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Wprowadzenie

Biografi a jest tekstem fascynującym, a jej historia, sięgająca czasów Plutarcha 
i Swetoniusza, to świadectwo niezmiennego, trwającego od wieków zaintereso-
wania opowieścią o życiu Innego. Ów Inny to zazwyczaj postać na swój sposób 
znacząca: czy to przez swą wielkość, czy też historyczną rolę, ale i z racji popu-
larności, kontrowersyjności czy też nietypowości życia.

W tekście biografi cznym spotykają się narrator opowieści oraz jej czytel-
nik, wspólnie pochyleni nad historią konkretnego życia, które jednakże dopiero 
z perspektywy śmierci odsłania swe najgłębsze sensy i znaczenia. Splatają się 
w nim biografi czne świadectwa i materialne ślady życia, opowieści przyjaciół, 
komentarze wrogów, relacje bliskich i białe plamy, tajemnice okryte ciszą mil-
czenia, niezanotowane rozmowy, nieutrwalone wydarzenia, po których istnieniu 
nie pozostał nawet cień. Nieobecności głównego bohatera towarzyszy obecność 
symboliczna: dzieła, czyny, sukcesy i porażki, wydarzenia, w których znalazła 
odbicie ponadczasowa sygnatura jego istnienia. 

Biografi a to zatem atrakcyjna przestrzeń symbolicznego twórcy, o której 
szczególnej wartości stanowi pakt biografi czny, jaki biograf zawiera z czytelni-
kiem. Bowiem o jej statusie decyduje właśnie owo niezwykłe połączenie dąże-
nia do jak najwierniejszej rekonstrukcji biegu życia jednostki ze świadomością 
utopijności prób uzyskania takiej całości. Jednocześnie to dążenie do referen-
cjalności w biografi i, które skłania odbiorcę do zaufania biografowi, ma cha-
rakter umowy, nie jest zatem konstytutywną cechą tekstu biografi cznego, lecz 
wartością negocjowaną. W biografi i naukowej, której książka ta została poświę-
cona, kwestia paktu biografi cznego i referencjalnego nabiera jeszcze większego 
znaczenia wobec ambicji reprezentowania rzeczywistości, jaka od XIX wieku 
była obecna najpierw w biografi styce, a następnie – w strukturalistycznej bio-
grafi ce literackiej.

*
Zainteresowanie biografi ą w perspektywie współczesnych polskich badań 

naukowych nie stanowiło dotąd ważnego tematu w literaturoznawstwie. Znacz-
nie częściej tematyka biografi czna omawiana była fragmentarycznie, jako wstęp 
do innych zagadnień1 lub też dotyczyła nie tyle uniwersaliów, ile konkretnych 
biografi i2. Nieliczne konferencje oraz wydawane po nich tomy zbiorowe stano-

1  Por. np. S. Rzepczyński, Biografi a i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004.
2  W Polsce największą popularnością w tym zakresie cieszyła się dotąd biografi a Adama 

Mickiewicza; por. H. Gradkowski, Modele biografi i Mickiewicza, Jelenia Góra 1998. Naukowe 
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wią zaledwie ułamek tego, co na temat biografi i powiedzieli w XX i na początku 
XXI wieku badacze zagraniczni. 

François Dosse, rozpoczynając swoją książkę na temat biografi i, konstatuje, 
iż we Francji panuje na rynku wydawniczym coś w rodzaju „gorączki biogra-
fi cznej”, w której od roku 2005 coraz częściej uczestniczą pisarze oraz świat 
uniwersytecki, wydający serie poświęcone biografi om historycznym. Towarzy-
szy temu prawdziwy fenomen popularności biografi i wśród czytelników3.W śro-
dowiskach naukowych organizowane są festiwale biografi czne4, nie mówiąc już 
o nagrodach dla autorów najlepszych biografi i (od 2006 roku wprowadził taką 
tygodnik „Le Point”), a konferencje trudno zliczyć5. Jakże bardzo takie zdanie 
chciałoby się móc powiedzieć również o sytuacji w Polsce – niestety, byłoby 
ono całkowicie fałszywe.

Jednak to nie liczba wydarzeń związanych z biografi ą jest tutaj najważniej-
sza: badacze francuscy, angielscy, amerykańscy – co zostało omówione w roz-
dziale pierwszym – wpisują się w istniejącą w ich krajach od dawna tradycję 
refl eksji nad biografi ą, dyskutują nad nią, co sprawia, iż ciągle ewoluuje język, 
jakim mówi się i pisze o biografi i, a wraz z nim zmieniają się metody badawcze 
i teorie stanowiące ich zaplecze poznawcze. 

