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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΖΩΗΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Peter Alheit, Stefania Bergamini.

"Τη ζωή μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο προς τα πίσω. Στο μεταξύ πρέπει να

τη ζούμε προς τα εμπρός". Αυτό το απόσπασμα από τα Φιλοσοφικά Κείμενα του

Soren KIERKEGAARD (1 έχει γραφτεί εδώ και 150 χρόνια περίπου, αλλά ακόμα και σήμερα

διατηρεί τη θεματική και φιλοσοφική του συνάφεια. Την περίοδο ακριβώς που οι κοι-

νωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης

ενηλίκων) επιζητούν να κατανοήσουν τι είναι "βίος" - τροχιά ζωής (life course), κατα-

γραφή του βίου (life record, βιογραφία (biography) (δες Alheit & Dausien 1992) - το

ποικιλόνυμο αυτό φαινόμενο είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Πριν καλά καλά αποκτή-

σουμε μια σαφή αντίληψη για το τι θα μπορούσε να σημαίνει ο όρος σύγχρονη ζωή

(modern life), τα δεδομένα έχουν αλλάξει κι έτσι τα προηγούμενα συμπεράσματα μας

πρέπει να εξεταστούν εκ νέου (Evans 1993 σελ 5κ.ε ). Οι σύγχρονες "τροχιές ζωής"

φαίνεται ότι έχουν γίνει πιο περίπλοκες: η εναλλαγή των φάσεων της ζωής κατά ένα

προβλέψιμο τρόπο, τα γνωστά ως παραδοσιακά σχέδια ζωής (traditional life plans),

έχουν αναδιαταχθεί και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συ-

γκεκριμένες πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις από εκπαιδευτική πλευρά, τις οποίες δεν

είναι δυνατό πλέον να τις παραβλέπουμε.

Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται μια τεραστίων διαστάσεων μεταστροφή

στο διακανονισμό του χρόνου ζωής. Δεν είναι μόνο η περίοδος της νεότητας η οποία

προοδευτικά έχει παραταθεί εξαιτίας μιας παρατεταμένης και εν μέρει ακούσιας "δικαιοστασίας" (Allerbeck & Hoag 1985, Fuchs & Zinnecker 1985, Zoll κ.α 1989), αλλά

και η περίοδος της ώριμης ηλικίας υπόκειται κι αυτή σ'αυτή την αλλαγή όσον αφορά

το χρόνο διάρκειας της. Μέχρι το 1940,π.χ, η περίοδος κατά την οποία ο μέσος Αμε-

ρικανός ενήλικας ζούσε ως συνταξιούχος αντιστοιχούσε στο 7% της συνολικής διάρ-

κειας της ζωής του. Στο τέλος της δεκαετίας του'70 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο

25% (Torry 1982, παρομοίως Kohli 1987). Ακόμα και πολύ προσωπικοί και εξατομι-

κευμένοι χρονικοί "διακανονισμοί" έχουν δείξει, στατιστικά, σημεία αλλαγής. Σε σύ-

γκριση με τον 19ο αι. η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία κάποιος είναι γονέας

1 Στην αρχική του μορφή το παρόν άρθρο έχει περιληφθεί, στο Skevos Papaioannou κ.α.(Eds): Education,

Culture and Modernization, Anogia Workbook:, vol. 1 Roskilde University, 1995
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έχει συρρικνωθεί, την ίδια στιγμή κατά την οποία η σπουδαιότητα του ρόλου του παι-

διού μέσα στο κύκλο ζωής έχει αυξηθεί (Gee 1987). Για πρώτη φορά στην ιστορία οι

άνθρωποι ζουν για μεγαλύτερο διάστημα ως παιδιά γονέων που Βρίσκονται στη ζωή

παρά ως γονείς παιδιών κάτω από 20 χρονών. Το 'ενήλικο παιδί' (aging child) (Watkins

κ.α 1987) σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παράλογη έννοια. Βλέπουμε, λοιπόν, όχι

η εικόνα του ενήλικα έχει σαφώς μετασχηματιστεί.

Αυτή η τάση γίνεται ακόμη πιο σαφής αν λάβουμε υπόψη μας κάποιες άλλες πα-

ράλληλες εξελίξεις. Εκτός από το χρονικό "διακανονισμό", έχει επίσης διασπαστεί το

πλαίσιο της σταθερά διαρθρωμένης βιογραφίας (framework of the standard biography).

Η "τροχιά ζωής" (life course) ως κοινωνικός θεσμός (Kohli 1983,1985,1986, 1989), συ-

γκροτημένη γύρω από την ατομική επαγγελματική ιστορία διασπάται όλο και πιο πο-

λύ. Η απλή διαδοχή των φάσεων - φάση της μάθησης και της προπαρασκευής, φάση

της εργασιακής δραστηριότητας, φάση της συνταξιοδότησης- στο σύγχρονο πολιτι-

σμό, ανταποκρίνεται πλέον σ' ένα μικρό μόνο αριθμό τροχιών ζωής (κυρίως αντρών).

Εδώ και κάμποσο καιρό, η μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη ενέχει καταστάσεις

επικινδυνότητας. Όλο και πιο πολλές διαδικασίες κοινωνικής μετάταξης (status

passages) κάνουν την εμφάνιση τους (Heinz εκδ. 1991). Η ενεργός επαγγελματική φά-

ση στο κέντρο της τροχιάς της ζωής χάνει τη σημασία της. Δεν είναι μόνο η πραγμα-

τική διάρκεια της επαγγελματικής φάσης που μειώνεται, αλλά και η δομή της φάσης

αυτής έχει επίσης αλλάξει. Η επαγγελματική φάση διακόπτεται από νέες εμβόλιμες

φάσεις προπαρασκευής. Περίοδοι επιμόρφωσης μπολιάζονται με την ενεργό απασχό-

ληση. Το ότι είναι κάποιος ενήλικας δε σημαίνει ότι έχει υποχρεωτικά και εργασιακό

καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη δραστηριότητας. Μέ-

σα σ'αυτή τη διαδικασία η κεντρική ισχύς του προτεσταντικού ηθικού κώδικα εργα-

σίας, ένα από τα πιο σημαντικά πρότυπα προσανατολισμού στην καπιταλιστική νεω-

τερικότητα, τείνει να εξαφανιστεί. Καινούριοι μετα-υλιστικοί προσανατολισμοί κά-

νουν την εμφάνιση τους (Inglehart 1989). Θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο για "εκ-

θήλυνση" της τροχιάς ζωής. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι σύντομα θα ερμηνεύουμε τις

τροχιές της ζωής μας ως εκπαιδευτικές βιογραφίες ή ως βιογραφίες αυτοπραγμάτω-

σης (δες Kade 1989) και περιφερειακά μόνο ως επαγγελματικές βιογραφίες ή ως στα-

διοδρομίες (Schulze 1992).

Στην πορεία οι "τροχιές στον κοινωνικό χώρο" (Bourdieu 1990) χάνουν την καθα-

ρότητα τους ως προς τη μορφή σχεδόν αυτονόητα. Η τάξη, το φύλο και οι γενεακές

καταστάσεις διατηρούν ακόμα τη σπουδαιότητα τους ως "βιογραφικές πηγές"

(Hoerning 1989) αλλά η χρησιμότητα τους ως εργαλεία για την πρόβλεψη των συγ-

χρόνων τροχιών ζωής μάλλον έχει μειωθεί σημαντικά. Συλλογικά βιογραφικά πρότυ-

πα τοποθετούνται στο περιθώριο από κάποιες εξατομικευμένες καταστάσεις διακιν-

δύνευσης (Beck 1992). Μελέτες για τη βιογραφία απασχόλησης των γυναικών διε-

θνώς, για παράδειγμα, δείχνουν έναν πολύ υψηλό βαθμό περιπλοκότητας και διαφο-
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ροποίησης (Moen 1985). Σε μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε παραδοσιακά

ομοιογενή κοινωνικά περιβάλλοντα έχει διαπιστωθεί ένας αυξανόμενος αριθμός δια-

βρωτικών διαδικασιών (Beck 1983, Mooser 1984, Vester κ.α 1992, Alheit 1992 α). Συ-

γκριτικές μελέτες σε ομάδες ατόμων συγκεκριμένης ηλικίας έδειξαν μια αύξηση του

αριθμού των ετερογενών τροχιών ζωής, ιδιαίτερα στους πολΰ ηλικιωμένους (Dannefer

1988, Dannefer & Zell 1988).

Το να "διάγει κανείς το βίο του" σήμερα, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι ένα πιο προ-

βληματικό εγχείρημα από ότι στο παρελθόν και οι παραδοσιακοί βιογραφικοί σχεδια-

σμοί χάνουν σιγά-σιγά την καταλληλότητα τους. Η βιογραφία καθαυτή έχει μετατρα-

πεί σένα πεδίο μάθησης, στο οποίο οι μεταβάσεις πρέπει να προβλέπονται και να

αντιμετωπίζονται και στο οποίο η προσωπική ταυτότητα τείνει να είναι το αποτέλε-

σμα μακράς και παρατεταμένης διαδικασίας (Gildermeister & Robert 1986). Οι βιο-

γραφίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, πιο εξατομικευμένες, λιγότερο "κανονικές"

αλλά ταυτόχρονα και πιο γλαφυρές, αυτόνομες και αυτόβουλες. Η τροχιά της ζωής

φαίνεται να μετατρέπεται σ' ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο πρέπει να καλλιεργήσου-

με δεξιότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν "προδιαγεγραμμένοι σχεδιασμοί"

(Dominice 1990). Αυτό, αναμφίβολα, συνιστά μια ιδιαίτερη πρόκληση για την επιμόρ-

φωση ενηλίκων. Πώς, όμως, θα απαντηθεί η πρόκληση αυτή;

Είναι ενδεικτικό ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση σ' αυτό το ερώτημα. Η διαδικα-

σία της νεωτερικότητας μας έχει αφήσει αμήχανους στη θέα αυτών των εξελίξεων, τις

οποίες και πρέπει να μελετήσουμε με νέα μέσα, αφήνοντας πίσω μας τις παραδοσιακές

