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1. Падрыхтоўка да правядзення інтэрв’ю і пошук рэспандэнтаў
Для таго, каб правесці добрае інтэрв’ю са сведкам падзей, патрэбны некаторыя
навыкі, якія, безумоўна прыходзяць з вопытам. Але, самае галоўнае – гэта зацікаўленасць
у стварэнні крыніцы па вуснай гісторыі. На прыклад, гісторык Пол Томпсан (Paul
Thompson) сцвярджае, што побач з цікавасцю і павагай да вопыту асобы, здольнасцю
праявіць суперажыванне і разуменне, самае важнае для даследчыка – гэта проста ўменне
сядзець ціха і слухаць2. Заснавальнік часопісу “Вусная гісторыя” і аўтар праекту па
сацыяльнай гісторыі Англіі ў 1900-1918 гг.3, у межах якога было праведзена 444 інтэрв’ю
з уласнага вопыту перакананы, што большасць людзей можна навучыць добра праводзіць
інтэрв’ю. Застаецца з гэтым пагадзіцца. Але ж, пры гэтым не пашкодзіць пазнаёміцца з
вопытам папярэднікаў і падрыхтавацца да інтэрв’ю метадычна.
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Галоўная задача даследчыка пры правядзенні інтэрв’ю са сведкам падзей – гэта
атрымаць звесткі асабістага паходжання пра аспекты гісторыі, якія раней не былі
даследаваны. На прыклад, да гэтага часу галоўнымі тэматамі для даследчыкаў-гісторыкаў,
якія займаюцца Другой сусветнай вайной, застаюцца пытанні генацыду, халакосту ці
супраціву. Менавіта інтэрв’ю дае новыя аспекты для даследавання: калі сведка падзей
вязень гета, інтэрв’ю з ім дазваляе зразумець, як было арганізавана штодзённае жыццё ў
гета, а не толькі знішчэнне яўрэяў.
Калі я пачынала рабіць інтэрв’ю з былымі “остарбайтаркамі”4-прымусовымі
работніцамі з Беларусі, мяне цікавілі наступныя пытанні: якія ўспаміны пра акупацыю,
прымусовыя работы і рэпатрыацыю яны маюць? Як да іх ставілася нямецкае цывільнае
насельніцтва? Як вопыт прымусовых работ паўплываў на іх далейшае жыццё і
сацыялізацыю ў савецкім грамадстве? З аднаго боку, знаходжанне прымусовых рабочых з
усходніх акупаваных тэрыторый ў Нямецкім райху было строга рэгламентавана
шматлікімі дырэктывамі. Але, з іншага, выканне усіх прадпісанняў па абыходжанню з
“усходнімі

рабочымі”

залежала

непасрэдна

ад

тых

людзей,

якія

назіралі

за

“остарбайтарамі” на прадпрыемствах, у лагерах працы ці ад гаспадароў сямей у хатняй і
сельскай гаспадарках. Менавіта таму, ўласны вопыт прымусовых работ быў вельмі
індывідуальны. І гэта можна прасачыць найбольш яскрава па дакументах асабістага
паходжання, у тым ліку праз інтэрв’ю.
Многія з жанчын адмаўлялі ў навуковай каштоўнасці сваім успамінам з прычыны іх
“негераічнасці”. Але амаль усе на папярэдніх сустрэчах далі згоду на інтэрв’ю,
нягледзячы на псіхалагічную цяжкасць успамінаць “пра перажытае”. З маёй першай
рэспандэнткай я пазнаёмілася на адной навуковай канферэнцыі падчас прэзентацыя кнігі
“Беларускія остарбайтары”. На той час спадарыня К. узначальвала раённую арганізацыю
вязняў вайны ў Мінску і актыўна дапамагала збіраць дакументы для атрымання
кампенсацый былым прымусовым работнікам. Мы дамовіліся, што я завітаю ў госці, каб
зрабіць інтэрв’ю. На першай сустрэчы спадарыня К. паказала мне свае надрукаваныя
ўспаміны і паведаміла, што там усё, што яна памятае. Але на маю ветлівую просьбу даць
інтэрв’ю ўсё ж такі пагадзілася. І ўзгадала многія цікавыя гісторыі, якіх не было ва
ўспамінах. Мы падтрымліваем знаёмства ўжо на працягу сямі гадоў. Мае візіты заўсёды
адбывацца з дыктафонам. І кожны раз узнікаюць новыя пытанні і ўзгадваюцца новыя
гісторыі. А гэта ў сваю чаргу дае новы матэрыял для асэнсавання тэмы.
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“Остарбайтар”ці “остарбайтарка” з нямецкай мовы “Ostarbeiter” ці “Ostarbeiterin”, катэгорыя прымусовых
работнікаў з акупаванага СССР ў нацысцкай Германіі.