Szeroko dyskutowane zagadnienia, wspólne dla biografi ki i dla współczes-
nego literaturoznawstwa, są tam obecne w dyskursie biografi cznym, czego nie 
można powiedzieć o refl eksjach polskich badaczy, którzy nawet współcześnie 
przywołują stale kilka tych samych nazwisk i prac, w większości z lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. „Tradycją badawczą” jako 
punktem odniesienia w polskim literaturoznawstwie jest przede wszystkim hi-
storia biografi i i genologia, a zbyt rzadko – współczesne teksty biografi czne, 

biografi e Mickiewicza i Słowackiego omówiłam w książce Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: 
psychobiografi a naukowa, Kraków 2012.

3  Badacz rozpoczyna książkę od stwierdzenia, iż jego prognozy na temat eksplozji popular-
ności biografi i, otwierające pierwsze wydanie tej książki (z 2005 roku), tylko się potwierdziły: Le 
moins que l’on puisse dire est que le diagnostics porté sur le phénomène d’explosion biographique 
n’a cessé de se confi rmer et même de s’amplifi er. La fi èvre biographique s’est poursuivie et s’est 
durablement installée dans le paysage éditorial. Oublié le temps où la biographie faisait fi gure 
de mauvais genre délaissé et abandonné (...). Il fait aujourd’hui plus que jamais fi gure de secteur 
privilégié d’expériences d’écriture qui suscitent la passion des écrivains comme des historiens et 
des chercheurs en sciences humaines (F. Dosse, Le pari biographique, Paris 2011, s. I). W zasadzie 
każda z omówionych w tym rozdziale monografi i zagranicznych zawiera podobne obserwacje, 
co pokazuje, że zainteresowanie pisarstwem biografi cznym w XX i XXI wieku jest duże i wciąż 
rośnie: według danych opublikowanych przez francuskiego historyka najlepsze biografi e sprzedają 
się w nakładach ponad 100 tysięcy egzemplarzy, chociaż na przykład biografi a Napoleona napisana 
przez Maxa Gallo osiągnęła w 1998 roku nakład ponad 800 tysięcy. Kwestii „gorączki biografi cz-
nej” i popularności serii biografi cznych we francuskich wydawnictwach Dosse poświęcił również 
cały prolog z 2005 roku (tamże, s. 17–55).

4  Taki festiwal odbywa się na przykład w Nîmes od 1999 roku (najpierw organizowany jako 
„Salon biografi czny”); por. F. Dosse, Le pari biographique…, s. II.

5  Dosse pisze: On réfl échit dans l’histoire savante à la question et on ne compte plus les col-
loques, rencontres universitaires sur le biographique. Si les littéraires ont pris sur ce plan quelques 
longueurs d’avance, les historiens se sont également penchés sur le genre; tamże, s. III. Por. też: 
płyta CD, część 1.1. Badania zagraniczne – biografi ka naukowa i literacka.

Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji
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często wychodzące poza istniejące klasyfi kacje i charakterystyki gatunkowe. 
O biografi i pisze się w Polsce nadal językiem ubiegłego wieku, który z jednej 
strony zamyka świadomość metodologiczną w realiach późnego strukturalizmu 
a z drugiej sprawia, że zagadnienia biografi czne nie stanowią części współczes-
nych rozważań teoretycznoliterackich. Nie dokonał się bowiem transfer wie-
dzy z tego obszaru do biografi ki, która – zaproponowana w nowym kształcie 
przez strukturalizm – zatrzymała się na tym etapie. Pierwszą i zasadniczą rzeczą 
jest zatem potrzeba dokonania translacji problematyki biografi cznej na język 
dzisiejszej teorii literatury, by mogła ona w ogóle zaistnieć w horyzoncie po-
znawczym literaturoznawców i na nowo ożywiać dyskusje badaczy.

Biografi ka w Polsce od lat bowiem pozostaje w stanie hibernacji, a kolejne 
apele, by ten stan rzeczy zmienić, kończą swój żywot w tomach pokonferen-
cyjnych6. Nawet pojawianie się nowatorskich pozycji biografi cznych na rynku 
księgarskim, od lat dobitnie pokazujących aporie oraz nieadekwatność języka 
analizy piśmiennictwa niefi kcjonalnego, nie zmieniło peryferyjnej pozycji bio-
grafi ki w badaniach literackich7. 

Także w samej teorii literatury status biografi ki uległ takiemu obniżeniu, iż 
„prawdziwi” literaturoznawcy w Polsce, jeśli w ogóle tematem tym się zajmu-
ją, to wyłącznie przyczynkarsko i rzadko w sposób, który mógłby doprowadzić 
do naprawy istniejącego stanu rzeczy. Strukturaliści bowiem skutecznie, choć 
być może wbrew intencjom największych koryfeuszy tego nurtu, pozbyli się 
biografi ki z obszaru badań literackich tuż po tym, jak ją tam na nowo ukształ-
towano (potępiając biografi zm, czego czytelnym wyrazem była zmiana terminu 
„biografi styka” na „biografi ka”8). Za granicą jest zupełnie inaczej – najlepsze 
biografi e powstają na wiodących uniwersytetach od lat, od dawna też zdobywają 
najwyższe nagrody, o czym świadczy choćby przytoczona na początku wypo-
wiedź francuskiego historyka, opisującego sytuację zaobserwowaną w latach 
2000–2011.