απαντήσεις. Οι προβληματισμοί που ακολουθούν επιχειρούν να εισάγουν τον αναγνώ-

στη σ' έναν ευρωπαϊκό διάλογο, ο οποίος προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη βιογραφι-

κή έρευνα σ' ό,τι αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων (Alheit, Bron-Wojciechowska,

Brugger & Dominice εκδ. 1995). Αυτός ο διάλογος ευαγγελίζεται κι ένα είδος αλλαγής

των παλιών παραδειγμάτων. Πραγματικότητα για έναν ενήλικα μαθητευόμενο δεν

αποτελεί πλέον ό,τι και κατά το παρελθόν, δηλ. ένα μετρήσιμο πεδίο υπολογίσιμων

παραγόντων, όπως το κοινωνικό υπόβαθρο, τα προσόντα, τα κίνητρα, το ειδικευμένο

προσωπικό, οι θεσμικές παροχές κτλ. Είναι φανερά η κοινωνική ζωή σε εξέλιξη.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρά ποσοτικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας ενός

ενήλικα μαθητευόμενου δεν επαρκούν, για να κατανοήσουμε αυτές τις περίπλοκες, νέ-

ες κοινωνικές προοπτικές. Χρειάζεται μια ποιοτική προσέγγιση, η οποία, πάνω απ'ό-

λα, θα ήταν σε θέση να ανακαλύψει νέες πλευρές της σύγχρονης ανάπτυξης. Η βιο-

γραφική έρευνα μας δίνει μια πρώτη εντύπωση για το πόσο αποδοτικά μπορούν να εί-

ναι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσέγγισης. Τα κεφάλαια τα οποία ακολουθούν

επιχειρούν 1) να δώσουν υπόσταση στο μεθοδολογικό νόημα αυτής της προσέγγισης,

2) να εξηγήσουν θεωρητικά την έννοια "βιογραφία" και 3) να προβληματιστούν προ-

σεκτικά σχετικά με το μεθοδολογικό status των βιογραφικών δεδομένων.
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1. Οφέλη από την ποιοτική προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας

Σε συζητήσεις πάνω σε μεθοδολογικά θέματα ο όρος "ποιοτικός" (qualitative) εκλαμ-

βάνεται συχνά ως "ήπια" και λίγο πολύ μη επαγγελματική στρατηγική χειρισμού επι-

στημονικών μεθόδων. Η "σκληρή" (η οποία τις πιο πολλές φορές σημαίνει: 'σωστή') προ-

σέγγιση της πραγματικότητας παρουσιάζεται να είναι η ποσοτική (quantitative). Μπο-

ρεί, όμως, να είναι μια τέτοια αντιμετώπιση σωστή; Είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί η

κοινωνική πραγματικότητα με αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν μέ-

σα από ποσοτικές σχέσεις, παρά να "κατανοηθεί", να ανακαλυφθεί δηλαδή το λανθάνον

νόημα μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς; Είναι, για παράδειγμα, δυνατόν να πιστο-

ποιηθούν σαφείς ποσοτικές συσχετίσεις ανάμεσα στις στάσεις ενός προσώπου και της

προθυμίας του να κατακάψει σπίτια απροστάτευτων αλλοδαπών; Μπορεί να εκφραστεί

ποσοτικά η πιθανότητα να πραγματοποιήσει ο Ρώσος φασίστας Schirinovsky την απει-

λή του για έναρξη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου; Θα οργανώσει νέο φασιστικό κί-

νημα στην Ιταλία η δεσποινίδα Mussolini; Οι δείκτες ανεργίας στην Ευρώπη μας δίνουν

μια σαφή εικόνα για την κοινωνική δυστυχία που κρύβεται πίσω τους;

Η κλασσική διαμάχη των "Hempel - Oppenheim,και η συζήτηση για την "Εξήγη-

ση" (Erklaren) ή την "Κατανόηση" (Verstehen) στη μεθοδολογία (δες Alheit 1990, πιο

πρόσφατα Kelle 1994) μας έχουν διδάξει ότι οι θετικές και οι ανθρωπιστικές επιστή-

μες στηρίζονται σε διαφορετική λογική. Για έναν κοινωνιολόγο, ή ακόμα περισσότε-

ρο, για έναν επιστήμονα της εκπαίδευσης δεν είναι αρκετό να εξηγήσει γιατί το απο-

τέλεσμα Β πιθανότατα προέκυψε από το αίτιο Α. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το λό-

γο για τον οποίο το συγκεκριμένο αίτιο οδηγεί στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. "Κα-

τανοώ", ωστόσο, σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από "εξηγώ". Προφανώς, τέτοιου

είδους ζητήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με ποσοτικές μετρήσεις (δες Habermas

1967, 1981, Alheit 1990). Θα πρέπει πρώτα να "ανακαλυφτούν".

Η ανακάλυψη, ωστόσο, είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Έχει να κάνει με

πραγματικούς ανθρώπους, τους οποίους ποτέ δε συναντήσαμε στο παρελθόν καθώς

και κοινωνικούς χώροι οι οποίοι δε μας είναι οικείοι. Είναι κάτι ανάλογο με την προ-

σπάθεια ενός εθνολόγου να προσεγγίσει την πραγματικότητα με τα μάτια ενός ιθαγε-

νούς. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την πιο σπουδαία ερευνητική μελέτη

του τμήματος της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγου:

"Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας στη θέση του υποκειμένου το οποίο προ-
σπαθεί να βρει το δρόμο του στον κόσμο, και πρέπει να θυμόμαστε, πρώτα απ' όλα, ότι το περι-
βάλλον από το οποίο δέχτηκε επιδράσεις και αυτό στο οποίο προσαρμόζει τον εαυτό του στον
κόσμο, δεν είναι ο αντικειμενικός κόσμος της επιστήμης [...] Το ατομικό υποκείμενο αντιδρά μό-
νο στην εμπειρία του, και η εμπειρία του δεν είναι όλα όσα θα έβρισκε ίσως ένας εντελώς αντι-
κειμενικός παρατηρητής στο κομμάτι του κόσμου που αναλογεί στο άτομο, αλλά μόνο ό,τι το
ίδιο το υποκείμενο βρίσκει για τον εαυτό του". (Thomas & Znaniecki [1918κ.ε] 1958, σελ. 1846κ.ε).

Ωστόσο, η ενασχόληση με τον κόσμο του υποκειμένου δε σημαίνει υποχρεωτικά

και έλλειμμα γνώσης. Αντιθέτως:
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"Οι ιστορίες ζωής [...] σχεδόν πάντα διαφωτίζουν κάποιες πλευρές της κοινωνικής και ηθι-
κής ζωής τις οποίες μπορεί να γνωρίζουμε μέχρι τώρα μόνο έμμεσα, διαμέσου των στατιστικών
ή των επίσημων δηλώσεων. Στην πρώτη περίπτωση μοιάζουμε με κάποιον έξω από ένα σπίτι
στο σκοτάδι που κοιτάζει να δει τι γίνεται μέσα. Στην άλλη μοιάζουμε με κάποιον που ανοίγει
την πόρτα, προχωρά μέσα και έχει μπροστά στα μάτια του αυτό που προηγουμένως είχε απλά
μαντεύσει" (Ρark 1929, σελ. 47).

Γίνεται φανερό ότι μια τέτοιου είδους διαδικασία "ανακάλυψης" πρέπει να έχει

ποιοτικό χαρακτήρα. Δε θα μπορούσε να ακολουθεί τη λογική των παραγωγικών συ-

μπερασμάτων, τα οποία υπάγουν τη συγκεκριμένη περίπτωση κάτω από έναν γενικό

κανόνα και δηλώνουν μόνο αν ο κανόνας επαληθεύεται ή διαψεύδεται. Γιατί μια τέ-

τοια διαδικασία αποτρέπει την ανακάλυψη. Τα θεωρητικά ευρήματα είναι κοινότοπα.

Αυτό που μαθαίνουμε είναι αν οι προηγούμενες ανακαλύψεις μας έχουν ισχύ ή όχι.

Αλλά αποτυγχάνουμε να κάνουμε νέες. Αναζητώ μια "λογική της ανακάλυψης" ση-

μαίνει θυμάμαι μια κάπως ξεχασμένη στρατηγική του Αμερικανικού Πραγματισμού

της αρχής του αιώνα: τη λογική των "απαγωγικών συμπερασμάτων" (abductive

conclusions) (Charles Sanders Peirce). Μπορούμε να ορίσουμε την απαγωγή ως μια νέα

ποιότητα της κατανόηση της πραγματικότητας, ως την εκπληκτική ικανότητα να συν-

δέουμε σε θεωρητικό επίπεδο κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία δεν είχαν συνδεθεί πο-

τέ κατά το παρελθόν (δες Peirce 1991 [1903]).

Η κοινωνική ζωή έχει πάντα δυο διαστάσεις: διαμορφώνεται από συγκεκριμένες

δομές, αλλά ταυτόχρονα κάθε κοινωνική δράση είναι γεμάτη από απρόοπτα και ενδε-

χόμενα. Έχοντας συνειδητοποιήσει αυτό, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε μόνο πο-

σοτικές μετρήσεις. Πρέπει να υιοθετήσουμε ποιοτικές προσεγγίσεις. Υπάρχει ένας το-

μέας της κοινωνικής πραγματικότητας στον οποίο η αναγκαιότητα της ποιοτικής

έρευνας είναι αναντικατάστατη: η βιογραφία συγκεκριμένων ατόμων.