Далейшыя кантакты да аб’яднанняў сведак вайны я атрымала ад спадарыні К. Тут
спрацоўвае эфект “снежнага камяка”, які можа весці Вас ад адной асобы да наступнай і
так далей. Увогулле кантакт да рэспандэнтаў значна палягчаецца, калі ён праз агульных
знаёмых ці па рэкамендацыі.
Камунікацыя, адносіны паміж сведкай падзей (інфармантам, рэспандэнтам) і
даследчыкам (інтэрв’юерам) падчас інтэрв’ю граюць важную ролю. Амерыканскі
антраполаг Майкл Кэні (Michael Kenny) разглядае іх як адносіны паміж патронам і
кліентам, дзе даследчыкі з’яўляюцца кліентамі рэспандэнтаў, а не наадварот, і “філасофія
“спыніцца на адну ноч” тут не працуе” 5.
Але, даследчык не заўсёды мае магчымасць зноў і зноў наведваць рэспандэнта. На
прыклад, даследчыцкія “палявыя экспедыцыі” маюць свае асаблівасці. У сітуацыі, калі
даследчык, так бы мовіць, “палюе” на рэспандэнтаў і не мае шмат часу, тым не менш
важна не спяшацца і інвестыраваць пэўны час ў папярэдняе знаёмства. Гэта магчымасць
пазней пры агульнай сустрэчы абмеркаваць кола магчымых рэспандэнтаў, падзяліцца
інфармацыяй пра іх, з мэтай ахапіць сведак, якія прадстаўлялі б розныя групы: па
рэлігійнай прыналежнасці, нацыянальнаму і сацыяльнаму складу і так далей. І ў
далейшым дамовіцца на інтэрв’ю з рэспандэнтам.
Многія групы сведак падзей Другой сусветнай вайны ў сярэдзіне 90-х гг. былі
аб’яднаны ў грамадскія арганізацыі (малалетніх вязняў, былых прымусовых работнікаў,
вязняў гета, вязняў канцлагераў), ёсць лакальна-рэгіянальныя арганізацыі вязняў
(рэспубліканскія, раённыя, гарадскія). Інфармацыю і кантакты да арганізацый можна
атрымаць у мясцовай адміністрацыі, музеях, сацыяльных цэнтрах. Тут, мне падаецца
важным адзначыць, што рэспандэнты з гэтых арганізацый цікавыя інфарматары не толькі
з прызмы ваенных падзей, якія яны перажылі. Біяграфічнае інтэрв’ю дае магчымасць
даведацца пра перадваеннае жыццё, сталінскія рэпрэсіі, палітычнае і сацыяльнае жыццё ў
Заходняй і Савецкай Беларусі, пасляваенную штодзённасць і т.д.

5

Michael Kenny, The Patron-Client Relationship in Interviewing: An Anthropological View// The Oral History
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2. Тэхнічнае забеспячэнне
Для запісу інтэрв’ю лепш за ўсё выкарыстоўваць лічбавы дыктафон. Па першае, на
сучасных дыктафонах ў большасці можна атрымаць запіс добрай якасці, нават без
спецыяльнага мікрафону. Па-другое, інтэрв’ю можна даволі лёгка канвертаваць у гукавы
фармат на кампутары. У сваю чаргу, гэта значна спрашчае магчымасць выкарыстання
гукавога файлу і для запісу транскрыпцыі, і для размяшчэння яго ў інтэрнэце.
Прысутнасць тэхнікі надае падзее атмасферу важнасці, рэспандэнт будзе хутчэй
прытрымлівацца тэмы, а сваякі не будуць турбаваць падчас запісу інтэрв’ю. Але, часам
можа мець і адваротны эфект: рэспандэнт будзе азірацца на тое, што можна сказаць для
запісу, а што не. Важна патлумачыць, што ў любы пажаданы момант, дыктафон можна
выключыць. Тое ж самае датычыцца працы з відэакамерай.
Лепш за ўсё, калі інтэрв’ю адбываецца ў рэспандэнта дома, бо важна, каб рэспандэнт
адчываў сябе камфортна, у знаёмай абстаноўцы гэта лепш за ўсё. Таксама важна
дамовіцца пра сустрэчу папярэдне, можна прыйсці на сустрэчу-знаёмства і распавесці
суразмоўцу, як будзе адбывацца інтэрв’ю, і ў якіх мэтах будзе выкарыстоўвацца.
Рэспандэнтам неабходна папярэдне паведаміць, што інтэрв’ю будзе запісвацца ці
здымацца на відэа і што, дзеля архівіравання і навуковага выкарыстання патрэбна
пісьмовая згода рэспандэнта (пагадненне на інтэрв’ю).
Перад тым, як пайсці на інтэрв’ю варта праверыць, ці працуе дыктафон, ці ёсць
дадатковыя батарэйкі. Падчас сустрэчы з рэспандэнтам і перад пачаткам інтэрв’ю
неабходна пацікавіцца, ці ўтульна ён сябе адчувае. Лепш паспрабаваць уключыць і
праверыць мікрафон яшчэ перад пачаткам інтэрв’ю. Але пры гэтым варта пазбягаць
пачатку расповяду з боку рэспандэнта. Яшчэ раз папярэдзіць, што інтэрв’ю будзе
цягнуцца 2 – 2,5 гадзіны. На практыцы інтэрв’ю па працягласці могуць быць вельмі
рознымі: ад адной гадзіны да чатырох гадзін. Гэта залежыць і ад стану здароўя, і ад
індывідуальных здольнасцей рэспандэнта.
Вельмі часта даследчыкаў цікавяць пераломныя падзеі гісторыі, якія адбыліся больш
за палову стагоддзя таму. Сведкі такіх падзей – людзі сталага веку, нярэдка
траўматызаваныя перажытым, ці з-за ўзросту мусяць асабліва дбаць пра здароўе. Важна
сказаць, што вы разумееце складанасць і шануеце рашэнне рэспандэнта даць інтэрв’ю. На
прыклад: “Мы разумеем, што ўспамінаць складана і, што гэта цяжка ў эмацыйным плане,
але Вашыя ўспаміны маюць гістарычную каштоўнасць. Таму мы Вам вельмі ўдзячны, што
Вы пагадзіліся і знайшлі на гэта час”.

