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UVOD

Življenjske zgodbe ljudi so v središču socialnega
dela. Tako socialne delavke in delavci kot razis
kovalke in raziskovalci v socialnem delu imamo
pravzaprav ves čas opravka z življenjskimi zgod
bami ljudmi, ki jih poslušamo, pripovedujemo,
interpretiramo, zapisujemo, prenašamo naprej;
z njimi vsekakor nekaj počnemo ter nanje učin
kujemo. Socialnim delavkam in delavcem poklicni
položaj omogoča, da v življenja ljudi praviloma
tudi neposredno posegajo in bistveno vplivajo na
potek njihove zgodbe. Ta detajl jih, če seveda zelo
poenostavimo stvari, ločuje od pisateljic in pisate
ljev literarnih zvrsti. Ko slednji napišejo zgodbo,
to dejanje praviloma ne vpliva na življenje likov',
medtem ko se lahko z zapisom (pravzaprav šele
z branjem) zgodbe stranke v socialnem delu drugo
življenje lika (resnične osebe) šele začne. Nazoren
primer (z očitnimi neposrednimi posledicami) je
npr. obtežilen opis stranke, ki ga preberejo na
sodišču; manj dostopni so nam učinki, ki jih imajo
naše interpretacije zgodb strank na njihov lasten
pogled nase, ali učinki profesionalnih branj naših
zapisov na ustvarjanje določene podobe osebe v
razHčnih institucionalnih kontekstih. To je vse
kakor privilegirana vloga. Daje nam veliko moči
in zdi se, da jo lahko uporabimo tako v smeri
opolnomočenja strank, ki so nam hoteli ali morali
zaupati svoje zgodbe, kot tudi narobe, v smeri
povečevanja premoči profesije nad ljudmi. Praksa
kaže, da socialne delavke in delavci še zdaleč ni
smo dovolj previdni in se učinkov svojega delo
vanja ne zavedamo dovolj; precej običajna praksa
je, da osebna zgodba s kompletno dokumentacijo
kroži z oddelka na oddelek, z enega centra za
socialno delo na drugega. Zakon o varovanju
osebnih podatkov je situacijo izboljšal, pa vendar
- koliko strank ima dejansko vpogled v svojo

dokumentacijo? In koliko jih lahko na zapisovanje
svoje zgodbe v profesionalne namene tudi vpliva?
Koliko bi se jih strinjalo s tem, kar je o njih zapi
sano? Ali socialnodelavsko poročilo dopušča prezentacijo verzije stranke in aH je odprto za alter
nativna branja?
Pred leti sem se udeležila strokovnega tima,
na katerem smo se v odsotnosti uporabnice dogo
varjali, kaj so v njeni situaciji prioritetni cilji. Stro
kovna razprava med njeno socialno delavko, psi
hiatrinjo in vzgojiteljico njenega otroka je kmalu
po začetku zaplavala v nekakšno zaupno zarotniško vzdušje, v smislu: »Ste tudi vi opažih, da
ženska smrdi,« ali: »Ja, ja, sem se že spraševala,
kaj sploh dela ta moški z njo,« itn. Ne trdim, da
se to povsod dogaja, mogoče tudi zelo pogosto
ne. Pomembno je nekaj, kar sem takrat prvič od
blizu izkusila: popolna nemoč te ženske, da bi
kakor koH vplivala na interpretacijo podatkov,
dejstev ali dogodkov in na mnenje o sebi. V tisti
razpravi ni bilo sledu o njenem pogledu na situ
acijo, razen ko je šlo za napore, da bi spodkopah
njene izjave in dokazaU nasprotno ter jo ujeli na
laži. Na sodišče, ki je odločalo o njeni kazni in
nadaljnjih stikih z otroki, je tako šlo poročilo tima
— njena uradno veljavno življenjska zgodba, ses
tavljena iz posameznih koščkov zgodbe, kot se
jih je posrečilo ujeti razHčnim strokovnim slu
žbam; njena osebna zgodba, ki so jo na podlagi
»dobronamernih« in »zlonamernih« mnenj in
interpretacij življenjskih dogodkov napisale social
na delavka, psihiatrinja in vzgojiteljica. Na sodišču
so se poleg tega znašli še nekateri obremenilni
psihiatrični dokumenti iz preteklosti in ločeno
poročilo socialne delavke, v katerem je med dru
gim pisalo, da ženska vehko kadi in »ima močan
vonj«. Vprašanje, na katerega sem potrebovala
odgovor, je, čemu rabijo tovrstni komentarji v
poročilih, saj se zdijo nekako nepovezani s