2. Η ιδιαιτερότητα των "βιογραφικών κατασκευών"

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιογραφία δεν είναι μια απλή αλληλουχία τυχαίων

γεγονότων της ζωής, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μια δεδομένη κοινωνική δομή, η

οποία πραγματώνεται από τα άτομα. Συναφείς όψεις της αποτελούν η χρονικότητα

και η χρονολόγηση: οι βιογραφίες εξελίσσονται σε διάφορες φάσεις και αυτές οι φά-

σεις ακολουθούν ουσιαστικά τη χρονολογική ηλικία. Καθιερώνουν ένα είδος καθοδη-

γητικού προτύπου μιας 'σταθερά διαρθρωμένης βιογραφίας1. Αυτή η άποψη, βέβαια, δε

συνεπάγεται ότι όλα τα ανθρώπινα όντα ακολουθούν στην πραγματικότητα μια τέ-

τοια σταθερά διαρθρωμένη βιογραφία. Αντιθέτως, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να υπο-

θέσουμε πως σε κάποιες κοινωνικές ομάδες παρατηρούνται χαρακτηριστικές αποκλί-

σεις2 και ότι οι αλλαγές στην κοινωνία μεταβάλλουν τα πρότυπα αυτά (δες Hagestad

1989). Η καθοδηγητική λειτουργία αυτού που νοείται ως "κανονική τροχιά ζωής"

2 Ιδιαίτερα για την περίπτωση των γυναικών, βλ. Levy 1977.
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(normal life course), εντούτοις, παραμένει αποφασιστικής σημασίας (Kohli 1985,

Fischer & Kohli 1987). Μπορούμε κάθε στιγμή να φανταστούμε πώς θα όφειλε να δια-

γράφεται η τροχιά της ζωής μας, ακόμα κι αν βιώνουμε μια κατάσταση δραστικής

απόκλισης από το "κανονικό" πρότυπο και αποσταθεροποίησης του.

Όσο σημαντικά κι αν είναι τέτοια βιογραφικά, κανονικοποιημένα πρότυπα, δεν μπο-

ρούν, φυσικά, να προβλέψουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές, που ενυπάρχουν σε μια βιο-

γραφία. Παραμένει διαθέσιμο ένα πλήθος εναλλακτικών δράσεων, από τις οποίες εμείς οι

ίδιοι ως άτομα πρέπει να διαλέξουμε: αποτελεί η επαγγελματική σταδιοδρομία κεντρική

προοπτική της ζωής μας ή μήπως υπάρχουν κι άλλες προτιμήσεις; Επιθυμούμε να παρα-

μείνουμε ανύπαντροι ή να δημιουργήσουμε οικογένεια; Ποιο πρότυπο οικογένειας προτι-

μούμε; Ιεραρχημένη πατριαρχικά ή βασισμένη στη συντροφικότητα; Τα μελλοντικά σχέδια

της ζωής περιλαμβάνουν και την επιβάρυνση του χτισίματος ενός σπιτιού ή μήπως προ-

τιμούμε να ζήσουμε χωρίς οικονομικές δεσμεύσεις; Θα γραφτούμε μέλη σε κάποιο πολι-

τικό κόμμα ή μήπως προτιμούμε μια πιο ιδιωτική ζωή; Επιμένουμε να επανέλθουμε στη

δουλειά ή θα διαθέσουμε όλη τη δραστηριότητα μας στην οικογένεια και στα παιδιά;

Έτσι, οι βιογραφίες καθορίζονται και από δομικούς όρους και από απροσδόκητα δε-

δομένα. Οι δυο σημαντικές όψεις οποιασδήποτε επιστημονικής ερμηνείας του 'κοινωνικού

κόσμου', η προοπτική του υποκειμένου και η προοπτική του αντικειμένου, βρίσκονται εδώ

ενσωματωμένες ήδη στο επίπεδο της συγκεκριμένης δράσης και δεν ανασυντίθενται θεω-

ρητικά ύστερα μόνο από το γεγονός. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκει η έννοια της βιο-

γραφίας τη βασική της σημασία, τη στρατηγική της σπουδαιότητα και φαίνεται πολύ λο-

γικό να περιγράψουμε αυτή την ιδιαίτερη "πραγμάτωση" με περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ενδεχόμενες προσπάθειες ενός προσώπου, αναγκαίες για την ανάπτυξη μιας ατομι-

κής βιογραφίας, φαίνεται ότι απαιτούν λανθάνουσες δομές. Τα άτομα έχουν πολύ συγκε-

κριμένα, βιογραφικά βιώματα τα οποία με τη σειρά τους τους ενδυναμώνουν αισθητά.

Αλλά τι εννοούμε, όταν λέμε βιώματα; Προφανώς, η διαδικασία κάθε άλλο παρά κοινότο-

πη είναι. Καμία από τις εμπειρίες που έχουμε δεν είναι τυχαίο κατασκεύασμα της φαντα-

σίας. Οι εμπειρίες μας είναι κάτι το πολύ δικό μας. Η συγκεκριμένη βιογραφία μας έχει θέ-

σει όρια γύρω από την τμηματοποιημένη εμπειρική γνώση στο χώρο και στο χρόνο: στο χώ-

ρο, γιατί το κοινωνικό πεδίο, όπως βιώνεται είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένο (δες

Bourdieu 1987, Alheit 1994), στο χρόνο, γιατί οι βιογραφίες έχουν μια αρχή κι ένα τέλος.

Πέρ' απ' αυτό, η δήλωση ότι η εμπειρία είναι κάτι το πολύ δικό μας, είναι κατά-

φορη νοήματος. "Εμπειρία σημαίνει να γνωρίζω κάτι καλύτερα από πριν" (Fischer &

Kohli1987, σελ 32). Αυτό μπορεί να συμβεί με διαφορετικό τρόπο, είτε διαπιστώνο-

ντας ότι η τρέχουσα εμπειρία μας επιβεβαιώνει την προηγούμενη βιογραφική μας γνώ-

ση, είτε ενσωματώνοντας χωρίς πρόβλημα βιογραφικές καινοτομίες εντός των διαθε-

σίμων προτύπων ερμηνείας. Η άρρητη γνώση μας ενδυναμώνεται: το γνωρίζουμε κα-

λύτερα από πριν (δες Alheit & Hoerning 1989). Ή ακριβώς το αντίθετο: δεν μπορού-

με να σχηματίσουμε νέες εμπειρίες χωρίς να διαταράξουμε τα παλιά αποθέματα
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εμπειριών. Είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάσουμε τη βιογραφική μας γνώση. Αυ-

τή η διαδικασία θα οδηγήσει, επίσης, στο να γνωρίσουμε "καλύτερα" από πριν.

Υπάρχουν δυο σημεία τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον. Η

εμπειρία αποκτιέται πάντα στη βάση της διαθέσιμης, οργανωμένης γνώσης. Εμπειρία

'από μόνη της' δεν υφίσταται. Τα Εισερχόμενα1 (inputs) της εμπειρίας είναι- κατά τους

Schutz & Luchmann - "βιογραφικά διαρθρωμένα" (δες 1979,1, σελ. 85κ.ε). Από την άλ-

λη η δομή της βιογραφικής μας γνώσης εξαρτάται από την οπτική γωνία του παρό-

ντος. Η αναδυόμενη, σύγχρονη εμπειρία μπορεί κάλλιστα να αλλάξει τις ήδη γνωστές

δομές. Η βιογραφία ως πεδίο συνάντησης της προσωπικής εμπειρίας και των δομικών

προτύπων στο χρόνο αποτελεί ένα καταπληκτικό παράδειγμα των διφορούμενων της

κοινωνικής ζωής. Η έννοια αυτή αντιπροσωπεύει, από τη μια, την πάντα ατομική αλ-

λά καθόλου τυχαία δομή της άρρητης γνώσης. Από την άλλη αντιπροσωπεύει την ανα-

δυόμενη, νέα εμπειρία, ζωντανή και παρούσα, που ρίχνει ίσως διαφορετικό φως στο

βιογραφικό παρελθόν κρατώντας ανοιχτό το βιογραφικό μέλλον.

Αυτή η διπλή προοπτική, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αρμονική αμοιβαιότη-

τα δύο επιπέδων. Οι διαστάσεις της δομής και του απροσδόκητου και οι προοπτικές της

"αντικειμενικότητας" και της "υποκειμενικότητας" δεν εναρμονίζονται άμεσα. Βρίσκο-

νται σε σχέση διαλεκτικής έντασης, όπως κατά τη θεμελίωση κάθε υποκειμενικότητας. Η

βιογραφική δράση καθοδηγείται από κοινωνικά προκαθορισμένα πρότυπα, τα οποία

χρειάζεται και των οποίων τους περιορισμούς δεν μπορεί να αποφύγει. Αλλά με κανέ-

να τρόπο δεν απορροφάται από την επαναλαμβανόμενη δράση. Δεν αναπαράγει απλά

κάποιες κοινωνικές δομικές συνθήκες σε ατομικό επίπεδο αλλά "έχει πάντα τον επι-

πρόσθετο χαρακτήρα του ανοιχτού σχεδίου" (Kohli1985, σελ. 21). Το βιογραφικό ταξί-

δι δεν είναι απλά το άθροισμα των προτύπων εμπειρίας και δράσης, τα οποία αποκτή-

θηκαν κατά τη διάρκεια του. Συμβαίνουν διάφορα ποιοτικά άλματα, διαλείμματα, ανέλ-

πιστες, νέες εκκινήσεις, στιγμές αυτονομίας και αυτό ακριβώς το διφορούμενο είναι

που καθιστά τη βιογραφία ένα τόσο ενδιαφέρον κοινωνικό φαινόμενο για μια στρατη-

γική κατασκευής εννοιών. Δεν είναι τα θεωρητικά αποτελέσματα της κοινωνιολογίας ή

της παιδαγωγικής, ούτε οι διάφορες θεωρήσεις περί ταυτότητας και κοινωνικοποίησης,

αλλά η κοινωνική πραγματικότητα που ενυπάρχει στις σύγχρονες βιογραφίες, η οποία

δημιουργεί την παραγωγική ένταση ανάμεσα στην προοπτική του υποκειμένου και της

δομής, - απαραίτητες και οι δύο για την έρευνα στον τομέα της επιμόρφωσης ενηλίκων.