Падчас працы ў дакументальным праекце па збору інтэрв’ю з былымі прымусовымі
работнікамі мы мелі патрабаванне пачынаць інтэрв’ю з фармальнага ўступу, на кшталт:
“Сёння 20 ліпеня 2011 г., мы знаходзімся ў рэспандэнта N.N., які пражывае па адрасу N. ,
інтэрв’юер N.N….” На практыцы гэта стварае даволі афіцыйную атмасферу і запужвае
рэспандэнта. У той жа самы час, задача даследчыка - стварыць разняволены настрой.
Інфармацыя такога характару важная, але яе можна запісаць і на прыканцы размовы, ці
падчас запаўнення пашпарта інфарманта.

3. Тыпы і фазы інтэрв’ю
Для правядзення інтэрв’ю ў даследчыка ёсць розныя магчымасці. У залежнасці ад
мэтаў, якімі кіруецца даследчык, інтэрв’ю можа быць біяграфічным (наратыўным6) ці
тэматычным. Па форме правядзення спецыялісты выдзяляюць адкрытае інтэрв’ю, як
вольны аповяд рэспандэнта, і закрытае інтэрв’ю (строга па апытальніку). Найбольш
папулярнай формай з’яўляецца наратыўнае напаўадкрытае інтэрв’ю, бо спалучае
перавагі двух папярэдніх.
На гэтай форме прапаную спыніцца падрабязней. Нямецкі спецыяліст па “вуснай
гісторыі” Аляксандар фон Плато (Alexander von Plato)7 лічыць вартым выкарыстоўваць у
напаўадкрытым інтэрв’ю чатыры фазы:
1. Фаза адкрытага інтэрв’ю, якая пачынаецца наступным сказам: “Паважаны
N.N / Паважаная N.N., распавядзіце, калі ласка, пра сваё жыццё”.
Гэта фаза можа быць вельмі рознай па працягласці: часам суразмоўца можа вельмі доўга і
падрабязна распавядаць пра сябе і свой жыццёвы шлях, а часам гэта фаза можа
завяршыцца праз 15 хвілінаў. Важнасць гэтай фазы заключаецца аднак у тым, што для
інтэрв’юера гэта магчымасць атрымаць папярэднюю інфармацыю з жыцця рэспандэнта.
Гэта тая інфармацыя, якая дазваляе зкарэктаваць пытанні для наступнай фазы. Роля
даследчыка тут пасіўная, сканцэнтравана на занатаванні асноўных фактаў біяграфіі,
адзначэнні незразумелага, ці таго, дзе варта спытацца глыбей. А для рэспандэнта, гэта
магчымасць пераадолець першае хваляванне, разняволіцца і сканцэнтравацца на
ўспамінах.
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Наратыў – narrative – аповед з англ. и фр. моў.
Alexander von Plato: Das Projekt "Dokumentation lebensgeschichtlicher Interviews mit ehemaligen Sklaven- und
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2. Фаза для пытанняў на ўдакладненне.
Складае ад 5 да 10 хвілінаў. Падчас яе можна ўдакладніць тое, што было незразумелым,
перапытацца пра пэўную дату ці падзею з жыцця рэспандэнта.
3. Закрытая фаза інтэрв’ю.
Праводзіцца з ужываннем падрыхтаванага апытальніка. Нават, калі асаблівую цікавасць
для даследчыка выклікае дакладная падзея ці адрэзак часу, важна, каб прагучалі пытанні,
якія дапамогуць прасачыць жыццё чалавека ад яго нараджэння да сучаснага моманту. Да
таго ж, гэта дазваляе стварыць больш дабразычлівую атмасферу паміж рэспандэнтам і
інтэрв’юерам, дае магчымасць атрымаць больш цікавых гісторый, прасачыць узаемасувязі
некаторых падзей. Пры гэтым само інтэрв’ю набывае большую навуковую каштоўнасць і
цікавасць для выкарыстання спецыялістамі розных галін і з іншымі тэматамі
даследаванняў.
4. Заключная фаза.
Заключная фаза мае на мэце абмен меркаваннямі ці нават дыскусію. На практыцы гэта ў
большасці сітуацый не адбываецца. Але гэта фаза можа разглядацца як магчымасць
падзякаваць рэспандэнту за згоду даць інтэрв’ю і выказаць свае пачуцці і эмоцыі пра
пачутае.

4. Фармуліроўка пытанняў
Важным пры правядзенні інтэрв’ю з’яўляецца ўсведамленне таго, што атрыманая
інфармацыя залежыць ад узнікшага дыялогу, атмасферы даверу і эмпатыі даследчыка.
Вусная гісторыя – гэта, у першую чаргу, распытаная гісторыя. Адказ рэспандэнта
залежыць ад таго, як і якое будзе пастаўлена пытанне. Інтэрв’юер распавядае пра падзеі,
якія захаваліся ў яго памяці, тое, што ён пачуў ад іншых, ці тое, што прачытаў. Асноўную
цікавасць падчас інтэрв’ю ўяўляюць тыя сітуацыі, якія рэспандэнт сам перажыў.
Галоўнае правіла пры фармуліроўцы пытанняў, на якое варта не забывацца і пры
складанні апытальніка, і пры правядзенні інтэрв’ю – гэта задаваць простыя, зразумелыя
пытанні. Пры гэтым варта пазбягаць пытанняў, якія накіроўваюць на адказ ці ацэнку
падзей. На прыклад, лепш запытацца: “Якія былі ўмовы ў беларускіх яўрэяў у Мінскім
гета ў параўнанні з умовамі для яўрэяў з Нямеччыны?” чым “У нямецкіх яўрэяў былі