problemom in nepotrebni. Če sledimo Hallovi membne strukture produkcije pomena, zato kaže
(1997) razlagi, da so tudi zgodbe v socialnem delu v praksi pripovedi ohranjati ter spoštovati načine
dostopne predvsem skoz izvedbe, predstavitve, konstrukcije pomena respondentov. Vendar že
v katerih je treba prepričati pomembna občinstva samo zgornja zgodba nakazuje, da so vprašanja
o njihovi resničnosti, se mi danes nakazuje odgo zgodb strank v socialnem delu kompleksna in
vor v drugi smeri. Cilj strokovnih služb je bil zašči zapletena ter da jim ne gre pristopiti preveč naiv
titi otroke, za katere so ocenile, da so zanemar no. V pričujočem članku bom poskušala opisati
jeni, zato so morale na sodišču dokazati, da oseba značilnosti in pomen pripovedovanja zgodb ter
ni zanesljiv roditelj. Diskreditacija te ženske kot nakazati nekatera teoretska izhodišča in možne
matere pa se je dogajala prek postopne graditve smeri proučevanja pripovedovanja zgodb v
Hka vsestransko zanemarjene ženske, ki se je socialnem delu
utrjeval in potrjeval skoz ustna in pisna poročila.
Na podroben popis njenih nesposobnosti so se
logično navezovale njena pretekla psihiatrična
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dokumentacija in izjave obremenilnih prič. »Vse,
kar sem jim povedala, so obrnili proti meni,« je Zgodbe so me navduševale že od malega. Moj
bil njen prizadet komentar. Priče, ki je niso ob najboljši živi vir je bil moj oče. Rad je pripovedo
remenjevale in so njeno osebnost in situacijo val vsakdanje zgodbe iz svojega otroštva v Kape
prikazale v boljši luči, si je morala priskrbeti sama. lah, kjer je odraščal. Govoril je o sebi, o svojem
Pustimo tokrat ob strani vprašanje pravilnosti bratu, o svoji mami, očetu, o sosedih, o vrstnicah
odločitev in ravnanja socialne službe. Tema, ki jo in vrstnikih. Ene in iste zgodbe je povedal tako
obravnavam, so zgodbe. Zdi se, da gre primer v rekoč neštetokrat, skoraj vsakokrat, ko sem ga
prid Hallovi tezi, da se socialne delavke in delavci prosila. Redko se je zgodilo, da se mu ne bi ljubilo
v situacijah, ko morajo utemeljevati pravilnost povedati vsaj ene zgodbe. Običajno to niso bile
svojih odločitev pred ratificiranimi poslušalci, po zgodbe »velikega formata«, kot npr. tista herojska
služujejo različnih pripovednih sredstev, s kate zgodba, kako sta njegov oče in očetov kolega
rimi dosežejo, da je odločitev videti upravičena. bežala iz vojske, tik preden se je začela druga
Kar je v tem primeru definitivno manjkalo, je glas svetovna vojna, vendar so tudi te zgodbe vse
te ženske in otrok, ki so jih te odločitve zadevale, bovale toliko banalnih človeških podrobnosti, da
tj., resna obravnava njihove verzije zgodbe. Mi se je vsaka velika ideja ob njih porazgubila.
mogrede, socialna delavka, ki je bila vodja pri
Moj oče je bil mojster in ljubitelj pripovedo
mera, je bila tako rekoč verižna kadilka in v času vanja »majhnih zgodb«. Na zalogi je imel zgodbe
omenjenega timskega sestanka mi je v nos ne iz osnovne šole, s pašnje krav, iz pregnanstva v
prijetno vdiral vonj najmanj dveh zelo močnih Šleziji, kjer so on kot majhen deček in njegova
parfumov.
družina prebili leta med drugo svetovno vojno,
Ukvarjanje z zgodbami odpira različna vpraša in veliko drugih. To so bile zgodbe o solidarnosti
nja, ki so za socialno delo zanimiva, npr. konstruk in izdajah med vrstniki, o krivičnih in zasluženih
cija pomenov, oblikovanje identitete, ustvarjanje kaznih, o otroški objestnosti, o otroškem strahu
vsakdanjega življenja, produkcija kulture in po pred neznanim, o prizadetosti srca, o prijateljstvu
dobno. Obenem pa raziskovanje pripovedovanja z odraslimi, o čudaštvih ljudi, ki se jih je bal, o
zgodb socialnemu delu približa sodobne znanst laganju, o izkazovanju poguma, o zamerah. Zgod
vene koncepte in trende, ki so v nekem obdobju be so bile stvarne, navadne, brez skrivnih name
pomenih epistemološki premik v znanosti. Če nov, in opisi značajev niso bih pretirano otroško
omenim nekatere: interpretativnost, poudarek na prirejeni ali poenostavljeni na zaželene/nezaželerefleksivnosti (osredotočenje na procese, ki pelje ne aH pozitivne/negativne lastnosti. Zaradi vsega
jo k vrednotenju, interpretaciji in sklepom v ra tega so zgodbe verjetno delovale resnično: obe
ziskovanju), družbeni konstruktivizem, politika nem otroške in odrasle, včasih žalostne in krute,
moči, spoznanje, da »insajderji« in »autsajderji« drugič vznesene in vesele. Starejša sem postajala,
v raziskovalnem procesu producirajo različni vrsti bolj so te večkrat povedane zgodbe pridobivale
vednosti, ki sta enako veljavni. Pripovedi vklju kompleksnost in izdelanost; in kompleksnejši so
čujejo konstrukcijo in izražanje pomena, kar je bili značaji, manj so klicali k črno-belim mo
bistvena dejavnost človekovega obstoja. So po ralističnim ocenam. Zgodbe so bile opremljene s