3. Η "κοινότοπη" ιστορία ζωής
Που μπορούμε να βρούμε αυτή την "πραγματικότητα"; Το πλέον ενδεδειγμένο πε-

δίο κοινωνικής πρακτικής είναι αυτό της αφηγηματικής ανασυγκρότησης του βίου

(life-record); Ωστόσο, η ιδέα να χρησιμοποιούνται ιστορίες ζωής ως κοινωνιολογικό,

και πολύ περισσότερο ως εκπαιδευτικό εμπειρικό υλικό προκαλεί διφορούμενα συ-

ναισθήματα. Δεν υπάρχει ίσως κανένας άλλος τρόπος συλλογής δεδομένων ο οποίος

να πλησιάζει τόσο τις κατασκοπευτικές και ανακριτικές πρακτικές (Fuchs 1979). Αλλά
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ούτε και υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος που να εμφανίζεται πιο καλά επεξεργασμένη.

Είναι οί ιστορίες ζωής "μυθολογίες";

Πότε άλλωτε ο κοινωνικός ερευνητής μπορεί να εγγυηθεί μια κατάσταση με ανοικτό

χρονικό ορίζοντα και να συγκεντρωθεί σε βιογραφικές διηγήσεις απολύτως φυσιολογι-

κών ανθρώπων διαθέτοντας απεριόριστο χρόνο και αμείωτο ενδιαφέρον; Αυτό το επι-

χείρημα προκαλεί από μόνο του κάποιο σκεπτικισμό και ενίοτε πολύ έντονες αμφιβο-

λίες, θα πρέπει ο κοινωνιολόγος να δρα κατά την αφήγηση ως συνομιλητής (Bude); Θα

πρέπει να επιτρέψει στην "ιστορία ζωής να μετατραπεί ίσως σε μια κουραστική επανά-

ληψη κωμικών περιστατικών, σε μια σειρά ανεκδότων" (Osterland 1983, σελ. 289, σημ.

12). Είναι σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός "νευρωτικού αφηγητή" ο οποίος

"μιλάει, μιλάει, μιλάει" χωρίς να λέει τίποτα στην ουσία (Bude 1984, σελ. 10); Έχει ο επι-

στήμονας στη διάθεση του εκείνα τα διορθωτικά μέσα, για να αποφασίσει τι είναι "μύ-

θος" και τι "πραγματικότητα", ή θα πρέπει να στηριχτεί σε καθαρές υποθέσεις;

"Ο κοινωνιολόγος, ως αναγνώστης ή ακροατής τέτοιων ιστοριών ζωής, δεν είναι σε

θέση να κρίνει αν η περιγραφή της παρελθοντικής ζωής ανταποκρίνεται σε όσα πραγ-

ματικά συνέβησαν, ή είναι προϊόν της φαντασίας του υποκειμένου που περιγράφει τη

ζωή του όπως θα ήθελε να είναι. Μια αφηγηθείσα ιστορία ζωής είναι και "παρελθοντι-

κό παρόν" και "παροντικό παρελθόν". Η προσπάθεια να ανασυνθέσουμε τη μνήμη του

παρελθόντος γίνεται "αναδρομική αυταπάτη", η οποία καθορίζεται εξίσου από το πα-

ρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Όταν κάποιος διηγείται μια ιστορία ζωής, δεν είναι μό-

νο το πρόσωπο που υπήρξε στο παρελθόν, αλλά και αυτό που θα ήθελε να είναι (στο

μέλλον). Η αφηγηθείσα ιστορία ζωής μετατρέπεται σε παρουσίαση της αυτό-εικόνας κά-

ποιου, η οποία εξυπηρετεί στο να προστατέψει την ταυτότητα του συγκεκριμένου υπο-

κειμένου, μια "οντολογία του εαυτού του, μια μυθολογία" (Osterland 1983, σελ. 285).

Ο Osterland δεν έχει εντελώς άδικο. Οι "μυθολογίες" και οι "αναδρομικές αυταπάτες"

είναι πιθανόν ενδιαφέρουσες για την αφηγηματική έρευνα ή για την ψυχανάλυση αλλά

όχι για την κοινωνιολογία ή ακόμα περισσότερο για την επιμόρφωση ενηλίκων. Η μη

χρονική σύμπτωση, όμως, του γεγονότος και της ανάμνησης του συνεπάγεται υποχρεω-

τικά την παραγωγή μύθου; Φυσικά θα ήταν προβληματικό να υποστηρίξουμε ότι η μνή-

μη των ανθρώπων λειτουργεί ως μηχανισμός εγγραφής, και ότι όταν περιγράφουν τη βιο-

γραφία τους "αραδιάζουν" πιστά όλα, όπως πραγματικά συνέβησαν. Η αναγνώριση,

όμως, αυτού του γεγονότος αποτελεί ικανό λόγο, για να αγνοήσουμε τις αφηγηθείσες

ιστορίες ζωής ως απλές "οντολογίες" του εαυτού; Το γεγονός ότι πολύ συχνά οι ενήλικες

εκλαμβάνουν τόπους και εικόνες πολύ διαφορετικά από τις αντίστοιχες αναμνήσεις της

παιδικής τους ηλικίας, (Osteland 1983, σελ. 283) λειτουργεί ως ένδειξη ότι οι αναμνήσεις

εξαπατούν; Αναμφίβολα, έχουμε εσωτερικεύσει κάποιες καταστάσεις στην παιδική μας

ηλικία διαφορετικά απ' ότι τις βλέπουμε σήμερα. Το σχολείο και η εκκλησία πιθανότατα

φάνταζαν πολύ πιο σπουδαία τότε απ' ότι σήμερα. Οι αυλές και τα πάρκα, οι οποίες κά-
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ποτέ μας ενθουσίαζαν, σήμερα έχουν χάσει το ρομαντισμό τους. Τυγχάνουν, όμως, και οι

δυο, προοπτικές του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος; Ή μήπως το απλό γεγονός της με-

ταξύ τους διαφοράς αποτελεί ήδη ένα δείκτη της έλλειπούς ακρίβειας της μνήμης; Οπωσ-

δήποτε, υπάρχουν παραδοσιακές μορφές βιογραφικής γνώσης οι οποίες εμπεριέχουν ένα

βαθμό "μυθοπλασίας" - π.χ τα έντυπα αιτήσεων, οι έπαινοι, τα αγγελτήρια θανάτου, ή τα

λογοτεχνικά ενθημήματα (Fuchs 1984, σελ. 77κ.ε). Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυ-

τές οι παραδοσιακές μορφές δεν υπόσχονται καμιά αυθεντική πληροφόρηση σχετικά με

την τροχιά ζωής. Μας δίνουν, κυρίως, πληροφορίες για τις κοινωνικές καταστάσεις στις

οποίες χρησιμοποιούνται τέτοιες μορφές. Κανείς δε θα σκεφτόταν να τις χρησιμοποιή-

σει ως αποδείξεις ενάντια στην αυθεντικότητα της ανάμνησης.

Οι αντιρρήσεις του Osterland, λοιπόν, έχουν περιορισμένη μόνο σχέση με την ση-

μαντικότητα των βιογραφικών αφηγήσεων από κοινωνιολογική σκοπιά. Η κριτική

του πάνω στην υποτιθέμενη "μύθευση της τροχιάς ζωής" αναπαραγάγει την αυταπάτη

ότι κάποιος μπορεί να αφηγηθεί τις εμπειρίες και τα γεγονότα του παρελθόντος με μια

χρονικά ουδέτερη γλώσσα περιγραφής, και ότι εκείνοι που παρέχουν βιογραφικές

αφηγήσεις παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον μόνο, αν ταυτόχρονα λειτουργούν

ως χρονολόγοι της ζωής τους. Η άρρητη αυτή υπόθεση, φυσικά, είναι πολύ αμφισβη-

τήσιμη ως προς τη φύση της αλλά και στους όρους θεμελίωσης της. Επιπλέον, στερεί-

ται κάθε ενθουσιασμού από κοινωνιολογική ή ιστορική άποψη.

"Ο ιδανικός χρονολόγος δεν είναι σε θέση να περιγράψει προθετικές δράσεις, διό-

τι αυτό προϋποθέτει την πρόβλεψη των γεγονότων πέρα από τη στιγμή της παρατή-

ρησης. Δεν μπορεί να παράγει αιτιακές σχέσεις, γιατί τότε κάθε γεγονός θα έπρεπε να

είναι αναδρομικά περιγράψιμο - η παρατήρηση ενός χρονικά διαδοχικού γεγονότος

είναι η αναγκαία προϋπόθεση, για να πιστοποιηθεί ένα προηγούμενο γεγονός, όπως

και η αιτία του. Ο χρονολόγος δεν μπορεί να αφηγηθεί μια απλή ιστορία, γιατί οι σχέ-

σεις μεταξύ γεγονότων με διαφορετικό χρονικό δείκτη ξεφεύγουν από την παρατήρη-

ση - δεν μπορεί να διακρίνει την αρχή, την κρίση και το τέλος συγγενικής δράσης, για-

τί στερείται κάθε προοπτικής για μια πιθανή ερμηνεία" (Habermas 1967, σελ. 162κ.ε).

Η παραπάνω περιγραφή, την οποία ο Habermas δανείζεται από τον Danto, είναι

πολύ χρήσιμη. Καθιστά σαφές ότι ο "ιδανικός χρονολόγος", αν υπήρχε κάτι τέτοιο, εί-

ναι πιθανότερο να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας για την κοινωνιολογία και την ιστο-

ρία και σε κάθε περίπτωση πολύ λιγότερο ενδιαφέρον απ' ότι ένας αφηγητής βιογρα-

φίας, ο οποίος πραγματικά επωφελείται από την "προοπτική πιθανής ερμηνείας" γε-

γονότων του παρελθόντος. Το ερώτημα που προκύπτει άμεσα είναι από πού εκπηγά-

ζει αυτή η οπτική γωνία. Η παρατήρηση του Osterland ότι η αφηγηματική κατάσταση

καθαυτή καθορίζει τη διαδικασία της μνήμης σ'ένα μεγάλο βαθμό (1983, σελ. 281κ.ε)

δεν μπορεί να απορριφθεί. Είναι ήδη γνωστό, εδώ και αρκετό καιρό, ότι το πρόσωπο

το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ατομική ζωή αποτελεί το ίδιο έναν επίσης

αποφασιστικό παράγοντα. Γνωρίζουμε ότι το φύλο αυτού/ης που παίρνει τη συνέ-
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ντευξη παίζει κάποιο ρόλο, όπως σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η παρουσία ή

απουσία μελών της οικογένειας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι κοινωνικές κα-

ταστάσεις δεν είναι παραδείγματα "επαρχιώτικης αθωότητας" (Goffman). Γνωρίζου-

με, επίσης, ότι η γενικότερη παιδεία του αφηγητή καθώς και η θέση του στην κοινωνι-

κή ιεραρχία τη στιγμή της ενθύμησης δεν είναι καθόλου άσχετα. Ο Daniel Bertaux έχει

επισημάνει πολλές φορές ότι οι αρτοποιοί τους οποίους μελέτησε στην εργασία του

ανακάλεσαν στο νου τους την περίοδο μαθητείας τους με τελείως διαφορετικούς τρό-

πους, ανάλογα με το αν παρέμειναν έμμισθοι υπάλληλοι μέχρι το τέλος της σταδιο-

δρομίας τους ή αν κατόρθωσαν να οργανώσουν κάποια στιγμή τη δική τους επιχείρη-

ση. (Bertaux & Bertaux -Wiame 1980, σελ. 111).