лепшыя ўмовы ў Мінскім гета, чым у беларускіх?”. Ці пытанне “У якім стане знаходзіўся
Мінск пасля адступлення нямецкай арміі?” сфармулявана нейтральна і не ўплывае на
адказ рэспандэнта, у адрозненні ад пытання: “Як моцна быў разбураны пасля адступлення
нямецкай арміі?”
Пытанні нявызначанай формы падыходзяць для таго, каб атрымаць апісанне ці
каментары да некаторых падзей: “Апішыце, калі ласка, як выглядаў Ваш паўсядзённы
дзень падчас акупацыі ў Навагрудку?”, ці “Распавядзіце, калі ласка, што Вы ведалі пра
яўрэйскі партызанскі атрад?”, ці “Што Вы адчувалі, калі Вас разлучылі з бацькамі?”
Таксама можна папрасіць даць фізічнае апісанне чалавека:“Як выглядала Ваша матуля?”
Праз гэта рэспандэнт у расповядах можа выйсці на характар гэтай асобы і звязаныя з ёй
падзеі. На прыклад, падчас аднаго інтэрв’ю пытанне пра любімы занятак у дзяцінстве
дазволіла рэспандэнту ўзгадаць сітуацыю, у якой плаванне як ўлюбёны занятак
дзяцінства, дапамагло яму падчас вайны захаваць сваё жыццё. Менавіта здольнасць
спецыяліста па вуснай гісторыі падчас інтэрв’ю дапамагчы рэспандэнту знайсці ў
скрынках памяці забытыя гісторыі дазваляе атрымаць добрае інтэрв’ю.
Важна завяршыць інтэрв’ю на пазітыўнай ноце, каб інтэрв’юер не застаўся самнасам з успамінамі пра траўматычны вопыт. Завяршыць інтэрв’ю можна пазітыўным
пытаннем: “Узгадайце, калі ласка, калі Вы ўпершыню пасля вайны адчулі сябе
шчаслівай/шчаслівым?” Таксама варта запытацца ў інтэрв’эера, што ён сам жадаў бы ці
лічыць важным распавесці напрыканцы размовы.

5. Як карыстацца апытальнікам
Відавочна, што для любога інтэрв’ю вельмі важна ўменне не толькі правільна
фармуліраваць пытанні, але і тое, як іх задаваць. Спецыяліст вуснай гісторыі Пол Томпсан
сцвярджае, што “залатая сярэдзіна” знаходзіцца паміж двума крайнасцямі. Дакладней,
паміж прыхільнікамі строгай структуры падчас інтэрв’ю па “апытальніку” і аматарамі
“свабоднай размовы” са сведкам.
Пол Томпсан іранізуе нават над самім тэрмінам “рэспандэнт”, які выкарыстоўваюць
спецыялісты па вуснай гісторыі. З англійскай мовы “рэспадэнт” - гэта асоба, якую
прыцягнулі да апытання. У той самы час Томпсан падкрэслівае, што ў тэрмінах “сведка”,
“індывід”, “распавядаючая асоба” сэнс маецца зусім іншы: “запрашэнне да размовы”,

ўзаемная цікавасць. Але, каб знайсці такую “залатую сярэдзіну” варта разабрацца з
плюсамі і мінусамі двух супрацьлеглых падыходаў.
Падыход “аб’ектыўна-кампаратыўны” заснаваны на абавязковым выкарыстанні
апытальніка, дакладнай структуры і кантралюючай ролі інтэрв’юера. Звычайна такі
падыход выкарыстоўваецца пры правядзенні вялікіх даследчых праектаў, калі інтэрв’ю
збіраюцца як матэрыял для параўнальнага аналізу. Мінусам такога падыходу будзе тое,
што цікавая інфармацыя, якая не будзе закранацца ў пастаўленях пытаннях, так і не
прагучыць. Як трапна адзначыў італьянскі даследчык Алясандро Партэлі (Alessandro
Portelli), самае горшае, што можна зрабіць - гэта кіраваць інтэрв’ю. Але з тым, што для
паспяховага інтэрв’ю патрэбна толькі шмат часу, шмат месца памяці на дыктафоне і мала
пытанняў8 можна і паспрачацца.
Такім чынам, супрацьлеглай формай з’яўляецца вольны дыялог паміж рэспандэнтам
і інтэрв’юерам. У такім падыходзе інтэрв’юер проста крочыць следам за рэспандэнтам,
незалежна ад структуры апытальніка. Такой формай добра карыстацца са знаёмымі
рэспандэнтамі, падчас шэрагу сустрэч. Тут варта адзначыць важнасць і прадуктыўнасць
працяглага кантакту паміж рэспандэнтам і інтэрв’юерам, калі гэта магчыма. Той факт, што
рэспандэнт падзяліўся з Вамі важнымі момантамі са свайго жыцця, само па сабе выраз
сімпатыі і добры падмурак для далейшых сустрэч. Заваяваны давер дазваляе падчас
наступных інтэрв’ю атрымаць адказы на пытанні са сферы інтымнай, ці са сферы “табу”.
Гэта тычыцца таксама такіх тэматаў, пра якія доўгі час распавядаць рэспандэнту не было
магчымасці, ці было небяспечна.

6. Апрацоўка інтэрв’ю: правілы транскрыпцыі
Транскрыпцыя інтэрв’ю – гэта тэкставы запіс гукавага інтэрв’ю. Менавіта тэкст
інтэрв’ю як крыніца найбольш папулярны і зручны для выкарыстоўвання ў навуковых
даследаваннях. Менавіта таму пры стварэнні транскрыпцыі важна захаваць і перадаць
інтанацыю, эмацыйны настрой рэспандэнта: тое, што перадае гукавы файл неабходна
перанесці і на паперу.
Транскрыпцыя інтэрв’ю робіцца сыходзячы з наступных правілаў:
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•

Інфармацыя пераносіцца з аўдыёносьбіта слова ў слова, без граматычных
правак. “Літаратурнай апрацоўкі інтэрв’ю” неабходна пазбягаць, важна
аўтэнтычнасць і дакладнасць, інакш інтэрв’ю не будзе мець навуковай
каштоўнасці.