prepričljivimi dialogi, včasih s kapelskim dia
lektom in š širokim opisom ozadja dogodkov, ki
je skupaj z mojimi vprašanji in podvprašanji obi
čajno pripeljal k novim zgodbam. Pripovedoval
je z mirnim, toplim tonom, s sočutjem do ljudi,
ki so nastopali; nasmejal se je, ko sem se sama
čemu smejala, in na moja vprašanja je včasih od
govarjal z vprašanji, tako da sva skupaj ugibala
in razvijala odgovore. Ko je pripovedoval, je iz
njega govoril deček, fant različnih starosti. Moja
mama ni delila takega veselja do pripovedovanja
svojih zgodb. O sebi je pripovedovala bolj redko,
brez narcizma, večidel zato, da bi zadovoljila
mojo radovednost, večnemu: »Kako je bilo, ko si
bila ti majhna?« Zgodbe iz njenega otroštva so
bile prej odrasle kot otroške. Govorile so o odgo
vornosti do staršev, bratov in sester, o nuji, da si
čimprej odrasel in naredil prostor tistim, ki so se
rodili za tabo. Govorile so o občutku dolžnosti,
da si zaslužiš za svoj kruh in pomagaš domačim,
pa o spoznanju, da je ni težave na svetu, ki bi se
je ne dalo premagati s trudom, vztrajnostjo in
včasih odrekanjem. Moja najljubša fotografija ma
me je slika punčke približno enajstih let s tankima
kitkama ob ozkem resnem obrazu; to je moja
predstava mame iz njenih zgodb. Moja mama zad
nja leta pripoveduje več in pogosteje, kot je včasih.
Njene zgodbe so bogatejše s podrobnostmi, red
kejšimi spomini, otroškimi potezami in duhovito
stjo. Kljub temu ostaja moja mama predvsem
pripovedovalka zgodb neke druge vrste. V moji
mami živi duh osebne zgodovinarke, zbirateljice
in urednice podatkov. Natančna, vestna, vztrajna
in z močnim smislom za urejenost je živa banka
podatkov za svojo širšo družino. Ima precej
natančen pregled nad rojstnimi dnevi, porokami,
rojstvi otrok, priimki mož in žen svojih številnih
nečakinj in nečakov, njihovimi zaposlitvami in
drugimi podatki. Odkar jo poznam, si skrbno
zapisuje imena, naslove in številke v svojo majhno
beležko. Natančno je izdelala družinsko deblo za
dve generaciji nazaj. Vsa leta je skrbela za naše
fotografije in urejala družinske albume. Sortirala
in shranjevala je dokumente, pisma in razgled
nice, ki so lahko dragocen vir podatkov. Ljudje,
ki se ukvarjajo s posebno vrsto zgodb, življenjski
mi zgodovinami, bodo vedeli, kakšno pomembno
in nenadomestljivo delo je to.
Zgodb nisem rada poslušala le, ko sem bila
majhna. Še vedno imajo pomemben vpliv name
- preposlušane, prebrane, pripovedovane, moje
zgodbe, zgodbe moje družine aH drugih ljudi.

resnične in izmišljene. Pripovedovanje zgodb ima
zame več pomenov, ki so pravzaprav značilni za
pripovedovanje zgodb nasploh. Ko zlagam dogo
dke v zgodbo, dam svojim izkušnjam smisel. Z
zgodbami o sebi izmenično ustvarjam, rušim in
ponovno oblikujem svojo identiteto. Z zgodbami
reproduciram spomin. Vlečem niti iz preteklosti
za sedanjost in prihodnost. Se ustvarjam, s vsako
zgodbo ustvarjam svoje življenje. Z zgodbami o
sebi podtikam podobo o sebi, za katero bi rada,
da bi drugi verjeH, da je resnična. Včasih se mi
celo posreči. In kdo ima pravico spodbijati njiho
vo verodostojnost? Ko izrečem, če zapišem sta
vek, ki ga začnem z »jaz«, čutim drugo vrsto moči
in ranljivosti, kot če kaj izrekam v tretji osebi.
Izrekam svoje stališče, svoja čustva glede česa,
tipam po trdnosti zemlje pod nogami. Se trudim
in mi je veliko do tega, da bi bila interpretacija
(drugih) moje pripovedi čim bliže temu, kar sem
imela v mislih sama, čim bližje mojim doživetim
izkušnjam, o katerih pripovedujem. Obenem je
pripovedovanje zgodb eden mojih najljubših dru
žabnih dogodkov. Najraje seveda pripovedujem
tistim, ki jih moje zgodbe zanimajo, tistim, pred
katerimi se mi ni treba pretvarjati ali izkrivljati
podatkov in ki ne dvomijo že vnaprej v verodo
stojnost povedanega, ali tistim, s katerimi si zgod
be izmenjujem, s katerimi me veže svoboden pre
tok pripovedovanja naših osebnih zgodb. Ko jih
poslušam, mi lahko zgodbe burijo domišljijo,
sprožajo čustva, slikajo podobe ljudi. Privlači ali
odbija me lahko način, stil pripovedovanja aH to,
kako kdo gradi zaplet zgodbe. Zanima me, kako
vidi samo/samega sebe, kakšen pomen daje dolo
čenim dogodkom itn. Če bi želela te zgodbe vero
dostojno prenesti naprej, se mi zdi, da bi jih mora
la pripovedovati dobesedno, s vsem, kar je oseba
izrekla, z njeno barvo glasu, z intonacijo itn. Po
gosto me spreleti, da je zgodba o sebi, osebna
zgodba, nekaj najpomembnejšega pa tudi najranIjivejšega, kar imamo. Podoba človeka, ki pripove
duje zgodbe iz svojega življenja, se mi zdi ena
najlepših sHk iz vsakdanjega življenja.
Narativna teorija aH teorija pripovedovanja
zgodb trdi, da je ena izmed bistvenih dimenzij
človeškosti prav pripovedovanje zgodb. Pripove
dovanje zgodb zajema večino stvari, ki jih po
čnemo, tako da nas je antropologija poimenovala
celo hotno narrans (tudi homofabulans), človeška
vrsta pripovedovalk/pripovedovalcev in interpretinj/interpretov zgodb (Myerhoff po McCall
1989: 39; Currie po Hrženjak 1998: 115). Za