Być może zatem po rozdziale poświęconym zagranicznym monografi om 
biografi i (otwierającym tę książkę) należałoby umieścić czystą kartkę, pozosta-

6  Por. na przykład postulat prof. Mariana Drozdowskiego o opracowanie podręcznika bio-
grafi ki, który od 1997 roku nie został zrealizowany (L. Kuberski, Wstęp, do: Stan i perspektywy 
biografi styki polskiej, red. tegoż, Opole 1998, s. 7).

7  Tę teoretyczną bezradność widać zwłaszcza gdy na rynek księgarski wchodzą biografi e 
wzbudzające takie kontrowersje jak na przykład Architekt Arki Jana Walca (Chotomów 1991), Sło-
wacki. SzatAnioł Jana Zielińskiego (Warszawa 2000, II wyd. popr. i uzup. Warszawa 2009) czy 
Kapuściński non-fi ction Artura Domosławskiego (Warszawa 2010).

8  Nowy termin „biografi ka”, zamiast „biografi styka”, był popularyzowany przez Janusza 
Sławińskiego (o czym piszę dokładniej w podrozdziale 3.3.3. części I), natomiast zmianę nazwy 
jako ofi cjalną propozycję podczas konferencji Stan i perspektywy rozwoju biografi styki polskiej 
zgłosił Henryk Markiewicz (por. L. Kuberski, Wstęp, s. 7; wniosek ten zyskał aprobatę większo-
ści prelegentów). Tę modyfi kację uzasadnił odniesieniem do przyrostka „-grafi ka” i przymiotnika 
„biografi czny” (a nie – biografi styczny), przypomniał też, że pierwsza ważna rozprawa na ten te-
mat, autorstwa Jana Bronisława Richtera (1934), nosiła tytuł Zagadnienia biografi ki współczesnej 
(H. Markiewicz, Blaski i cienie „Polskiego Słownika Biografi cznego”, w: Stan i perspektywy…, 
s. 13), por. też rozdział 2 części I tej książki.
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wiając na niej symbolicznie tylko tytuł rozdziału: Biografi ka w polskim litera-
turoznawstwie. Dziedzina ta bowiem na skutek wieloletniej, choć nieofi cjalnej, 
„banicji” dziś wymaga formułowania niemal wszystkich zagadnień od nowa. 
A tymczasem konteksty, w które na zasadzie interakcyjnych relacji wchodzi 
biografi ka, są coraz liczniejsze, obejmując dziś poza samym literaturoznaw-
stwem i historią także nauki społeczne, zwłaszcza psychologię, socjologię i pe-
dagogikę.

Z tego względu oddawana do rąk Czytelników książka stanowi zaledwie kro-
plę w morzu potrzeb, wędrówkę po rozległych obszarach zagadnień biografi cz-
nych na zasadzie przecierania szlaków. Podjęta próba powrotu do analizowania 
problematyki istnienia biografi i w przestrzeni nauki i sztuki wynika z głębokie-
go przekonania, że biografi ka powinna powrócić do badań literackich – w od-
miennym kształcie i przy wykorzystaniu nowych języków teoretycznych oraz 
metod interdyscyplinarnych (o czym również na całym świecie się pisze, oczy-
wiście poza Polską). W popularyzowaniu badań biografi cznych w kraju literatu-
roznawców wyprzedzili już dawno historycy i psychologowie, a ostatnio nawet 
pedagodzy. Nie ma zatem takiej perspektywy, z której można by stwierdzić, iż 
rozwój biografi ki w literaturoznawstwie idzie ku dobremu. 

*
Zgodnie z dobrą tradycją monografi i obcojęzycznych napisanie tej książki 

poprzedziły kilkuletnie studia nad życiem Adama Mickiewicza oraz Juliusza 
Słowackiego, których owocem była wydana w 2012 roku książka Adam Mic-
kiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografi a naukowa9. Wydaje się bowiem, 
że problematyka biografi czna – bardziej niż inne dziedziny literaturoznawstwa 
– wymaga tego, by sformułowanie propozycji teoretycznych poprzedzić włas-
nymi badaniami uwieńczonymi napisaniem biografi i. W moim przypadku była 
to psychobiografi a naukowa, gatunek nowy, zaprezentowany po raz pierwszy 
właśnie w tej publikacji. Prace nad metodą psychobiografi czno-literaturoznaw-
czą i psychobiografi ą naukową po zakończeniu fazy badawczej mogły być kon-
tynuowane na poziomie teoretycznym – w kontekście napotkanych problemów, 
zauważonych luk w metodologii i wypróbowanych koncepcji. Taki porządek 
pracy badawczej pozwolił też najpierw zaprezentować jak proponowana metoda 
sprawdza się w praktyce, na konkretnym materiale badawczym i w ujęciu po-
równawczym. Z tego względu niniejsza książka jest z jednej strony kontynuacją 
poruszanych tam wątków, a z drugiej również dyskusją z nimi, co uwypukla 
ewolucję proponowanego ujęcia.