Η αναφορά, όμως, στην παρούσα κατάσταση (Rehbein 1982) δεν έχει παρά μια μό-

νο πλευρά. Χαρακτηρίζει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο αφηγητής σχετίζει τον

εαυτό του/της με τις εμπειρίες τις οποίες έχει βιώσει (ή του/της συνέβησαν) καθώς και

τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργάζεται. Οποιοδήποτε βίωμα δε θα παραμείνει το

ίδιο για πάντα, αλλά θα αλλάξει μέσα από την αλληλεπίδραση με νέες εμπειρίες. Η θέ-

ση του μέσα στο οικοδόμημα της βιογραφικά ταξινομημένης εμπειρίας θα αλλάξει. Εί-

ναι περιττό να τονίσουμε ότι, για να γίνει αυτό, δεν επαρκεί μόνο το υποκείμενο αλ-

λά και τα πραγματικά γεγονότα, τα εμπόδια, οι άνθρωποι κτλ. Δε συλλέγουμε εμπει-

ρία σε "αυτόνομες περιοχές", ούτε αναδομούμε αυθαίρετα το οικοδόμημα της εμπει-

ρίας. Η "εμπειρία" δημιουργείται σε τελική ανάλυση από την "υλική ζωή", δομείται

ανάλογα με την κοινωνική τάξη και συνεπώς καθορίζει την "κοινωνική συνείδηση"

(Thomson 1980, σελ. 233). Κι αυτό, γιατί οι διαστάσεις της εμπειρίας οι οποίες μπο-

ρούν να πραγματωθούν μέσα σε μια βιογραφία δεν είναι ούτε αυθαίρετα πολυπληθείς

ούτε αυθαίρετα πολύπλοκες. Δε θα αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι την εμπειρία του

πώς είναι να δουλεύει κανείς σ'ένα μεγάλο εργοστάσιο και ακόμα λιγότεροι άνθρωποι

θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις διακοπές τους στις Μπαχάμες. Εμπειρία είναι

μια διάσταση της "αυτοβιογραφικής μνήμης" η οποία μπορεί να αλλάξει - και κανονι-

κά έχει αλλάξει - αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια έκφραση καθώς και συστατικό

ενός συγκεκριμένου ιστορικού και κοινωνικού βιόκοσμου.

Οποιαδήποτε, λοιπόν, τροχιά ζωής δε θα παράγει μια τυχαία ιστορία ζωής. Η σχέση

μεταξύ της "τροχιάς ζωής" (life course) και της ανασυγκρότησης της (life record) είναι

στενότερη απ'ότι προτείνει η θεώρηση της 'μύθευσης'. Η αφήγηση, ως μέσο ανακεφαλαί-

ωσης (recapitulation) συνεπάγεται δεσμεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να παραβιαστούν

αυθαίρετα (Kallmeyer & Schutze 1977. Schutze 1981, 1982, 1984. Alheit 1994). Οποιοσ-

δήποτε συναινεί να αφηγηθεί τη βιογραφία του, 'επικυρώνει' δηλαδή τον αφηγηματικό

τρόπο παρουσίασης πραγμάτων, είναι οπωσδήποτε αναγκασμένος να αποδεχτεί κάποι-

ες κανονικότητες (νόρμες) διαντίδρασης, οι οποίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν η

μια την άλλη. Κάθε γεγονός το οποίο είναι άξιο εξιστόρησης, έχει συγκεκριμένα περι-

γράμματα. Κατέχει μια προϊστορία καθώς και μια ιστορία διαδοχικών αποτελεσμάτων.
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3.

Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Peter Alheit

Το κείμενο αυτό επιχειρεί να καταστήσει τις επιστημονικές πλη-

ροφορίες που αναφέρονται στην "αφηγηματική συνέντευξη" (πρβ.

Kallmeyer & Schutze 1977, Schutze 1978, Hermanns 1981) προσιτές

και στους αρχάριους. Επιδιώκει επίσης να βοηθήσει τους μη-ειδικούς

να χρησιμοποιούν κατάλληλα την αφηγηματική συνέντευξη ως εργα-

λείο της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Κάτι τέτοιο απαιτεί βέβαια

ένα συγκεκριμένο βαθμό απλοποίησης, όσο τουλάχιστον επιτρέπει το

ίδιο το αντικείμενο. Η επιδίωξη αυτή μου φαίνεται νόμιμη, διότι έχω

διαπιστώσει από την εμπειρία μου πως οι αρχάριοι αντιμετωπίζουν

συχνά ανυπέρβλητα προβλήματα κατανόησης διαβάζοντας τα σχετι-

κά επιστημονικά κείμενα.

Τι είναι αλήθεια "αφηγηματικό"

" σημαίνει στα λατινικά "αφηγούμαι". Ποια είναι ωστόσο

η ιδιαιτερότητα σ' αυτό; Η αφήγηση φαίνεται να εμπεριέχει κάτι νο-

σταλγικό: αφηγούμαστε παραμύθια. Ο ασπρομάλλης παππούς αφη-

γείται. Αν συγκρίνουμε τη χροιά της λέξης με αυτήν του "λέει" ή "ανα-

φέρει / εκθέτει" διαπιστώνουμε ότι το "αφηγείται" είναι περισσότερο

συναισθηματικά φορτισμένο. Η αφήγηση είναι μια μορφή αναβίωσης.

Αυτό την κάνει τόσο ενδιαφέρουσα. Όμως η αφήγηση παρουσιάζει

Αναβίωση" ιδιαιτερότητες και ως προς τη μορφή. Ακολουθεί άλλους κανόνες

απ' ότι η περιγραφή ή η επιχειρηματολογία.

Όταν συμμετέχουμε σε συνομιλίες της καθημερινής ζωής δεν

έχουμε συνήθως στο νου μας ότι ακολουθούμε τη στιγμή εκείνη συ-

γκεκριμένους κανόνες. Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε επ' ευκαιρία ότι

κάποιοι μιλούν περισσότερο χρόνο και συχνότερα από άλλους. Βιώ-

νουμε επίσης το γεγονός ότι στα λόγια κάποιων ανθρώπων δίνουμε

λιγότερη σημασία. Οι γυναίκες διαπιστώνουν κατά κανόνα ότι τα λό-

για τους στην κουβέντα "πέφτουν στο κενό". Πού οφείλεται αυτό; Σί-

γουρα όχι στα ίδια τα λόγια, αλλά στο ότι αυτά εκφέρονται από γυ-
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ναίκες. Αλλοτε πάλι μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο μιλά κάποι-

ος - προσποιητά, υπεροπτικά ή απλώς επιτηδευμένα. Τότε γίνεται

για μας το περιεχόμενο του λόγου του αδιάφορο και απλώς δε θέ-

λουμε να ακούσουμε άλλο.

Δεν θα αναφερθούμε φυσικά εδώ σε όλους αυτούς τους "κανόνες"

που μας είναι γνωστοί. Πρόκειται για κανόνες που βεβαίως χρησιμο-

ποιούμε χωρίς να τους έχουμε συνειδητοποιήσει. Ποιος σκέφτεται

για παράδειγμα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν "κανόνες" για την

"Εναλλαγή εναλλαγή των ομιλητών σε μια κουβέντα. Και όμως καθένας από μας

συνομιλητών" γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς το λόγο σε μια έντονη

συζήτηση: επιχειρούμε επανειλημμένα - χωρίς επιτυχία1 κλίνουμε το

σώμα μας διεκδικητικά προς τα εμπρός - και πάλι χωρίς επιτυχία1

παίρνουμε βαθιά αναπνοή, όλο, νόημα, και κοιτάμε τον προηγούμενο

ομιλητή. Και μόνο τότε, όταν αυτός μας "παραχωρήσει το λόγο", εί-

ναι η σειρά μας. Ιδού λοιπόν ο "κανόνας": σε μη-ιεραρχικά δομημέ-

νες καταστάσεις επικοινωνίας "χορηγεί" την "άδεια του ομιλείν" ο

προλαλήσας. (Πρβ. Sacks 1971, Sacks, Jefferson & Schegloff 1974).

Ποιος θα έφθανε αυθόρμητα σ' αυτή την ιδέα;

Αντίστοιχους απροσδόκητους "κανόνες" συναντάμε και στο χώρο

της καθημερινής αφήγησης. Αν μας δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθούμε

κάτι στους άλλους, αν ένας κύκλος ακροατών ή και ένας μόνον ακρο-

ατής μας αφιερώσει την απερίσπαστη προσοχή του, τότε πρέπει και

εμείς να έχουμε κάτι να αφηγηθούμε. Συνάπτουμε συνάμα ένα είδος

"συμβολαίου" και πρέπει να συνεισφέρουμε από την πλευρά μας κατά

τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να τηρηθεί: Η αφήγηση, ως "τρόπος έκθεσης

καταστάσεων πραγμάτων", μπαίνει σε λειτουργία. Ωστόσο δεν μπο-

ρούμε σίγουρα να συγκρίνουμε την καθημερινή αφήγηση (αυθόρμητη

αφήγηση) με το λογοτεχνικό είδος της αφήγησης -την επική αφήγηση.

