air
Force. Doamnele au câştigat titlul. FELICITĂRI! ".
Am auzit un strigăt scurt în tribuna lor, aşa că am ştiut că erau acolo şi au apreciat gestul. Ei bine, astea
sunt gesturile pe care le-am făcut. De ce nu? Cine altcineva face aşa ceva? Nu mulţi oameni.
Am avut grijă literalmente, de-a lungul anilor, de miile de persoane care veneau la meci. Asta m-a făcut
să mă simt mai mare decât Wilt Chamberlain. E bine să fii capabil să faci câte ceva pentru persoanele care
cred că merită, dar nu primesc.
Ieri la Spectrum s-a sărbătorit Ziua Salutului pentru Israel. Un copilaş a venit la mine şi mi-a zis: "Mama
a tricotat asta pentru tine".
Uită-te. Ştii, este o yarmulke. Nu e drăguţ? "Zink nr. 7." L-am purtat în partea a doua a meciului. Câţiva
jucători au venit la mine şi m-au întrebat: "Ce ai pe cap?".
Unora le-am răspuns: "Măi, ar trebui să fiti evrei. Nu pot să vă explic". S-au amuzat.
Vezi ce mi se întâmplă? Un meci nu merge dacă nu fac ceva pentru plăcerea mea. Am primit plăcinte
făcute în casă. Am primit prăjituri cu bucătele de ciocolată. Nu ştiu cum se întâmpla, ei veneau şi lăsau câte
ceva la picioarele mele. Spuneam şi eu "Mulţumesc".
A fost o viaţă plină, o viată bogată. Cu câteva dezamăgiri pe care oricine le mai are, dar cele mai multe
au fost întâmplări fericite care mi-au adus zâmbete.
Un lucru pe care îl regret este că sunt necăsătorit. Nu am şi eu un băietel care să ducă mai departe numele
Zink. Dar ştii cum se spune? Nu le poti avea pe toate! Dar am obtinut cea mai mare parte.
Mă uit la persoane care au 60, 65 sau 70 de ani şi care merg în cârjă. Iar eu sunt chiar sprinten. Dacă
vreodată simt vreo durere, îl sun imediat pe doctorul Stan Lorber.
Încerc să dorm cât mai mult. De câte ori mă simt un pic somnoros, mai iau un scaun şi îl trag mai
aproape. Îmi scot pantofii, îmi pun picioarele pe el, mă las pe spate şi moţăi. Am descoperit că, dacă motăi
10 sau 15 minute, este revigorant.
Şi îmi place să fac şi duş fierbinte. Sau, noaptea, închid duşul, las cada să se umple, pun capul pe o pernă
pneumatică şi stau în cadă 10 sau 15 minute. Simt că au un efect revitalizant asupra mea. Dorm mai bine, în
primul rând, nu că aş avea probleme cu somnul.
Nu mai am prea mult. Am 74 de ani. Aşa cum spuneam, îmi place să cred că am făcut ceea ce am dorit.
A continua să fac ceea ce am făcut, asta îmi rămâne. Să împart bucurie şi putină fericire.
Dacă cineva mă sună şi vrea să-i fac un mic favor şi pot să-I ajut, o fac. Tinerii vor să calce pe urmele
mele şi să fie crainici sportivi. Ei bine, ce sfat aş putea să le dau? Chiar nu ştiu.
Lucrurile s-au schimbat radical faţă de perioada în care am debutat eu. Oportunităţile erau altele. Nu
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trebuia să treci printr-o serie de interviuri, să scrii rapoarte, să treci pe la secretariat şi apoi să mergi pe
scările rulante înainte de a ajunge la şefi.
Am fost norocos, aveam acces direct la cei de sus. Iar dacă apăreau probleme, le rezolvam imediat!
Aşa că le spun glumind acelor tineri studenţi: "Ei bine, în primul rând, sper că tatăl vostru este
proprietarul vreunui post de radio sau al vreunei televiziuni. Dacă e aşa, atunci vă va fi mai uşor".
Dar copiii trebuie să lupte. Şi eu am luptat o vreme. Am făcut multe comentarii sportive fără să fiu plătit.
Cu toate acestea, se vede că pe termen lung am fost răsplătit.
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