Książka została podzielona na trzy zasadnicze części: pierwsza ma na celu 
pokazanie szerokich horyzontów biografi ki polskiej i zagranicznej oraz zdanie 
sprawy z istniejącego obecnie stanu świadomości biografów (wiodących dyskur-
sów, używanych pojęć, białych plam). Kreśląc panoramę badań biografi cznych, 
rozpoczynam od omówienia siedmiu ważnych monografi i, z których większość 
stanowi klasykę refl eksji biografi cznej, co podkreśla kontrast z polskim stanem 

9  A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografi a naukowa, Kraków 2012.
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badań (omówionym w rozdziale drugim), którego nie reprezentuje żadna współ-
czesna praca poza historyczną już rozprawą Jana Bronisława Richtera z 1934 
roku. Omówione modele badań biografi cznych (psychoanalityczny, struktu-
ralistyczny, poststrukturalistyczny) uwypuklają strategie badawcze i rządzące 
polską biografi ką dyskursy. Biografi a zostaje ukazana w szerokim interdyscy-
plinarnym kontekście jako tekst istniejący na pograniczu literaturoznawstwa, 
psychologii i historii.

Część druga zawiera nowy, proponowany w tej publikacji, model interakcyj-
nych badań biografi cznych, ukazując tekst biografi i w sieci wielorakich powią-
zań i uwikłań wydobywających jej dialogową, negocjacyjną naturę, która dotąd 
pozostawała w cieniu i nie stała się przedmiotem refl eksji badaczy. Zawiera cha-
rakterystykę czterech elementów biografi i ujmowanej interakcyjnie: elementów 
dynamicznie ją kształtujących i stających się czynnikami różnych współdziała-
jących układów (triady twórczości, trójkąta autobiografi cznego itp.). Następnie 
opisane zostały wymiary dzieła biografi cznego: więcej miejsca poświęciłam 
omówieniu danych źródłowych oraz modeli narracyjnych charakterystycznych 
dla tego gatunku. Podsumowaniem części drugiej jest sformułowanie kryteriów, 
według których można analizować i oceniać biografi e naukowe.

Ostatnia część książki ma najbardziej metodologiczny charakter: zawiera do-
kładne omówienie metody psychobiografi czno-literaturoznawczej, począwszy 
od wymiaru założeń podstawowych a na narracji biografi cznej kończąc.

*
Nietypowość prezentowanej publikacji, złożonej z tomu oraz płyty CD, sta-

nowiącej nie dodatek do niej, lecz integralną część tekstu, odzwierciedla trudno-
ści, jakie wynikają nie tylko z poruszania się po obszarze wielu dziedzin (w całej 
ich wielojęzyczności), ale i z rozziewu między polską a zagraniczną literaturą 
przedmiotu, między biografi ką naukową i literacką a teorią literatury dziś, mię-
dzy uwikłanymi w rozmaite konteksty teoretyczne i metodologiczne subdyscy-
plinami zajmującymi się w różnych naukach badaniami biografi cznymi.

W samej książce spowodowało to konieczność powracania do pewnych za-
gadnień tak, by ukazać je w różnych perspektywach (tak omawiana jest na przy-
kład koncepcja Charlotte Bühler, epistolografi a czy też dane źródłowe w bio-
grafi i).

Wielokierunkowość rozważań wpłynęła także na kształt całości, która nie 
mogła zostać opracowana wyłącznie w tradycyjnej, narracyjnej formie. Ilość od-
nośników do współczesnych teorii, koncepcji, metodologii i rozważań użytych 
jako horyzonty poznawcze nowej propozycji metodologicznej przekracza bo-
wiem skromne rozmiary stosowanych w takim przypadku przypisów. Ponadto 
elementy różnych interdyscyplinarnych kontekstów nie są w żaden systemowy 
sposób włączane w nową biografi kę – istnieją jako sieć odniesień i interakcji, 
niepoddana władzy dyskursu literaturoznawczego ani niczego mu niepodpo-
rządkowująca. 
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Stąd wziął się pomysł, by nowej koncepcji towarzyszyła też nietypowa for-
ma, nawiązująca do fi gury książki-kłącza10, zbudowanej na zasadzie hipertekstu. 
Hipertekstowość pozwalająca na uwzględnienie koncepcji i metod należących 
do innych nauk humanistycznych, a przy tym niewłączonych w żadne hie-
rarchiczne systemy, uzupełnia tradycyjny tok dyskursu o sieć wartościowych 
odniesień, które zostały umieszczone na płycie CD: rozwijają one zasadnicze 
wątki, pozwalając jednocześnie na wyartykułowanie kwestii zasadniczych dla 
nowej, uwspółcześnionej biografi i. Czytelnik może po nie sięgnąć lub nie, ale 
tam właśnie powinien w pierwszym rzędzie szukać wszelkich uzasadnień podję-
tych decyzji teoretycznych i metodologicznych (odpowiedni odsyłacz znajdzie 
się każdorazowo w odpowiednim miejscu tekstu głównego).