Στην πρώτη δεν υπάρχουν "αυστηρά" αισθητικά κριτήρια. Και όμως

μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για το αν κάποιος είναι καλός ή κα-

κός αφηγητής. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν λανθάνοντα κριτήρια.

Η πρωταρχική προϋπόθεση για μια αφήγηση είναι το γεγονός, ότι

κάτι πρέπει να είναι άξιο αφήγησης. Αυτή η διαπίστωση δεν είναι κα-

θόλου τόσο κοινότοπη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αυτό μπο-

ρεί να γίνει σαφές παραθέτοντας ένα αρνητικό παράδειγμα: "Ας φα-

νταστούμε το εξής: κάποιος απευθύνεται σε έναν άλλο και του αφη-

γείται χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις περίπου τα ακόλουθα: 'Σήμερα το

πρωί στις έξι και μισή χτύπησε το ξυπνητήρι, σηκώθηκα απ' το κρε-

βάτι και πήγα στην τουαλέτα5 μετά βούρτσισα τα δόντια μου, πλύθη-
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"Προσανατο-

λισμός",

"Πλοκή",

"Κατάληξη"

κα, χτενίστηκα, ξυρίστηκα και ντύθηκα. Τρώγοντας πρωινό - η γυ-

ναίκα μου είχε στο μεταξύ ετοιμάσει τον καφέ- έριξα μια ματιά στην

εφημερίδα, στους τίτλους των ειδήσεων -δεν υπήρχε τίποτα ενδιαφέ-

ρον" και ξεκίνησα απ' το σπίτι για να πάρω το τρόλεϊ, το οποίο ήρ-

θε φυσικά ξανά καθυστερημένο. Πρόλαβα ωστόσο να είμαι στην ώρα

μου στο γραφείο, όπου πιάσαμε με τους συναδέλφου; μου, στην αί-

θουσα 308, τη συνηθισμένη πρωινή κουβεντούλα για τον καιρό και τα

χθεσινοβραδινά προγράμματα της τηλεόρασης καθώς και το τι θα δεί-

ξει απόψε και μετά ξεκίνησε η δουλειά (διάφορες λεπτομέρειες σχετι-

κά με την εργασία της ημέρας) μέχρι το μεσημεριανό διάλειμμα. Πή-

γα με τον Παπαδάκη στην καντίνα - πάντα βέβαια τα ίδια και τα ίδια

φαγητά, αλλά καλά και αυτά - και μετά για λίγο ακόμη σκότωμα στη

δουλειά, έως τις τέσσερις και μισή περίπου: Τακτοποίηση του γρα-

φείου, πλύσιμο των χεριών κτλ. Και ου το καθεξής". (Michel 1975, 1).

Ο Michel συμπληρώνει την πλασματική ιστορία του από την κα-

θημερινότητα με την παρουσίαση της παρακάτω σκηνής: "'Και λοι-

πόν;1 θα ρωτούσε στο τέλος ο πιθανός ακροατής απορημένος και

εκνευρισμένος, εάν βέβαια είχε παρακολουθήσει την αφήγηση όλη αυ-

τήν την ώρα. Τίποτα. Αυτά κάνω κάθε μέρα, δηλαδή πέντε φορές την

εβδομάδα, εδώ και χρόνια!1 - 'Μα, συγγνώμη, τι σχέση έχω εγώ με όλα

αυτά; Γιατί μου τα διηγείστε; Θα μπορούσε στο σημείο αυτό ο πρώ-

τος ομιλητής να αφήσει μια αιχμή, για παράδειγμα: 'Ξέρετε σήμερα

έκλεισα 5000 φορές1. Έτσι θα ήταν η αναφορά του ως ένα βαθμό νο-

μιμοποιημένη και θα έδινε στον ακροατή του τη δυνατότητα για μια

ανάλογη αντίδραση: Άαα έτσι, πω, πω, 5000 φορές ...είναι καταπλη-

κτικό! Χωρίς την αιχμή αυτή θα φάνταζε τούτη η αναφορά τόσο πο-

λύ ανόητη, ανούσια και αλγεινή, ώστε ο ακροατής, απ' την πλευρά

του, θα έβρισκε την αφορμή να αναφέρει σε έναν τρίτο το παράλογο

επεισόδιο: 'Φαντάσου, με περιέλαβε προηγουμένως ένας και μου διη-

γήθηκε... Ανοησίες!1 Δεν είναι ωστόσο η καθημερινότητα, στην οποία

αφορούσε η διήγηση, που φαντάζει ανόητη, αλλά το να αφηγείται κα-

νείς την καθημερινότητα", (ό.π., σελ 1).

Αν θέλουμε ωστόσο να είμαστε ακριβολόγοι: Ο επινοημένος πρω-

ταγωνιστής δεν αφηγήθηκε καθόλου. Στην καλύτερη περίπτωση ανέ-

φερε / εξέθεσε τα γεγονότα. Διότι στην αφήγηση ανήκει εκείνο ακρι-

βώς που έδωσε την αφορμή στον επινοημένο ακροατή να εξιστορήσει

το αναπάντεχο βίωμα του παραπέρα: μία αιχμή, μια πλοκή. Και η κα-

θημερινή αφήγηση εκκινεί από τέτοιες αιχμές. Ακόμη και αυτή ακο-

λουθεί το πρότυπο "προσανατολισμός, πλοκή, κατάληξη", που απο-
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τελεί τη βάση κάθε παραμυθιού, κάθε αστείου (πρβ. Labov &

Waletzky 1973). Έξω από αυτό το τρίπτυχο δεν μπορούμε να αφηγη-

θούμε. Εάν όμως εμπλακούμε σ' αυτό, τότε ενεργοποιούνται "υπο-

χρεώσεις /δεσμεύσεις", τις οποίες δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε

χωρίς να υποστούμε "κυρώσεις":

- Οφείλουμε να φέρουμε εις πέρας μια ιστορία που έχουμε ξεκι-

νήσει να αφηγούμαστε ("Υποχρέωση της ολοκλήρωσης της μορφής").

Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε απλά να αφηγούμαστε κάτι και ξαφνικά

"Υποχρέωση να διακόψουμε ή να μεταπηδήσουμε χωρίς σχόλιο σε άλλο είδος έκθε-

της ολοκλήρω- έκθεσης καταστάσεων πραγμάτων, π.χ. αυτό της προβολής επιχείρη-

σης της μορφής" μάτων. Αυτό θα ήταν κάτι παραπάνω από αλγεινό. Όταν τα μικρά

παιδιά -μιμούμενα τους μεγάλους- διηγούνται ατέρμονα χωρίς να

"φθάνουν στο ψητό", εισπράττουν την ανυπομονησία και τη δυσαρέ-

σκεια των μεγάλων, επειδή αθέτησαν έναν άρρητο "κανόνα".

- Οφείλουμε να καταστήσουμε κατανοητό το πλαίσιο της ιστο-

ρίας, να αφηγηθούμε επαρκή αριθμό λεπτομερειών. ("Υποχρέωση πα-

ράθεσης των αναγκαίων λεπτό μεριών"). Οι καλύτερες ιστορίες είναι

όσες ο ακροατής αισθάνεται ότι έχει "εμπλακεί" και ο ίδιος σ' αυτές.

Παρακολουθεί το αφηγηθέν περιστατικό μέσα απ' την οπτική του

αφηγητή. Είναι σαν να εκτελεί ο αφηγητής για άλλη μια φορά τις τότε

"Υποχρέωση τελεσθείσες δράσεις, σαν να του συμβαίνει για άλλη μια φορά αυτό

παράθεσης που τότε του είχε συμβεί. Για να μετατεθεί ο ακροατής στον "κόσμο"

των αναγκαίων του αφηγητή, χρειάζεται περισσότερα από το στεγνό σκελετό του πα-

λεπτομερειών" ρελθόντος γεγονότος. Πρέπει να γνωρίζει τη σκηνή, τα χρονικά δια-

στήματα που κύλησαν ενδιαμέσως. Πρέπει να μπορεί να φανταστεί

όσους άλλους συμμετείχαν στη δράση, στο πλευρό του ή ως αντίπα-

λοι. Πρέπει να κατασκευάσει μια "εικόνα" της κατάστασης, στην

οποία αναφέρεται ο αφηγητής. Γι1 αυτά είναι απαραίτητες οι λεπτο-

μέρειες. Ο αφηγητής δεν μπορεί να μην τις παραθέσει, αν θέλει να

αφηγηθεί "επιτυχώς" μια ιστορία.

- Από όλες τις λεπτομέρειες πρέπει να εστιάσουμε στα σημαντικά

("Υποχρέωση εστίασης στα σημαντικά και υποχρέωση συμπύκνω-

σης"). Δεν μπορούμε να μιλάμε "περί ανέμων και υδάτων". Αυτό βλά-

"Υποχρέωση πτει τη λειτουργία της αφήγησης. Κακοί αφηγητές ανεκδότων δεν εί-

εστίασης στα ναι μόνο εκείνοι που δεν έχουν την αίσθηση του αστείου ή του κε-

σημαντικά και ντρικού του σημείου (το μόνο που καταφέρνουν είναι να παρουσιά-

υποχρέωση ζονται φαιδροί). Αφόρητοι για τους ακροατές είναι και αυτοί που

συμπύκνωσης" αφηγούνται ατέρμονα και που "σκοτώνουν" έτσι και τα καλύτερα

αστεία. Αποκομίζουν μόνο χαμόγελα ευγενείας, επειδή αγνοούν πα-
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σιφανώς τον κανόνα συμπύκνωσης. (Σχετικά με τις υποχρεώσεις που

δεσμεύουν τον αφηγητή, πρβ. Kallmeyer & Schutze 1977,162,188 επ.).

Τέτοιοι κανόνες δεν ισχύουν βέβαια σε κάθε πιθανή κατάσταση

αλληλεπίδρασης. Γνωρίζουμε διαισθητικά πολύ καλά, ότι δεν αποτε-

λούν όλα όσα λέμε αφήγηση. Κυρίως το Πανεπιστήμιο φαίνεται να εί-

ναι ένας χώρος, όπου η αφήγηση, ως "είδος δράσης", κατέχει περιθω-

ριακή θέση. Εδώ προβάλλονται συνήθως επιχειρήματα, διατυπώνο-

νται θεωρίες, εν πάση περιπτώσει εκτίθενται απόψεις και γεγονότα.