Barthesa je pripoved prisotna v skorajda nes
končno različnih oblikah, v vseh obdobjih, v vsaki
družbi; nastala je z začetkom zgodovine človeštva
in tako rekoč nikjer in nikoli niso obstajali ljudje,
ki bi bih brez pripovedi. Pripoved je preprosto
tukaj, kot življenje samo. Ko pripovedujemo
zgodbe, komuniciramo informacije in ustvarjamo
kulturo tako kot profesionalni pripovedovalci in
pripovedovalke zgodb, seveda z drugačnimi cilji
in nameni. Zgodbe pripovedujemo, da bi izpo
polnili logistiko interakcije - take zgodbe imenu
jemo načrti. Z zgodbami, ki jih imenujemo poja
snila ali opravičila, se skHcujemo na moralni pečat
dejanj. Z zgodbami - t. i. »slovarji motivov« pojasnjujemo svoja dejanja. Zgodbe o sebi pripo
vedujemo, da bi pridobiU in vzdrževah družabno
življenje, čeprav nekatere zadržimo kot skrivnosti
in jih zaupamo le najbližjim. Zgodbe pa navsezad
nje uporabljamo v razhčnih strokah tudi za pri
kazovanje značilnih primerov, za dokazovanje,
ilustriranje trditev. Zgodba pove, kaj se je zgodilo
(ali se bo zgodilo aU se dogaja). Povedati zgodbo
torej pomeni deliti informacijo. Vendar je zgodba
tudi interpretacija, pojasnjevanje pomena dogod
ka občinstvu (poslušalstvu, bralstvu), zato vsaka
zgodba pomeni tudi interpretativno dejanje. Inter
pretacija je neizogibna, saj so vse pripovedi reprezentacije (Mc Call 1989).

vezan na strukture, od katerih je bil odvisen tudi
položaj pripovedovalca aH pripovedovalke (insti
tucije, organizacije), so zgodbe močneje odsevale
deklarirana ali prikrita pričakovanja teh ustanov.
In bolj kot je bila ta odvisnost vseobsegajoča in
trajnejša (zavodi, aziH), manj »svojega« so imeH
ljudje povedati o sebi. Mnogi so biH bolje socializirani v besednjak ustanove kot osebje, ki je tam
delalo. Ko sem bila obiskovalka, prostovoljka,
družabnica, še zlasti če se je druženje odvijalo v
vsakdanjem, »civilnem« okolju, so bile zgodbe
bližje takim, kot smo jih navajeni v svojih prija
teljskih krogih - bile so bolj vsakdanje, običajnejše, manj obremenjene, ne izključno vezane na
problem in pogosteje dvosmerne — tudi sama sem
se večkrat znašla pod lučjo.