Być może najbardziej adekwatną formą opublikowania takiego hiperteks-
tu poświęconego biografi ce byłaby nie książka, ale rozbudowany internetowy 
portal biografi czny, prezentujący wszystkie zagadnienia w układzie rozmai-
tych odniesień. W dalszej fazie rozwoju portal taki mógłby być współtworzo-
ny i rozbudowywany zgodnie z fi lozofi ą otwartego dostępu (dla specjalistów 
z różnych dziedzin, zainteresowanych tą tematyką, którzy stan zapaści badań 
biografi cznych w polskiej nauce chcieliby zmienić, pracując zespołowo oraz in-
dywidualnie nad różnymi aspektami biografi ki). Projekt taki, cechujący się ot-
wartą formułą i nowoczesnym sposobem tak przekazywania, jak dyskutowania 
i pomnażania wiedzy w tym zakresie, wpisywałby się w ideę Nauka 2.0, mającą 
wprowadzić polską humanistykę w XXI wiek11. 

Jedno można powiedzieć już dziś: w XXI wiek trzeba zdecydowanie wpro-
wadzić polską biografi kę naukową – gorzej, niż jest obecnie, być już chyba nie 
może. Jeśli książka ta stanie się chociaż małym krokiem do urzeczywistnienia 
tego celu lub przynajmniej sprowokuje polskie środowisko naukowe do czynne-
go włączenia się w tworzenie nowego języka, metod, teorii, a wreszcie i struktur 
zajmujących się badaniami biografi cznymi, zrealizuje swoje podstawowe zada-
nie, jakim jest wielki powrót do biografi i w badaniach literackich.

10  Por. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, 
nr 1–3, s. 221–237.

11  Na temat projektu Nauka 2.0 por. na przykład S. Cisek, Nauka 2.0: nowe narzędzia komu-
nikacji naukowej, http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/CisekSabina.pdf; dostęp: 9.09.2013; 
Z. Osiński, Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, http://eprints.rclis.
org/18450/1/Nauka%202.0%20w%20%C5%9Brodowisku%20historyk%C3%B3w%20najnow-
szych%20dziej%C3%B3w%20Polski.pdf; dostęp: 9.09.2013.
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Podziękowania

Książka dziś oddawana do rąk czytelników powstawała na przestrzeni 14 lat, 
podczas których badania biografi czne były dla mnie tematem wiodącym, cho-
ciaż nie jedynym. Spojrzenie wstecz każe w tym miejscu oddać sprawiedliwość 
wszystkim tym, którzy w tym okresie na różne sposoby mi towarzyszyli. 

Na swej naukowej drodze spotkałam wielu Mistrzów i do nich najpierw kie-
ruję swoje podziękowania. Za nieocenioną pomoc, inspiracje i rady składam 
gorące wyrazy wdzięczności Pani prof. dr hab. Marii Cieśli-Korytowskiej, kie-
rownikowi Katedry Komparatystyki Literackiej WP UJ. Bez Jej zaangażowa-
nia i mądrego prowadzenia oraz zachęcania do nieustannego rozwoju byłaby to 
całkiem inna książka. Dziękuję także Koleżankom z mojej Katedry, od których 
wiele się nauczyłam i na których serdeczność oraz pomoc zawsze mogłam li-
czyć.

Wyrazy ogromnej wdzięczności kieruję również do recenzenta tej książki, 
dr hab. Andrzeja Fabianowskiego, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, za uważ-
ną lekturę i recenzję książki. Jestem Mu za nią ogromnie wdzięczna.

Szczególne podziękowania przekazuję również badaczom z Instytutu Psy-
chologii Wydziału Filozofi cznego UJ, zwłaszcza prof. dr hab. Aleksandrze To-
karz, która pod początku towarzyszyła mi w tworzeniu metody psychobiogra-
fi czno-literaturoznawczej, oraz prof. dr hab. Marii Manturzewskiej, pod której 
kierunkiem poznawałam koncepcję Charlotte Bühler i Howarda Gardnera. Dzię-
kuję także dr. hab. Bartłomiejowi Dobroczyńskiemu, dr hab. Dorocie Kubickiej, 
dr. hab. Romualdowi Polczykowi i dr hab. Aleksandrze Gruszce-Gosiewskiej, 
z którymi miałam szczęście spotkać się na różnych etapach pracy nad moim 
narzędziem. Szczególne podziękowania za owocną współpracę w ostatnim cza-
sie kieruję także do prof. dr hab. Teresy Rzepy ze Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej.