•

Робіцца разбіўка тэксту на хвіліны – сегментацыя тэксту , на пачатку тэксту
00:00:00 і затым кожную хвіліну (00:00:01 – для першай хвіліны, 00:01:15 –
для гадзіны пятнаццаці хвілінаў і так далей). Для гэтага існуюць прафесійныя
праграмы, даволі лёгкія ў асваенні для працы (праграма f4). Сегментацыя
дазваляе хутка арыентавацца ў гукавым запісы інтэрв’ю. Звычайна
даследчыкі знаёмяцца з тэкстам і потым правяраюць на дакладнасць, ці дзеля
інтанацыі праслухоўваюць патрэбны ўрывак з інтэрв’ю.

• Адзначаецца эмацыйны фон і інтанацыя: пішацца ў дужках (смяецца, плача),
доўгая пауза пазначаецца такім чынам – [---]; тлустым у тэксце выдзяляецца
асобнае слова, калі на яго падала інтанацыя, на прыклад, “было цяжка, вельмі
цяжка”; [...] – пропуск у тэксце інтэрв’ю, у тым ліку калі паведамляецца

інфармацыя асабістага кшталту, не для шырога распаўсюджання; ... –
абарванне слова ці сказа рэспандэнтам.; (???) – тэкст незразумелы; (?) –
неўпэўненая тракскрыпцыя; [х] – перапынак па жаданні рэспандэнта ці
інтэрв’юера ці канец часткі запісу; [Тэкст] – упісанне невербальных
рухаў ці каментароў да недаказанага тэксту.
•

На прыканцы занатоўваецца дата запісу транскрыпцыі і імя аўтара
транскрыпцыі.

Да таго ж складаецца пашпарт рэспандэнта, дзе адзначаюцца важныя
біяграфічныя дадзеныя, дзе, кім і калі было праведзена інтэрв’ю. Па магчымасці
даследчыкі, якія праводзілі інтэрв’ю апісваюць сустрэчу і свае ўласныя ўражанні
пра інтэрв’ю, паводзіны рэспандэнта. Гэта перадае атмасферу і дае партрэт
рэспандэнта для тых, хто чытае інтэрв’ю.
Такім чынам, інтэрв’ю падрыхтавана для навуковай інтэрпрытацыі.

7. Пагадненне на інтэрв’ю (прыклад)
Пагадненне

Я, ____________________________________________________, удзельнік інтэрв’ю
(прозвішча, імя, імя па бацьку)
запісанага ________________________________ для праекта Онлайн архіў вуснай
(дата)
гісторыі Беларусі Інстытута гістарычных даследаванняў Беларусі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта
(далей ІГДБ ЕГУ). Я разумею, што мэта гэтага праекта збіраць аўдыё- і відэафайлы з успамінамі сведкаў
часу, а таксама суправаджаючыя дакументальныя матэрыялы (фатаздымкі, рукапісы, артэфакты), якія
могуць быць размешчаны ў архіўнай калекцыі ІГДБ ЕГУ. Я даю ІГДБ ЕГУ дазвол на права ўласнасці на
дадзенае інтэрв’ю з датычнымі яго матэрыяламі. Гэты прадукт з маім удзелам можа быць выкарыстаны для
некамерцыйных даследчыцкіх і адукацыйных мэтаў: для розных публікацый, выстаў і прэзентацый у
інтэрнеце.
Я пагаджаюся, што ІГДБ ЕГУ можа выкарыстоўваць маё імя, відэа, фота і іншае, заявы і
прайграванне голасу з сабранага падчас інтэрв’ю матэрыялу без дадатковага ўзгаднення са мной.

Падпісана (Інтэрв’юемы):

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:_________________________

______________________________________________________________________

Адрас:_________________________________________________________________
Тэлефон:_______________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________

Подпіс (Інтэрв’юер)
Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:_________________________
______________________________________________________________________
Адрас:_________________________________________________________________
Тэлефон:_______________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________
Дата:_______________________

Соглашение

Я, ____________________________________________________, участник интервью
(фамилия, имя, отчество)
записанного _____________________________________ для проекта Онлайн архив
(дата)
устной истории Беларуси Института исторических исследований Беларуси Европейского гуманитарного
университета (далее ИИИБ ЕГУ). Я осознаю, что цель этого проекта собирать аудио- и видеофайлы с
воспоминаниями свидетелей времени, а также сопроводительные документальные материалы (фотографии,
рукописи, артефакты), которые могут быть размещены в архивной коллекции ИИИБ ЕГУ. Я даю ИИИБ ЕГУ
разрешение на право собственности на данное интервью с относящимися к нему материалами. Этот продукт
с моим участием может быть использован для некомерческих исследовательских и образовательных целей:
для разных публикаций, выставок и презентаций в интернете.
Я соглащаюсь с тем, что ИИИБ ЕГУ может использовать моё имя, видео, фото и другое, заявления
и проигрывание голаса из собранного во время интервью материала без дополнительного согласования со
мной.
Подписано (Интервьюируемый):
Фамилия, имя, отчество печатными буквами:________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________
Подписано (Интервьюер)
Фамилия, имя, отчество печатными буквами:________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________
Дата:_______________________