Skratka, zgodbe so se spreminjale in prilaga
jale zunanjim razmeram. Sociološka artikulacija
tega je, da so zgodbe družbeno konstruirane. To
ne pomeni, da so lažnive, izmišljene, neresnične
aH »samo zgodbe«, medtem ko je resnica drugje.
Pač pa pomeni, da na dejanja pripovedovanja,
poslušanja in interpretacije pomembno vpliva
socialni kontekst. To pomeni tudi, da so nekatere
zgodbe bližje življenjskim izkušnjam kot druge.
Nekatere so povedane v prepričanju, da so resnič
ne; druge so obrambe, zanikanja, laži ali posledica
represije. Lahko imajo ambicijo resničnosti za vse
O pripovedih ljudi, s katerimi sem prišla v stik čase, aH pa obstajajo samo tukaj in zdaj. Nekatere
profesionalno, kot prostovoljka Odbora za druž zgodbe pripovedujemo nereflektirano; pri drugih
beno zaščito norosti in pozneje sodelavka Ženske pa se močno zavedamo spretnosti, kako jih lahko
svetovalnice aH kot raziskovalka, nisem razmi spremenimo glede na to, kdo naj bi jih sHšal.
šljala kot o pojavu s posebnimi značilnostmi, ki Družbena konstrukcija pripovedovanja in branja
bi se ga dalo proučevati s posebno metodologijo. zgodb pomeni tudi, da občinstvo z razhčnimi
Na neki ravni pa sem le opažala, da imajo zgodbe interpretativnimi okviri na razHčne načine razu
ljudi, ki sem jih srečevala v praksi, nekatere skup me in daje pomene zgodbam (Plummer 1995).
ne lastnosti, ki niso naključne. Zgodbe so bile obi Leta 1992 sva z Darjo Zaviršek izvedH raziskavo,
čajno organizirane okoli enega aH več problemov, s katero sva želeH raziskati psihosocialne potrebe
redkeje so bile vesele aH smešne in zdelo se je žensk, ki so bile hospitalizirane v psihiatrični
najustreznejše, da so moja vprašanja aH komen bolnišnici Polje. Raziskava je bila del obširnega
tarji podpirale tako vzdušje. Proces pripovedo raziskovalnega projekta z naslovom »Načrtovanje
vanja je bil večkrat enosmeren kot dvosmeren, razvoja psihosocialnih služb na podlagi potreb
tj., od mene se je predpostavljalo, da poslušam ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami na
in komentiram, medtem ko se je od druge strani področju Republike Slovenije«.^ Kar sva zares
predpostavljalo, da govori, da pripoveduje osebno zvedeH v dveh mesecih kontinuiranega obisko
zgodbo. Zgodbe so se razHkovale tudi glede na vanja ženskega psihiatričnega oddelka, so bile
to, v kakšnih razmerjih sem bila z ljudmi, ki so življenjske zgodbe teh žensk, vsekakor veliko več
jih pripovedovan. Če sem bila raziskovalka ali kot o njihovih psihosocialnih potrebah. MisHm,
zagovornica, ki jim je prisluhnila in ki bi lahko da bi nama boljša metodološka pripravljenost
vsaj potencialno spremenila njihov položaj, je bilo pomagala, da bi iz teh življenjskih zgodb lahko
v zgodbah več pritožb in za spremembe motivi potegniH več, kot sva lahko v tistem trenutku.
rane energičnosti. Če je bil moj položaj močneje Večinoma so bile njihove zgodbe žalostne v goff-

manovskem smislu — zgodbe, ki so poskušale raz
ložiti in opravičiti hospitalizacijo na psihiatriji.
Bile pa so to tudi zgodbe, ki so zavestno aH neza
vedno govorile o vsakdanjem življenju teh žensk
in o tem, kako ga doživljajo. Pomembna orien
tacija v raziskovanju nama je bila feministična
perspektiva, kar je pomenilo, da sva z vprašanji
občasno usmerjaH tok razmišljanja respondentk
na teme, ki so se nama iz te perspektive zdele
pomembne (npr. o nasilju, o delitvi družinskih
opravil, o pomenu prijateljevanja z drugimi žen
skami itn.); obenem sva biH pozornejši na to, o
katerih temah ženske same pogosteje govorijo,
kako o njih govorijo in kako vidijo sebe v svojih
zgodbah. Ženske same recimo niso nikoH sprego
vorile o spolnem nasilju, a ko sva jih po tem povprašaH (če so o tem želele govoriti), se je izkazalo,
da je vsaka tretja ženska doživela kakšno obliko
spolnega nasilja (največkrat spolne zlorabe v otro
štvu, posilstvo ali spolno nadlegovanje, tudi v
bolnišnici). Tem dogodkom večinoma niso pripi
sovale posebnega pomena, o njih so govorile brez
zadrege, skorajda hladno, kot o samoumevnih
dejstvih, o katerih je odveč govoriti ali je celo bolje
molčati in jih pozabiti. Ena od žensk je rekla: »Če
si ženska, potem se ti tudi to dogaja in včasih je
to, kar se ti dogaja, lahko zelo hudo.« To nama je
povedalo veHko o normaHzaciji nasilja v življenjih
teh žensk, ki lahko na zunaj daje videz, da nasilje
tudi v resnici ni pomembno v njihovem življenju.
Brez feministične perspektive tega vprašanja ne
bi postavljale, pa tudi interpretacija njihovih
zgodb bi bila verjetno drugačna. Zgodbe vse
bujejo interpretacijo, v kateri leži tudi idejno zale
dje, svetovni nazor, razumevanje sveta osebe, ki
pripoveduje (aH postavlja vprašanja). Narativne
prakse pa vključujejo tudi moč ter imajo močan
vpliv na način mišljenja in pisanja, ki potiska v
molk revne ljudi, emigrante, etnične manjšine,
ženske, lezbijke in geje, hendikepirane, psihiatri
čne uporabnike in druge družbeno marginaHzirane skupine.
Za zgodbe v socialnem delu in pa tudi za zgod
be nasploh so torej pomembne vsaj tri značilnosti
pripovedovanja zgodb: to je družbena konstruk
cija zgodb, interpretativnost procesov in razmerja
moči, v katera so ujete zgodbe.