Trudno byłoby w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi 
zetknęłam się osobiście lub poprzez lekturę ich publikacji. Starałam się wszyst-
kie takie kontakty odnotowywać w przypisach i bibliografi i; w tym miejscu za 
wszelkie inspiracje bardzo dziękuję. Za wsparcie i przyjaźń dziękuję szczegól-
nie dr Ewie Hoffmann-Piotrowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Za pomoc 
w przeprowadzeniu kwerendy w bibliotece Université Stendhal   – Grenoble 3 
oraz twórcze dyskusje na temat biografi styki francuskiej dziękuję Anne-Marie 
Monluçon, Annie Seignes oraz Isabelle Krzywkowski.

Badania prowadzone od 2011 roku oraz polskie i zagraniczne kwerendy bi-
blioteczne były możliwe dzięki fi nansowaniu uzyskanemu w ramach projektu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jak badać życie twórców? Bio-
grafi ka i biografi styka w perspektywie interdyscyplinarnej (N N103 448140), 
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sfi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2013. 
W tym miejscu chciałabym więc serdecznie podziękować za przyznanie tych 
środków i pozytywne recenzje na etapie oceny projektu.

Książka nigdy nie powstaje w próżni, dlatego osobno chciałam podzięko-
wać tym, którzy przez te wszystkie lata byli ze mną, na co dzień towarzysząc 
mi w pracy badawczej. Na pierwszym miejscu – mojemu Mężowi, bez którego 
książka ta nigdy by nie powstała, a także dzieciom za wyrozumiałość, zwłaszcza 
na ostatnim etapie pracy nad tekstem. 

Dziękuję całej mojej rodzinie, na której wsparcie i życzliwość zawsze mo-
głam liczyć – szczególnie moim Rodzicom: Bernadecie i Benedyktowi, Teściom 
Stanisławie i śp. Władysławowi oraz dziadkom i dalszej rodzinie. Także gronu 
bliskich i wielu przyjaciół w różny sposób mi towarzyszących, a zwłaszcza: 
pani Annie i panu Leszkowi, Agnieszce, Marcie, Marysi, Madzi i Bartkowi, 
Dominice i Markowi, diakonowi Mateuszowi oraz mojej grupie Kroków. Wy-
razy wdzięczności kieruję także do moich przyjaciół ze Strasburga za pomoc 
podczas kwerend bibliotecznych w Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg: Danielle i Rogerowi, Marcie i Jackowi, Kasi i Wojtkowi oraz Joli 
i Pierre’owi.

Specjalne podziękowania kieruję do Sióstr Urszulanek SJK z Warszawy, któ-
re wielokrotnie mile mnie przyjmowały, umożliwiając kwerendy w warszaw-
skich bibliotekach.



Część I

BIOGRAFIKA W NAUKACH 
HUMANISTYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH





Rozdział 1

BIOGRAFIA W UJĘCIU MONOGRAFICZNYM 
– RZUT OKA NA BADANIA ZAGRANICZNE

Biografi a jako temat opracowań, tomów zbiorowych, wydań specjalnych nu-
merów czasopism naukowych czy konferencji naukowych jest w badaniach 
zagranicznych szeroko obecna. Dlatego przegląd publikacji na jej temat mu-
siałam ograniczyć do pozycji najważniejszych, stanowiących tradycję badań 
biografi cznych i cytowanych w każdej kolejnej pracy temu poświęconej. Ich 
uzupełnieniem jest krótkie omówienie innych ważnych publikacji (tomów zbio-
rowych) w rozdziale Konteksty poszerzające (płyta CD).

Zebrane tu monografi e są też świadectwem tego, jak ewoluowało myślenie 
o biografi i i co wpływało na kształt jej rozwoju. Są także dowodem na to, iż 
praktyka czytania opracowań zagranicznych (uobecniająca się w nieustannym 
dialogowaniu ze sobą prac francuskich, amerykańskich i angielskich) pozwoliła 
na dynamiczny rozwój refl eksji teoretycznej i metodologicznej, i z pewnością 
przyczyniła się do ugruntowania biografi i na rynkach czytelniczych tych kra-
jów. We wszystkich bowiem książkach pojawia się konstatacja, iż odbiorcy nie 
tylko kupują biografi e, ale też chętnie zapoznają się z konkurencyjnymi narra-
cjami poświęconymi tym samym osobom. Nic w tym dziwnego, jeśli ma się 
świadomość, iż autorami najpoczytniejszych pozycji są profesorowie różnych 
specjalności, w oczach których biografi a już dawno przestała być gatunkiem 
„gorszym”, tak jak jeszcze ciągle niestety postrzegana jest w Polsce.

1.1. Biografi a między sztuką a nauką – André Maurois

Rozważania André Maurois na temat biografi i Aspects de la biographie, które 
ukazały się w 1928 roku12, stanowią tak dla zagranicznych, jak i dla polskich 
badaczy biografi i współczesnych czytelny punkt odniesienia. Maurois stawia 
bowiem pytanie o to, czy istnieje biografi a nowoczesna, a jeśli tak, to czym różni 
się od biografi i tradycyjnej, na jakich metodach badawczych jest oparta, a prze-

12  Tu cytuję jedno z kolejnych wydań: A. Maurois, Aspects de la biographie, Paris 1930.
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de wszystkim: czy należy do dziedziny sztuki, stanowiąc jeden z podgatunków 
powieści, czy raczej mieści się w przestrzeni nauki.