8. Апытальнікі
ХХ стагоддзе ў памяці беларусаў
Экспедыцыя Паставы – Мядзел (жнівень 2010 г.)
Метрыка
1. Прозвішча, імя, імя па бацьку
2. Узрост і год нараджэння
3. Вера (ці тая ж самая ад нараджэння, калі змянілася, то чаму)
4. Нацыянальнасць
5. адукацыя (колькі класаў, якая школа)
6. мова (на якой размаўляе пастаянна, якія ведае)
7. месца нараджэння і пражывання (пра паходжанні з іншай вёскі растлумачыць, з якога
часу і чаму пражывае ў гэтай вёсцы)
8. Перыяды і месцы пражывання па-за вёскай (дзе і калі)
9. Сям’я (вера, нацыянальнасць і мова мужа/жонкі, бацькоў і дзяцей)
10. іншае (калі суразмоўца адрозніваецца нечым асаблівым)
І. Заходнебеларуская вёска 20-30-х гг.
1.1. Гаспадарка і сям’я
- Ці багата жылі людзі ў вёсцы “за польскім часам”?
- колькі мелі зямлі, колькі мелі скаціны, колькі было рабочых рук?
- ці галадалі? Як выглядаў звычайны абедзенны стол?
- як выглядала ваша хата? Хто яе будаваў? Ці захавалася яна?
- дзе можна было зарабіць грошы? Дзе можна было ўзяць у доўг?
- Што куплялі і дзе? Што прадавалі і дзе?
- хто ў вёсцы займаўся гандлем? На які кірмаш ездзілі?
- Якія былі адносіны з памешчыкамі?
1.2. Грамадскае і сямейнае жыццё. Культура
- якія былі адносіны ў сям’і? Хто быў галоўным – бацька ці маці?
- колькі было дзяцей? Як бацькі ставіліся да дзяцей? (хлопчыкаў, дзяўчынак)?
- чым хварэлі? Хто лячыў?
- ці бывалі разводы?
- ці былі ў вёсцы п’яніцы?
- як бавілі вольны час? Якія былі гульні ў моладзі? Якія святы былі ў вёсцы?
- ці выбіраліся з вёскі ў пошуках працы?
- ці была ў вёсцы школа? На якой мове вучыліся ў школе? Хто працаваў настаўнікам? Як
настаўнікі ставіліся да вучняў?
- на якой мове размаўлялі дзеці ў хаце з бацькамі, у школе з настаўнікамі? На якой мове
размаўлялі людзі ў гміне?
- ці існавала ў вёсцы Таварыства беларускай школы? Ці збіраліся подпісы за навучанне пабеларуску?
- ці чыталіся ў вёсцы кніжкі, газеты? Якія?
1.3. Палітычнае жыццё
- Як людзі ставіліся да чыноўнікаў і паліцыі? Ці былі мясцовыя ў адміністрацыі? Хто быў
войтам?
- ці забіралі маладых мужчын у польскае войска? Ці змяняліся яны пасля вайсковай
службы?
- пра якія палітычныя партыі ў той час казалі людзі? За каго галасавалі падчас выбараў у
Сейм?
- ці былі ў вёсцы гурткі беларускай Грамады?
- ці былі ў вёсцы камуністы?

- як людзі ставіліся да палякаў? Да жыдоў? Да цыганоў?
- як людзі ставіліся да СССР?
1.4. Рэлігійнае жыццё
- у якую царкву/касцёл хадзілі на службу? Ці бацюшка/ксёндз меў аўтарытэт?
- на якой мове чыталіся казанні ў царкве/касцёле? Ці чулі вы пра ксяндзоў, якія прамаўлялі
па-беларуску?
- ці чулі вы пра уніятаў? Хто гэта? Ці з’яўляліся яны ў вашай вёсцы?
- ці існавалі секты?
- ці былі ў вёсцы атэісты?
ІІ. Другая сусветная вайна. 1939-1945.
2.1. Ваенна-палітычныя падзеі. 1939 – 1941 г.
- Як людзі ўспрынялі інфармацыю пра пачатак вайны? Як людзі аднесліся да прыходу
Чырвонай арміі? Ці шкадавалі польскую ўладу?
- Што змянілася ў жыцці вашай сям’і?
- як вырашалася зямельнае пытанне?
- Як ставіліся да савецкай улады беларусы, палякі, жыды, палешукі?
- якім быў лёс памешчыкаў, паліцыі, настаўнікаў? Ці адбываліся рэпрэсіі?
- Чым адрознівалася савецкая ўлада ад улады ў міжваеннай Польшчы? Хто найбольш выйграў
ад пераменаў?
- Як адбываліся выбары ў Народны сход у 1939 г.?
- Каго прызначалі на кіруючыя пасады? Перад кім адкрыліся магчымасці кар’еры? Ці мела
значэнне нацыянальнасць?
1941-1944
- Як людзі аднесліся да прыходу нямецкага войска? Чым адрозніваліся паводзіны нямецкіх
салдат у 1941 г. ад паводзінаў чырвонаармейцаў у 1939 г.?
- Ці адбываліся рэпрэсіі?
- Ці чулі Вы, што Палессе было далучана немцамі да Украіны?
- Ці існавалі ў вашай мясцовасці партызанскія атрады? Калі яны з’явіліся?
- Ці шмат мясцовых жыхароў пайшлі ў партызаны? Ці вялі яны баявыя дзеянні?
- Ці чулі Вы пра партызан, якія змагаліся за незалежную Беларусь? Ці дзейнічалі ў вашай
мясцовасці атрады Арміі Краёвай?
- Ці адбываліся карныя акцыі супраць партызанаў?
- Каго людзі найбольш баяліся?
- Ці адбывалася ў вашай мясцовасці забойства жыдоў? Як паставіліся да гэтага людзі? Як
жыды ратаваліся?
- Ці забіралі моладзь на працы ў Германію? Каго забіралі?
- Што такое “нямецкі парадак”?
- Хто пайшоў служыць у паліцыю і чаму? Каго прызначылі солтысам і чаму?
1944-1945
- Як сустракалі Чырвоную армію ў 1944 г.?
- Ці адбывалася мабілізацыя ў войска?
- Ці спрабавалі людзі адпомсціць тым, хто здзекаваўся над людзьмі падчас акупацыі?
- Ці былі ў вас партызаны (“лясныя браты”) , якія ваявалі супраць Саветаў? Ці падтрымлівалі
іх людзі?
- Ці выязджалі людзі ў Польшчу ў 1945? Чаму выязджалі? Ці прыязджалі з Польшчы, каб жыць
у БССР? Як адбываліся перасяленні?
2.2. Гаспадарка падчас вайны. Культурнае жыццё
- Што змянілася ў гаспадарцы пасля прыходу Савецкай улады? Ці спрабавалі Саветы стварыць
калгасы ў вашай мясцовасці?
- Што змянілася з прыходам немцаў? Якія падаткі плацілі людзі? Якія павіннасці трэба было
выконваць?
- Ці вярталіся памешчыкі? Як у гэтым выпадку вырашалася зямельнае пытанне?
- ці адбыўся падзел зямлі?
- Якія грошы былі ў абарачэнні? Ці часта разлічваліся гарэлкай (самагонам)?
- ці галадалі людзі падчас нямецкай акупацыі?