Z G O D B E S O SE Z N A Š L E V S R E D I Š Č U
ZANIMANJA ZNANSTVENIH VED

T. i. narativni preobrat v družbenih znanostih je
preselil zanimanje za naracije iz polja književnosti
in literarne teorije na področja psihologije, socio
logije, zgodovine, antropologije idr. Tudi postmodernizem je izrazil določen dvom v metanaracije in se obrnil k naracijam, malim zgodbam,
kar pomeni, da velike socialne in poHtične teorije,
ki so organizirale naša življenja, niso več domi
nantne. PoststrukturaHstična (postmodernistična,
dekonstruktivistična) razširitev definicije naracij
je imela za posledico, da lahko poslej med naracije
štejemo ne le Hterarne produkcije, pač pa tudi
filmsko in video produkcijo, reklamne oglase,
medijske izdelke, anekdote, stripe, zgodbe iz vsak
danjega življenja itn. Zgodnje narativne teorije
so se namreč omejevale le na literarne izdelke.
Proučevanje poklicnih dejavnosti skoz zorni kot
uporabe jezika prav tako postaja pomembno
polje socialnih raziskav, ki so spodbudile uporabo
raziskovalnih metod in tehnik, kot so pripove
dovanje zgodb, narativna analiza in biografska
metoda. Vsaka od teh znanstvenih vej in poklicev
ima svoj pristop k narativnemu ter razvija svoje
ideje o tem, kaj je zgodba in kako naj bi jo proučevaH.
Sociologija na področje naracij ni stopila brez
izkušenj, saj se je na tak ali drugačen način že
ukvarjala z zbiranjem zgodb ljudi (v intervjujih)
in pripovedovanjem zgodb. Najpogostejša razlaga
zgodovine sociološke avto/biografije postavlja
časovni izvor v čas chicaške šole v sociologiji v
dvajsetih letih s knjigo Thomasa in Znanieckega
The Polish Peasant. Chicaška šola je prepoznala
pomembnost zgodb informantov za znanstvena
spoznanja, in po mnenju večine socioloških
teoretičark in teoretikov (Plummer 1995; Bertaux
1981 idr.) je današnje ukvarjanje z življenjskimi
zgodovinami, biografijami in avtobiografijami, ki
rabijo sociologiji kot vir spoznanj, dedič prav te
znamenite šole. Liz Stanley (1996: 765-768) pa
tej zgodovini doda še dve alternativni zgodovini^
— prva je mertonovska sociologija, drugo pa ume
šča v feministično teorijo. Po njenem mnenju sta
obe pojmovanji prispevaH h korenitemu epistemološkemu premiku v sociološkem raziskovanju, in
sicer s tem, ker priznavata, da se vednost siste
matično razlikuje glede na družbeni položaj in
zato zmoreta videti »razliko« kot epistemološko
veljavno. Mertonovi poudarki so bili tile: na

obravnavi »insajderja«, ki lahko prevzame tudi
značilnosti »autsajderja«, tako da postane podat
kovni vir z redko možnostjo dostopa do posebne
vrste vednosti, na pomenu avto/biografije kot te
ksta, tj., kot objekta raziskovanja po sebi in ne le
kot vira, ki nam pripoveduje o nečem, kar je izven
teksta samega, ter na nujnosti povezovanja rezul
tatov sociološke avto/biografije z epistemološkimi
pogoji njene proizvedenosti. Prispevek feministič
ne teorije pa jo po Stanley zlasti v njenem vztraja
nju pri refleksivnosti kot temeljnemu metodološ
kemu principu raziskovanja - s poudarkom na
nujnosti osredotočenja na procese, ki ne glede
na podatke, vključno z avto/biografskimi, vodijo
do vrednotenja, interpretacije in sklepanja. Ne
glede na to, kateri zgodovini izvira sociološkega
zanimanja za biografije sledimo, ugotovimo, da
se je na tem področju nedvomno zgodil premik,
s katerim je bil tekstualni objektivizem dodobra
izzvan, o čemer poročajo različni avtorji in av
torice (Hali 1997; Rener 1996; Riessman 1993;
Stanley 1996; Splichal 1990). Če so bile tradicio
nalne etnografije torej realistične deskripcije in
so etnografi imeli jezik za transparenten medij,
ki nedvoumno reflektira trdne, enoznačne pome
ne, pa so se s poznejšim proučevanjem jezika in
vednosti razvijale sociološke, lingvistične, filozof
ske teorije in pristopi, ki jezika niso dojemale le
kot tehnično sredstvo za izražanje pomenov, pač
pa kot nekaj, kar konstituira realnost. Zgodbe informantov tako niso bile več le ogledalo zunanjega
sveta, pač pa konstruirane, ustvarjalno-avtorske,
retorične, polne predpostavk in interpretativne.
Levy (po SpUchal 1990: 5) meni, da je znan
stveno metodo analize besedil bolj smiselno ozna
čiti za analizo diskurza, saj v tradicionalnejših ana
lizah vsebine pogosto spregledujejo, da je analiza
diskurza tudi analitikova produkcija diskurza o
diskurzu, ki ga obravnava. AnaHtik je tako hkrati
govorec, akter; analiza je proces v času, umeščena
v zgodovino in implicira druge akterje. Kot piše
Splichal, tako praktično za vse metode empirične
ga zbiranja podatkov v družboslovju velja, da de
jansko ni možna »analiza« v pomenu prizadeva
nja za objektivno pojasnjevanje sporočil, ki ne bi
hkrati vključevala tudi analize govora, ki ga izjav
lja sam analitik. Metoda »analize besedila« se od
svoje predhodnice »analize vsebine« na teoretski
ravni razlikuje natanko v tem premiku poudarka
(pojem besedila-diskurza) in pri upoštevanju dru
žbenega položaja komunikatorja in recipienta in
družbenega konteksta komuniciranja. Dekons-