1.1.1. Początki nowoczesnej biografi i
Za początek nowoczesnej biografi ki uznaje Maurois wydanie przez Gilesa 
Lyttona Stracheya, angielskiego pisarza i krytyka, dwóch biografi i poświęco-
nych epoce wiktoriańskiej13, napisanych jednak w zupełnie odmiennym sty-
lu niż wcześniejsze prace (zakwestionowane przez niego ujęcia typu „życie 
i dzieło”14). Przyniosły one nowe, krytyczne, a zarazem ironiczne podejście do 
portretowanych osób15. Jednak inny badacz zajmujący się biografi ą, na którego 
powołuje się Maurois (to Harold Nicolson, który w 1927 roku wydał krótką 
monografi ę zatytułowaną Rozwój biografi i angielskiej16), przesuwa tę datę już 
na początek roku 1907.

Nowoczesny biograf stawia na użycie metod naukowych: gromadzone fakty 
postrzegane są jako dane obiektywne, mają prowadzić do wyciągania ogólniej-
szych wniosków, które z kolei są weryfi kowane na gruncie różnych nauk szcze-
gółowych. Do tworzenia obrazu życia używa się wszelkich dostępnych doku-
mentów, nie wprowadzając cenzury ze względu na ich zawartość. Zakłada się też, 
że badający daną biografi ę nie będzie przemilczał ważnych faktów, niezależnie 
od tego, czy budują one pozytywny czy negatywny obraz życia. W coraz więk-
szym stopniu pokazywane jest również życie codzienne wybitnych osobowości17.

1.1.2. Biografi a: dzieło sztuki czy tekst naukowy?
Wśród cech nowoczesnej biografi i Maurois wymienia: dążenie za wszelką cenę 
do ujawnienia prawdy (na przykład przy wykorzystaniu psychoanalizy, aby zba-
dać również nieświadomość wybitnych osobowości), przekonanie o złożoności 
natury ludzkiej oraz nową koncepcję człowieka, której podstawą jest przyjęcie 
niepewności i niestabilności jako podstawowych cech kondycji ludzkiej.

Kolejne fragmenty pisarz poświęca analizie trzech wskazanych cech. 
Rozważa zatem najpierw szanse na to, by biograf mógł dotrzeć do prawdy o ży-

13  Były to: Eminent Victorians: Cardinal Manning, Florence Nightingale, Dr. Arnold, General 
Gordon, London 1918 oraz Queen Victoria, New York 1921.

14  Nieprzypadkowo w literaturze francuskiej taka krytyka pojawia się dużo wcześniej niż 
w Polsce – co uwidacznia dystans czasowy między tymi samymi problemami podejmowanymi za 
granicą oraz w kraju; u nas radykalny sprzeciw wobec takiej formuły pisania biografi i wygłosił do-
piero Janusz Sławiński w swoim słynnym referacie Myśli na temat: biografi a pisarza jako jednost-
ka procesu historycznoliterackiego, w: Biografi a – geografi a – kultura literacka, red. J. Ziomek 
i J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 9–24.

15  Maurois chwalił Stracheya m.in. za to, że nie wygłaszał wprost swoich ocen, ale pozwalał 
czytelnikowi samodzielnie wyrobić sobie opinię, przytaczając odpowiednie wypowiedzi obserwa-
torów lub szczegółowo przedstawiając słabostki królowej Wiktorii i jej dworu w taki sposób, jak 
gdyby był jednym ze świadków kreowanych przez siebie scen, stojącym za głównymi bohaterami 
i naśladującym ich ruchy (A. Maurois, Aspects de la biographie, s. 13).

16  H. Nicolson, The Development of English Biography, London 1927.
17  Por. A. Maurois, Aspects de la biographie, s. 10–16.
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ciu danej osoby. Nie kryje się ona w samych faktach, lecz w ich specyfi cznym 
uporządkowaniu (które Maurois określa nawet mocnym słowem „manipula-
cja”), wyciągającym na plan pierwszy wydarzenia ważne, by mniej istotne po-
zostały w cieniu18.

Następnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez André Maurois jest 
kwestia przynależności biografi i do sztuki lub też do nauki19. Najpierw analizuje 
argumenty przemawiające za tym, by biografi ę zaliczyć do literatury pięknej: 
pisze o wywoływanych przez nią emocjach i podobieństwie tekstu do powieści. 
Wskazuje jednak ważne różnice, między innymi tę, iż postać literacka jest od 
początku do końca skonstruowana, natomiast bohater biografi i istniał w rze-
czywistości, zatem jego portret jest w dużo większym stopniu zdeterminowany 
przez dane biografi czne. Z drugiej jednak strony lektura prawdziwej opowieści 
wywołuje silniejsze reakcje emocjonalne i estetyczne niż opowieść fi kcjonal-
na. Maurois porównuje również pracę biografa do dzieła malarza pejzażysty 
lub portrecisty: obaj muszą wyizolować z rzeczywistości to, co najistotniejsze 
i z tego zbudować portret twórcy, zatem postępowanie biografa przypomina 
działania artysty.