- Ці існавала школа ў вашай мясцовасці? Ці ўсе дзеці яе наведвалі? На якой мове вялося
навучанне?
Якія прадметы вывучаліся? Па якіх падручніках вучыліся дзеці?
- Як бавілі свабодны час?
- ці чыталіся ў вёсцы кніжкі, газеты? Якія?
2.3. Рэлігійнае жыццё
- Якім быў аўтарытэт мясцовага святара?
- Як часта людзі хадзілі ў царкву і касцёл?
- Як нямецкія ўлады ставіліся да рэлігійнага жыцця? Як партызаны ставіліся да рэлігійнага
жыцця?
- Якім быў лёс святароў пасля прыходу Чырвонай арміі?
ІІІ. Пасляваенны час: ад Сталіна да Гарбачова
3.1. Гаспадарка. Культура. Рэлігія.
- у якім стане была вашая гаспадарка пасля заканчэння вайны? (магчымыя ўспаміны пра
ўласнае вяселле: колькі гасцей, што на сталах, якія падарункі, дзе жылі “маладыя”?)
- калі пачалі ствараць калгасы? Якім было стаўленне людзей? Ці адбывалася раскулачванне?
Каго раскулачвалі? Хто быў першым старшынёй калгасу? Ці сталі людзі жыць багацей у
калгасе? Якія былі заробкі?
- ці была школа? На якой мове вялося навучанне? Хто быў настаўнікам? Ці ўсе дзеці хадзілі ў
школу?
- Калі ўпершыню ўбачылі кіно? Што гэта быў за фільм?
- ці была царква/касцёл? Якім быў лёс бацюшкі/ксяндза?
- калі людзі пачалі выязджаць у горад на працу?
3.2. Палітычнае жыццё
- ці адбываліся рэпрэсіі пасля вайны?
- ці вярнуліся ў вёску рэпрэсаваныя да вайны?
- калі людзі перасталі баяцца ўлады? Чаму?
- што людзі казалі пра Сталіна? Хрушчова? Брэжнева? Гарбачова? Каго з савецкіх кіраўнікоў
найбольш хвалілі? Чаму? Каго найбольш клялі? Чаму?
- калі вам жылося найлепш? Чаму?
- ці выступаў у вёсцы хто-небудзь супраць савецкай улады?
- Як вы ацэньваеце ступень даверу да гэтай улады? Ці параўноўвалася яна з іншай (польскай,
нямецкай)?

-

IV. Незалежная рэспубліка
Чаму распаўся Савецкі Саюз?
Калі людзі даведаліся, што жывуць у незалежнай Беларусі? Ці выказвалася радасць з
нагоды незалежнасці?
Якіх беларускіх палітыкаў вы ведаеце?
Чаму Лукашэнка так доўга застаецца прэзідэнтам? Ці гэта добра для краіны, для народу,
для Лукашэнкі?

Апытальнік падрыхтаваў прафесар, доктар гістарычных навук
Алесь Смалянчук

Пример вопросника для интервью
со свидетелями Второй мировой войны
Происхождение, Семья, Детство
1. Где и когда Вы родились и выросли?
2. Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье: сколько человек было в Вашей семье?
3. Какие политические взгляды были у Ваших родителей? Совпадали ли они с
Вашими взглядами?
4. Какое Вы получили образование до войны?
5. Было ли Ваше воспитание религиозным? Какого Вы вероисповедания?
6. Самое яркое впечатление Вашего детства?
7. О чём Вы мечтали в детстве?
8. Как Вы любили проводить своё свободное время?
9. Кто был Ваш лучший друг в детстве? Как сложилась его судьба?
10. Помните ли Вы свою первую учительницу? первую любовь?
Довоенный период
1. Расскажите, пожалуйста, о Вашей жизни перед началом войны. Что Вы знали о
политической ситуации в Европе?
2. Что Вы знали о Германии и о политической ситуации в этой стране?
3. Какое у Вас было мнение о Германии?
4. Что Вы знали о сталинских репрессиях и лагерной системе в СССР?
5. Что Вы услышали про нападение Германии на Польшу?
6. Где и как Вы узнали о нападении Германии на Советский Союз?
7. Предполагали ли Вы, что может начаться война?
8. Сохранились ли у Вас какие-либо свидетельства о начале войны?
Оккупация в Беларуси
1.
2.
3.
4.