truktivistična artikulacija teh epistemoloških pre
mikov je, kot napiše Rener (1990: 760), da so
»sociologi/nje aktivni producenti/tke socioloških
vednosti in ne le interpreti/nje pred-obstoječih
družbenih dejstev, procesov, zakonitosti«. Še ena
razlika med tradicionalnejšimi in sodobnejšimi
družboslovnimi obdelavami biografskega gradiva
pa se navsezadnje kaže tudi v tem, da so te danes
metodološko bolj »stroge« in kodificirane, gradivo
pa manj podvrženo »samoumevnim analizam«,
v katerih niso ekspHcirani postopki analize in ki
ne ustrezajo niti minimalnim kriterijem zanes
ljivosti in veljavnosti raziskovanja (Rener 1996;
Mesec 1998).
Kot rečeno, so družbene vede imele opraviti
z ustnimi in pisnimi materiah, strukturiranimi kot
zgodbe, dolgo preden so prepoznale v pripove
dovanju zgodb informantov poseben prijem
(narativni, biografski), ki ima tudi povsem svoje
značilnosti, in ga umestile med svoje specifične
metodologije. Pripovedovanje osebnih zgodb je
pogosto v raziskovalnih intervjujih. Respondentke ah respondenti, če jih ne prekinjamo s standar
diziranimi vprašanji, večkrat organizirajo svoje
odgovore v zgodbe. Riessman (1994: 67), ki po
vzema Mishlerja, meni, da so metode kvalitativ
nega obdelovanja podatkov v preteklosti pogosto
spregledovale narativno strukturo pripovedi
respondentok in respondentov. Zgodbe so bile
kodirane kot »obstranske« in irelevantne. Kvalita
tivna analiza je v preteklosti z namenom interpre
tacije in generalizacije tekst običajno razbila na
kratke koščke in dele odgovorov, ki jih je urejala
izven konteksta. Na ta način je odstranila sekvenčne in strukturne poteze, ki so značilne za
narativna dejanja. Kot meni Riessman, so naracije
pomembne za raziskovanje, ker odsevajo kon
strukcijo in izražanje pomena, in verjetno je na
rativna oblika med primarnimi načini osmišljanja
naših izkušenj. Pri tem tudi izražamo svoja sta
lišča, saj so zgodbe nujno konstruirane iz določe
nega pogleda na svet.
Poleg termina »naracije« se v tekstih, ki obrav
navajo pripovedi, pojavlja nekaj sorodnih in
povezanih pojmov. Življenjska zgodba {lifestory)
je ustna pripoved, ki nastane v interakciji med
dvema človekoma ali več ljudmi, medtem ko
življenjska zgodovina ali zgodovina primera {life
history, čase history) vključuje tudi dodatne
informacije iz drugih virov (uradni dokumenti,
dosjeji, zaznamki, poročila, pisma, intervjuji z
drugimi ljudmi, ki osebo poznajo in lahko potrdijo