Αλλιώς έχουν τα πράγματα για παράδειγμα στην καφετέρια ή στο

τρένο. Γνωρίζουμε όλοι την παροιμιώδη κατάσταση, όπου συναντά-

με εκεί τυχαία έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο, ο οποίος σπεύδει να

μας αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της ζωής του. Αλλά και εμείς οι

ίδιοι τείνουμε εξ άλλου να αφηγούμαστε σε παρόμοιες καταστάσεις,

(πρβ. Kohli 1981, Alheit 1982).

Πότε λοιπόν αφηγείται κανείς; Μια σχετικά κοινότοπη εξήγηση

θα εστίαζε στο γεγονός, πως η αφήγηση στην καθημερινότητα απαιτεί

προφανώς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Δεν μπορούμε

"Ατμόσφαιρα να αφηγηθούμε σε κάθε τυχαία κατάσταση. Οι "τυποποιημένες" κατα-

αφήγησης" στάσεις, όπως για παράδειγμα οι επαγγελματικές παρεμβάσεις, οι

αντιπαραθέσεις στο γραφείο, οι ανακρίσεις δεν ενδείκνυνται ως

"πλαίσιο αφήγησης". Η αφήγηση απαιτεί έναν ελάχιστο όρο φιλικής,

οικείας ατμόσφαιρας και φυσικά ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Αυτό

έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με δύο ιδιομορφίες της αφήγησης:

- Η αφήγηση απαιτεί χρόνο. Σε αντίθεση με την απλή έκθεση από-

ψεων και γεγονότων μια αφήγηση απαιτεί από τον ακροατή να δια-

"Η αφήγηση θέσει χρόνο. Σε προσδιορισμένες καταστάσεις αφήγησης, όπως για

απαιτεί χρόνο" παράδειγμα στο θέατρο, δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Στις

"κανονικές" καθημερινές καταστάσεις - προ πάντων στο δικό μας πο-

λιτισμικό πλαίσιο- δεν διατίθεται αυτός ο χρόνος σε κάθε περίπτωση.

- Οι βιογραφικές αφηγήσεις θέτουν αναπόφευκτα τον αφηγητή στο

επίκεντρο. Τούτο δεν αποτελεί πρόβλημα όταν αφηγείται τις αναμνή-

σεις της η Μελίνα Μερκούρη. Για τους απλούς ανθρώπους, ωστόσο,

"Η έκθεση του κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα πλαίσιο, που μπορεί να υποδηλωθεί με

αφηγητή" το χαρακτηρισμό "προσωπική συζήτηση με φίλους" (πρβ. Quasthoff

1979, 115). Ακόμη και κάτω από συνθήκες ανωνυμίας, στο βαγόνι

ενός τρένου, η διάθεση χρόνου και η ύπαρξη εμπιστοσύνης αποτε-

λούν προϋποθέσεις για την "εκκίνηση" μιας βιογραφικής αφήγησης.
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Οι κοινωνικοί, επιστήμονες κάνουν χρήση, λοιπόν, τέτοιων "κα-

νόνων". Γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι, όταν αφηγούνται, καταθέτουν

πολλά για τον εαυτό τους. Για το λόγο αυτό προσπαθούν, μεθοδολο-

γικούς ελεγχόμενα, να "προκαλέσουν" κατά κάποιο τρόπο αφηγήσεις

"Μέθοδο- (πρβ. Schutze 1978). Αυτό ακούγεται αναμφισβήτητα απρεπές. Προκα-

λογικώς λείται η εντύπωση ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες "παγιδεύουν" τους

ελεγχόμενα" συνομιλητές τους. Σαν να εξαπατούν, κατά τέτοιο τρόπο, τους αν-

θρώπους ώστε να "εγκλωβίζονται" στις αφηγήσεις τους. Δεν έχουν

όμως έτσι τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να αφη-

γηθεί. Και μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης δεν μπορεί να δημιουργη-

θεί έτσι απλά. Όταν ένας αφηγητής δεν περιοριστεί γενικά στο να δη-

λώσει την πρόθεση του να αφηγηθεί, αλλά κατά τη συνέντευξη ξεκι-

νήσει πραγματικά να αφηγείται, όταν δηλαδή "επικυρώσει" -όπως λέ-

νε οι κοινωνιολόγοι- το διαπραγματευθέν είδος δράσης, αυτό της

αφήγησης, τότε έχει κατά πάσα πιθανότητα ένα ασφαλές αίσθημα ότι

ανάμεσα στους συνομιλητές υπάρχει εμπιστοσύνη και δεν προσπαθεί

ο ένας να "ψαρέψει" τον άλλον. Όπου δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα,

τότε φυλάγεται ο ομιλητής και αποφεύγει να αφηγηθεί ελεύθερα, διό-

τι γνωρίζει διαισθητικά ότι 6ε θα μπορέσει να διαφύγει από τις δε-

σμεύσεις που συνεπάγεται η αφήγηση, Θα καταφύγει, σε μια τέτοια

περίπτωση, στην έκθεση γεγονότων ή στην παρουσίαση "θεωριών"

σχετικά με τη ζωή του. Και οι δύο αυτές εκδοχές είναι πολύ πιο
"ακίνδυνες" και προ πάντων μπορεί το υποκείμενο της δράσης να

έχει το έλεγχο του χειρισμού τους.

Πώς διενεργείται μια αφηγηματική συνέντευξη και τι πρέπει να
προσέξει κανείς

Όσα ειπώθηκαν έως τώρα - παρότι εύλογα και εύκολα επαληθεύ-

σιμά- αποτελούν θεωρία. Η διενέργεια μιας αφηγηματικής συνέντευ-

ξης αποτελεί πράξη. Ως εκ τούτου μπορεί να υποπέσει κανείς σε ση-

μαντικά σφάλματα. Ωστόσο, το σωστό τρόπο διενέργειας της συνέ-

ντευξης μπορεί να τον μάθει, θα ήταν καλό λοιπόν να έχει κατά νου

τους ακόλουθους κανόνες, που δεν πρέπει να εκληφθούν ως τεχνικές

οδηγίες, αλλά ως βοήθεια προσανατολισμού.

Κανόνας 1: Προετοίμασε τη συνέντευξη προσεκτικά.

Συνεντεύξεις, στις οποίες οι άνθρωποι αφηγούνται την ιστορία
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της ζωής τους, δε θυμίζουν σε τίποτα τα τηλεοπτικά παράθυρα

των βραδινών ειδήσεων. Ως ακροατής οφείλεις να προετοιμαστείς

εξίσου καλά με τον αφηγητή. Ενδείκνυται γι' αυτό να οριστεί μια

συνάντηση σε προγενέστερο της συνέντευξης χρόνο, όπου θα δη-

λωθεί ανοικτά ο σκοπός και θα διασαφηνιστούν πιθανές απορίες

και ερωτήσεις (βλ. κανόνα 3). Ο αιφνιδιασμός ελάχιστα βοηθά και

επενεργεί μόνο αρνητικά στη διάθεση για αφήγηση.

Κανόνας 2: Να διενεργείς συνεντεύξεις μόνο με ανθρώπους, των

οποίων η ιδιαιτερότητα της κατάστασης τους ή τα συγκεκριμένα τους

προβλήματα σε ενδιαφέρουν πραγματικά.

Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να σον είναι και ιδιαίτερα συμπα-

θείς. Είναι δυνατόν να πάρει κάποιος συνέντευξη από ανθρώπους

τους οποίους δε "χωνεύει". Παρόλα αυτά είναι συχνά απαραίτη-

το, να μιλήσει ακριβώς μ ' αυτούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ζω-

ηρό ενδιαφέρον σου, θα σον δώσει τη δυνατότητα να κάνεις μια

επιτυχημένη συνέντευξη. Αντιθέτως, το προσποιητό ενδιαφέρον

είναι επικίνδυνο. Πρέπει να είναι κανείς πολύ καλός ηθοποιός για

να κρύψει την έλλειψη ενδιαφέροντος. Και μόνο η προσπάθεια να

μην το καταλάβει ο συνομιλητής είναι ικανή να μετατρέψει τη συ-

νέντευξη σε βάσανο για το συνεντευκτή.

Κανόνας 3: Δήλωσε ανοικτά ποιο σκοπό επιδιώκει η συνέντευξη.

Σχετικά με τη ζωή τους, οι ερωτηθέντες είναι οι "ειδικοί" και όχι

εσύ. Για αυτό έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν τι θα συμβεί με

το υλικό που θα συλλέγει κατά τη διαδικασία της έρευνας. Εγγνή-

σου ότι τα λεγόμενα τους θα "κρυπτογραφηθούν", ώστε σε μια πι-

θανή δημοσίευση να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των στοιχεί-

ων του αφηγητή. Αλλά μην υπόσχεσαι ποτέ πολλά. Στην αρχή οι

κοινωνικοί ερευνητές τείνουν να "εξαγοράσουν" την ευμένεια των

υποκειμένων της ερευνητικής τους προσέγγισης μέσω υπερβολι-

κών επικοινωνιακών προσφορών. Αργότερα, ωστόσο, διαπιστώ-

νουν ότι δε μπορούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Να θυμά-

σαι: είσαι ένας κοινωνικός επιστήμονας με ερευνητικό ενδιαφέ-

ρον και όχι ένας καρδιακός φίλος.

Κανόνας 4: Διηγήσου κάτι δικό σου.

Μια βιογραφική συνέντευξη δεν είναι μια "ισότιμη" επικοινωνιακή

κατάσταση. Οι ρόλοι τον Αφηγητή και του Ακροατή είναι καθορισμέ-
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νοι. Εσύ είσαι ο ακροατής. Αυτός ο αυστηρός καθορισμός που παρα-

πέμπει σε άκαμπτες κοινωνικές καταστάσεις, όπως η ανάκριση και η

εξομολόγηση, μπορεί να αμβλυνθεί, αν στο προστάδιο της συνέντευ-

ξης διηγηθείς κάτι απ' τον εαυτό σου: ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι

και γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο έντονα για τις βιογραφικές συνεντεύξεις.