Где Вы находились во время войны?
Сколько лет Вам было на тот период?
Опишите, пожалуйста, повседневную жизнь под оккупацией.
Какими были условия жизни: еда, одежда, бытовые условия?

5. Какими были отношения между местными жителями?
6. Что Вы можете рассказать о политике нацистов по отношению к местному
населению?
7. Как до войны относились к психически больным людям? после войны?
8. Оказывалась ли Вам во время войны медицинская помощь?
9. Что было для Вас самым тяжёлым во время оккупации?
10. Что Вам помогло выжить?
Освобождение
1. Расскажите, пожалуйста, о Вашем освобождении. Кто освободил Вас?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как происходило освобождение? Какие чувства Вы испытали?
Как повлияла война на Ваше здоровье?
Кто заботился о Вас после освобождения?
Как Вы адаптировались к мирной жизни?
Как относились к Вам потом в СССР?
Как сложилась Ваша дальнейшая жизнь в СССР?
Возникали ли у Вас трудности, связанные с Вашим прошлым? Какие?

Жизнь после войны
1.
2.
3.
4.
5.

Где Вы жили после войны?
Кто и чем помогал Вам после войны?
Чем Вы занимались в послевоенные годы?
Какие трудности были при поиске работы и жилья?
Оказывало ли государство какую-либо поддержку и помощь?

1991 год - современный период
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как распад СССР повлиял на Вашу жизнь?
Как государство относилось к Вашим проблемам?
Рассказываете ли Вы своим детям и внукам о войне?
Что означают для Вас воспоминания о войне?
Изменилось ли Ваше отношение к Германии и немцам?
Существует ли у Вас потребность говорить о Вашем прошлом? С кем Вы можете
говорить об этом?
Составительница: Алеся Беланович

9. Пашпарт інфарманта (прыклад, аўтар Ірына Кашталян)
Пашпарт інфарманта:
1. Прозвішча, імя, імя па бацьку______________________________________
2. Дзявочае прозвішча ___________________________
3. Дата нараджэння _________________
4. Узрост на момант правядзення інтэрв'ю _____________________
5. Нацыянальнасць:
а) беларус/ка;
б) рускі/ая;
в) паляк/ка;
г) іншая _________________________
6. Месца нараджэння ______________________________________________
_________________________________________________________________
7. Цяперашняе месца пражывання ___________________________________
_________________________________________________________________
8. З якога часу жыве ў Беларусі:
а) з нараджэння;
б) з даваеннага часу;
в) з вайны;
г) з пасляваеннага часу.
9. Жыхар Заходняй ці Усходняй Беларусі?
а) Заходняй;
б) Усходняй;
в) жыў(ла) у розны час у абедзвюх частках БССР.
10. Жыхар гарадзкой ці сельскай мясцовасці?
а) гарадзкой;
б) сельскай;
в) пераязджаў(ла).
11. Месца(ы) пражывання (у выпадку пераезду ўказаць год падзеі, месца і
коратка прычыну)___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Хто былі бацькі інфарманта?
а) сяляне;
б) рабочыя;

в) служачыя;
г) іншае ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. Наколькі вялікай была сям'я бацькоў інфарманта?
а) Ён(яна) адзінае дзіця;
б) двое дзяцей;
в) трое дзяцей;
г) _______________ дзяцей.
14. Веравызнанне:
а) праваслаўнае;
б) каталіцкае;
в) атэіст(ка);
г) іншае __________________________________________________________
15. Адукацыя:
а) пачатковая;
б) няпоўная сярэдняя;
в) сярэдняя/сярэдняя спецыяльная;
г) вышэйшая;
д) іншае __________________________________________________________.
16. Да якой сацыяльнай групы адносілі сябе:
а) калгаснік;
б) рабочы;
в) служачы;
г) іншае ___________________________________________________________
17. Месца(ы) працы, пасада(ы) па магчымасці з датамі____________________
___________________________________________________________________
18. Удзельнік Другой сусветнай вайны:
а) так;
б) не.
19. Калі так, то канкрэтызуйце:
а) франтавік;
б) партызан;
а) іншае ___________________________________________________________.
20. Ці з'яўляўся інфармант чальцам якой-небудзь палітычнай ці грамадскай
арганізацыі (напрыклад, партыі):
а) так;
б) не;
в) не памятае;
Калі так, то якой і з якога часу? _______________________________________
___________________________________________________________________

21. Мова, на якой размаўляе пастаянна:
а) беларуская;
б) руская;
в) іншая __________________________________________________________.
22. Ці мае дзяцей?
а) так, ______________ дзяцей;
б) не.
23. Ці ведае кагосці блізкага па ўзросце, хто мог бы падзяліцца сваімі
ўспамінамі па гэтай тэме?
а) так;
б) не.
Калі так, то яго кантактныя дадзеныя: ____________________________________
_____________________________________________________________________
24. Месца правядзення інтэрв’ю _________________________________________
_____________________________________________________________________
25. Дата правядзення інтэрв’ю __________________________________________
26. Кім праведзена інтэрв’ю ____________________________________________
_____________________________________________________________________

Вялікі дзякуй за інтэрв'ю!