ali ovržejo resničnost življenjske zgodbe). Za obo
je pa je značilno, da ne pokrije vseh vidikov življe
nja (Bertaux 1981: 8). Plummer (1983) uporablja
pojem človeški dokumenti ali dokumenti o življe
nju {human documents, documents ofUfe). Pojem
zajema življenjsko zgodovino, ustno izročilo,
dnevnike, pisma, fotografije, film, literaturo. Bio
grafija in avtobiografija sta še dva pojma, ki se
pogosto pojavljata v povezavi z narativnim. Gre
za že dolgo utrjeni literarni formi, vendar se oba
izraza pojavljata tudi v družboslovnih raziskavah,
najpogosteje kot biografska ali avtobiografska me
toda v družbenih znanostih. Značilnost biograf
ske metode (katere del so tudi avtobiografije) je,
da se že od začetka veže na tiste teoretske pristo
pe, ki poudarjajo pomen subjektivnosti v družbe
nih procesih (najprej se je pojavila v simboličnem
interakcionizmu, pozneje v različnih interpretativnih tehnikah) in individualnih izkušenj kot vira
podatkov (KohH 1981: 62-63). Za Stanley (1996)
je avtobiografijo in biografijo nemogoče obravna
vati ločeno, saj obstaja med njima intertekstualna
zveza, kot obstaja intertekstualna zveza obeh z
dejanskim življenjem. Zavzema se za uporabo poj
ma »avto/biografija«, ki presega nekatere običaj
ne predpostavke pisanja o življenju: delitev jaz/
drugi; javno/zasebno; aktualnost/spomin. Avto/
biografski jaz je zanjo raziskovalno-analitični in
sociološki akter, ki sodeluje pri konstruiranju in
ne pri »odkrivanju« družbene realnosti in so
ciološke vednosti. Kot meni avtorica, raba izraza
»jaz« ekspHcitno priznava, da je vednost kontekstualna ter da se sistematično razlikuje glede na
umeščenost posameznega akterja vednosti (spol
no, rasno, razredno itn.). Avto/biografija je tako
zasnovana kot vrsta praks in metodoloških po
stopkov, ne pa kot neke vrste zbir podatkov. Za
Stanley je ukvarjanje z biografijo in avtobiografijo
temeljnega pomena za sociologijo prav zaradi
epistemoloških problemov, ki zadevajo razumeva
nje »jaza« in »življenja«, »opisovanja« samih sebe
in drugih ter dogodkov, načina legitimiranja trdi
tev, ki jih oblikujemo v imenu discipline zlasti v
procesu tekstualne produkcije.

različnih vrst vednosti o »enem« koščku družbene
stvarnosti - »istem« dogodku, kontekstu, osebi
in podobno - zakonit. Stvarnost torej ni »ena«,
ne obstajajo sociološka sredstva, ki bi omogočala
sistematično razsodbo glede teh različno ume
ščenih in na različen način proizvedenih vednosti.
Drugo pomembno spoznanje za socialno delo je,
kot piše Stanley (1996), da je produkcija vednosti
sistematično odvisna od družbenega položaja.
Življenje sestavljajo raznotera družbena omrežja
tistih, med katerimi se giblje subjekt »življenja«.
RazHke v pojmovanju življenja, odnosov, do
sežkov itn. so odvisne od posebnih družbenih grupacij, ki so bistvene za razumevanje »življenja«
vsake osebe, ki se giblje med njimi.

TEHNIKE PRIPOVEDOVANJA ZGODB:
L E P O S L O V J E , V S A K D A N J E ŽIVLJENJE
IN P R O F E S I O N A L N E N A R A C I J E

Kako ustvarjamo naracije? Katere tehnike in pri
prave uporabljamo, ko ustvarjamo narativen
tekst? Ko beremo narativne tekste, smo navadno
pozorni le na zgodbe v tekstu; redkeje razmišlja
mo o različnih sredstvih in trikih, ki jih uporab
ljajo avtorji in avtorice, ko pripovedujejo zgodbe,
in s katerimi dosegajo določene učinke. Berger
(1997: 41-60) opiše nekatere osnovne tehnike, ki
jih uporabljajo v leposlovju in subliterarnih naracijah (kot poimenuje naracije popularne kulture).
S tem postavi okvir analize za naravo naracij v
neliterarne aU izven-literarne fenomene v vsak
danjem življenju. Katere avtorske tehnike so torej
v rabi, ko posredujemo informacije bralcem? Av
torji/avtorice pogosto govorijo bralstvu na posre
dne načine. Ko ponudijo razHčne opise, skoz
svojo izbiro samostalnikov, glagolov, prislovov,
pridevnikov v bistvu nagovarjajo bralce, kako naj
mislijo določene like ali dogodke. Opisi in
figurativni jezik (in ostale tehnike), ki jih najdemo
v tekstih, ponuja bralcem znatno količino infor
macij. Veliko tehnik, ki jih uporabljajo v literaturi,
je mogoče uporabiti tudi v naracijah drugih
Pojma sociološke in intelektualne avto/biogra medijev, čeprav včasih tehnike prevzamejo druge
fije, kot ju v sociologiji opredeljuje Stanley (1996), oblike — npr., kar lahko vidimo na ekranu v filmu,
sta za teorijo in raziskovanje v socialnem delu nadomešča literarno predlogo. V nekaterih pri
pomembna zaradi spoznanj, ki so pomenila pre merih se tehnike uporablja v tandemih, vendar
mik v družbenih znanostih. Naj omenim dve: je navadno mogoče določiti, katera tehnika je os
prvo, da »insajderji« in »autsajderji« v raziskoval novna. Berger razlikuje tele avtorske tehnike in
nem procesu producirajo različni vrsti vednosti, sredstva: opisi, razmišljanja nastopajočih likov,
ki sta enako veljavni, in da je potemtakem obstoj dialog, povzetek, karakterizacija, stereotipi, pis-