Κανόνας 5: Χρειάζεσαι χρόνο και αμείωτο ενδιαφέρον.

Να έχεις στο νου σου ότι, καταρχήν, δε ενδιαφέρεσαι να μάθεις κά-

τι πολύ συγκεκριμένο. Απόφυγε να καθοδηγείσαι από ένα "μυστι-

κό καθοδηγητικό νήμα". Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να ανα-

σταλεί εκείνο που ήθελε να αρχίσει ο αφηγητής. Στη δεύτερη και

στην τρίτη φάση της συνέντευξης (και στη συνέχεια) θα έχεις αρκε-

τές ευκαιρίες να θέσεις τα ερωτήματα σου. Φρόντισε, λοιπόν, να

έχεις αρκετό χρόνο. Κανόνισε με τον αφηγητή μια συνάντηση χω-

ρίς προκαθορισμένα χρονικά όρια. Μην αρχίσεις αμέσως τη συνέ-

ντευξη. Ανάφερε κάτι προσιτό και καθημερινό. Έχε το μαγνητο-

φωνάκι ανοικτό και σ' αυτή τη φάση. Κάτι τέτοιο αποτρέπει ένα

αλαζονικό ξεκίνημα κατά την έναρξη της συνέντευξης, το οποίο θα

πρέπει στη συνέχεια να εξομαλυνθεί με έμπειρους χειρισμούς.

Κανόνας 6: Έλεγξε αν ο συνομιλητής σου έχει όντως "επικυρώσει",

στην αρχή της συνέντευξης, τον αφηγηματικό τρόπο παρουσίασης

των πραγμάτων.

Πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι ο αφηγητής γνωρίζει περί τίνος

πρόκειται: πρέπει να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του και όχι

να προβάλει "θεωρίες" σχετικά με αυτήν, πόσο χάλια, για παρά-

δειγμα, έχει περάσει κτλ. Συνήθως δηλώνεται σαφώς αυτή η "επι-

κύρωση" από την πλευρά του αφηγητή. Αναφέρει για παράδειγμα:

"Εντάξει, λες λοιπόν να..." ή "Οπότε λέω, λοιπόν, να ξεκινήσω την

ιστορία μου...". Όσο παραμένει σε αβεβαιότητα ("Από πού πρέπει

λοιπόν να ξεκινήσω...;) είναι η παρέμβαση σου απαραίτητη (όπως:

"Μπορείτε να αρχίσετε από την παιδική σας ηλικία. Θα δείτε πό-

σο εύκολα θα κυλήσουν όλα στη συνέχεια...") .

Κανόνας 7: Όταν αρχίσει ο συνομιλητής σου να αφηγείται, να είσαι

πατά το δυνατόν συγκρατημένος στις εκδηλώσεις σου.

Θα δεις ότι κάτι τέτοιο είναι δυσκολότερο απ' όσο φαντάζεσαι. Πι-

θανόν να προσπαθήσει ο αφηγητής να σε εμπλέξει σε μια συζήτηση.

Ξεκαθάρισε τι είναι αυτό που σ' ενδιαφέρει. Ίσως σε τρομάξει μια
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μακρά διακοπή. Προσπάθησε να εκτιμήσεις αν τη χρειάζεται ο αφη-

γητής για να σκεφτεί περαιτέρω, αν έχει "παραδοθεί" στις σκέψεις

τον επ' ευκαιρία ενός δραματικού επεισοδίου που μόλις αφηγήθηκε ή αν απλώς "ξεφούσκωσε". Τότε πρέπει να παρέμβεις. Να μην κά-

νεις ποτέ το "φίλο" στον αφηγητή, μη σχολιάζεις ποτέ τις εκτιμήσεις

τον. Διατήρησε σταθερό το ενδιαφέρον σου. Δήλωνε το ενδιαφέρον

και την προσοχή σου στα όσα λέει ο αφηγητής με χειρονομίες (νεύ-

ματα, κινήσεις του κεφαλιού). Πρόφερε "χμ" και "ναι;" αλλά όχι πε-

ρισσότερα. Τότε θα είσαι ο ιδανικός ακροατής και ο αφηγηματικός

τρόπος παρουσίασης των πραγμάτων θα τεθεί σε λειτουργία.

Κανόνας 8: Απόφυγε στην πρώτη φάση της συνέντευξης ερωτήσεις

που οδηγούν σε αιτιολογήσεις ("Γιατί;", Για ποιο σκοπό;" κτλ.)

Στο βαθμό που επιδιώκεις να προκαλέσεις αφηγήσεις, να ρωτάς

"πώς προέκυψε αυτό;" "και τι συνέβη στη συνέχεια;". Όταν ρωτάς

"γιατί;" φέρνεις τον αφηγητή στη θέση να πρέπει να αιτιολογήσει.

Κάτι τέτοιο ενεργοποιεί, όμως, άλλο τρόπο παρουσίασης καταστά-

σεων πραγμάτων, αυτόν της προβολής επιχειρημάτων1 και κάμπτει,

κατά κανόνα τη διάθεση για αφήγηση. Φυσικά είναι ενδιαφέρον να

προβληθούν επιχειρήματα, νοηματοδοτήσεις και "θεωρίες", θα

πρέπει ωστόσο αυτό να συμβεί, με ρητό τρόπο, στο τέλος της συνέ-

ντευξης, όταν ο αφηγητής δεν "έχει πια τίποτε άλλο να αφηγηθεί".

Κανόνας 9: Μετάθεσε τις στοχοθετημένες ερωτήσεις σε μια μεταγενέ-

στερη φάση της συνέντευξης.

Στην αρχή ο αφηγητής αφηγείται "αυθόρμητα". Εκθέτει μια τροχιά

τον βίον τον. Άκουγέ τον με ενδιαφέρον, ακόμη και όταν -συνει-

δητά ή ασυνείδητα- παραβλέπει συγκεκριμένες φάσεις της ζωής

του. Να συγκρατείς αυτά τα κενά. Όταν ολοκληρώσει την "αρχική"

τον "αφήγηση", η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ σύ-

ντομη, όταν εκφέρει μια σαφή "ένδειξη": "έτσι, αυτά ήταν λοιπόν"

ή κάτι αντίστοιχο, τότε μπορείς να ξεκινήσεις τη φάση των ερωτή-

σεων. Τότε μόνο. Απόφυγε ωστόσο και εδώ ερωτήσεις όπως: "Υπέ-

πεσε στην αντίληψη μου, ότι δεν αφηγήθηκες τίποτε σχετικά με τη

μητέρα σον γιατί αλήθεια;"Ρώτα καλύτερα: "Δηγήθηκες προηγου-

μένως κάτι από τα παιδικά σου χρόνια στο χωριό. Μπορείς να θυ-

μηθείς μερικές λεπτομέρειες ακόμη;" κ.ο.κ. Ακόμη και η δεύτερη

φάση της συνέντευξης, αυτή των ερωτήσεων, οφείλει να προκαλεί

αφηγηματικά αναθυμήματα και όχι "απολογισμούς".



Κανόνας 10: Μη φοβάσαι τα λάθη.

Προφανώς θα έχεις τρομάξει με τόσους κανόνες. Λάβε τους σο-

βαρά υπόψη σον, αλλά όχι με σχολαστικότητα. Διδάξου από τα

λάθη, που ούτως ή άλλως Θα κάνεις κατά τη συνέντευξη, και γρά-

ψε και άλλους κανόνες. Αν δείξεις, ωστόσο, ενδιαφέρον και προ-

σοχή θα αποφύγεις εκείνα τα σφάλματα, που εμποδίζουν τον αφη-

γητή να διηγηθεί. Έχε στο νου σου ότι και ο αφηγητής το "δια-

σκεδάζει", διότι είναι ωραίο να βρίσκεται κανείς στο επίκεντρο

και να έχει έναν ακροατή, που επιδεικνύει απεριόριστο ενδιαφέ-

ρον και προπάντων διαθέτει χρόνο.

Ας συνοψίσουμε: Η αφηγηματική συνέντευξη βασίζεται σε μια

εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία της αφήγησης, η οποία μπορεί κάθε

φορά να επανεξετάζεται. Ένα κεντρικό συστατικό στοιχείο αυτής της

θεωρίας αποτελεί η παρατήρηση, ότι ο αφηγητής μπορεί να διατηρεί

τον έλεγχο πολύ λιγότερο όταν διηγείται αυθόρμητα, παρά, για πα-

ράδειγμα, όταν εκθέτει απόψεις και γεγονότα ή όταν προβάλει επι-

χειρήματα. Κατά την αφήγηση ενεργοποιούνται υποχρεώσεις / δε-

σμεύσεις, τις οποίες ο αφηγητής δεν μπορεί να παραβεί χωρίς λόγο.

Αυτές οι δεσμεύσεις αλλά και οι "κανόνες", στους οποίους συμ-

μορφωνόμαστε διαισθητικά, οδηγούν σε συνειδητούς κανόνες, σε με-

θοδικό έλεγχο της πρακτικής της συνέντευξης. Έτσι, όπως ο ψυχανα-

λυτής κατέχει το φαινόμενο της μετάθεσης και της αντιμετάθεσης, κα-

τά τον ίδιο τρόπο οφείλει και αυτός που διενεργεί μια αφηγηματική

συνέντευξη να γνωρίζει τις δεσμεύσεις που ενεργοποιούνται κατά

την αφήγηση και να εργασθεί στη βάση αυτών.

Στην πράξη θα το πετύχει αυτό, μεταξύ άλλων:

- μέσω του ενδιαφέροντος,

- μέσω της ευαισθησίας και του σεβασμού προς τον ομιλητή,

- μέσω της στρατηγικής της αυτοσυγκράτησης

- μέσω του επιμερισμού της διαδικασίας της συνέντευξης (Στάδιο

προετοιμασίας, αρχική αφήγηση, φάση των ερωτήσεων, [φάση παρά-

θεσης εκτιμήσεων]).