Literacki aspekt biografi i rozpisuje Maurois na kilka reguł, których prze-
strzeganie pomaga zachować powieściowy charakter tekstu bez rezygnacji 
ze ścisłości oraz dążenia do prawdy. Pierwsza z nich zakłada przestrzeganie 
chronologicznego porządku wydarzeń, co ma naśladować naturalny rytm ży-
cia, zachować wrażenie dynamiki rozwoju opisywanych postaci. Kolejna to 
umiejętność dobrej selekcji faktów i eliminowania niepotrzebnych szczegółów, 
gdyż zbyt duże ich nagromadzenie (zwłaszcza w krytykowanych przez francu-
skiego pisarza biografi ach typu „życie i epoka”, które uznaje za przynależące 
do historii a nie do biografi ki) nie prowadzi do poprawy jakości całego dzieła. 
Równocześnie selekcja ta nie ma być poszukiwaniem ponadindywidualnych 
praw, ale musi prowadzić do zachowania indywidualnych cech danego życia, 
gdyż to właśnie owe detale: ton głosu, spojrzenie, charakterystyczne gesty, po-
wiedzonka odróżniają dzieło biografa od pracy historyka. Maurois dostrzega też 
w biografi i potencjał poetycki: ma się on kryć w specyfi cznym rytmie opowieści, 
który rekonstruuje i równocześnie przekształca to co naturalne w dzieło sztuki.

Przeciwstawienie na gruncie biografi i sztuki nauce narzucił wspominany już 
Harold Nicolson, uznając, iż biografi a ulegnie technicyzacji i stanie się zrozu-
miała wyłącznie dla ekspertów, a tym samym zniknie z pola literatury. Maurois, 
który tych obaw nie podziela, zadaje pytanie odmienne: czy możliwe jest odkry-
cie w biografi i prawdy rozumianej naukowo?

Tak jak w poprzednim wypadku pisarz gromadzi najpierw podstawowe 
argumenty przemawiające na korzyść naukowego charakteru biografi i: pisze 
o prowadzonych przez biografa analizach dokumentów, również osobistych, 
oraz już napisanych biografi i – zauważa przy tym, że dostęp do przeszłości jest 
już zamknięty i zapośredniczony przez teksty, a zatem z założenia niedoskonały. 

18  Tamże, s. 20–22.
19  Tamże, s. 22–38.
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Zastanawia się również nad możliwością rozstrzygania o prawdziwości faktów 
wobec licznych zafałszowań w materiale biografi cznym, tak celowych, jak i ak-
cydentalnych, nie mówiąc już o przypadkach cenzurowania zbiorów (najczęś-
ciej przez bliską rodzinę). Do problemu tego wraca w rozdziale poświęconym 
autobiografi i20, gdzie pisze o problematyczności prawdy w wyznaniach samego 
bohatera biografi i – podstawowymi przeszkodami na drodze do jej uzyskania 
z materiału autobiografi cznego są według niego ominięcia i błędy spowodowane 
zapominaniem, celowym pomijaniem lub zafałszowywaniem faktów, pruderyj-
nością, zwłaszcza w temacie relacji seksualnych, procesami racjonalizacji oraz 
chęcią ochrony najbliższych przed niewygodnymi prawdami.

Autor wskazuje również uwikłanie biografa w sam proces opisywania kon-
kretnej osoby, począwszy od kreowania jej obrazu na własne podobieństwo, po-
przez wpływ preferencji i animozji na ostateczny kształt biografi i. Zastanawia 
się również nad możliwością wykorzystania w badaniach biografi i pisarzy 
dzieł literackich, odrzuca jednak prostą, autobiografi czną interpretację postaci 
na rzecz raczej poszukiwania typowych kreacji, powtarzających się w różnych 
utworach21.

Wskazane cechy biografi i, które wymuszają analizę rozmaitych tekstów i ich 
konfrontowanie ze sobą w procesie poszukiwania prawdy, według Maurois są 
jednak charakterystyczne raczej dla pracy pisarza niż badacza. Analiza kwestii 
naukowości biografi i prowadzi go zatem do wniosku, że nie można napisać 
biografi i, która byłaby pozbawiona artystycznej kreacji: La vérité? Oui, nous 
devons la poursuivre de toute notre âme. I wyjaśnia: Avec toute notre âme, c’est-
-à-dire avec toute notre attention, avec tout notre respect, avec toute notre intel-
ligence, mais aussi avec les facultés de divination artistique que nous pouvons 
posséder22. Taka prawda różni się od rezultatów uzyskiwanych w naukach przy-
rodniczych, co nie zwalnia jednak biografa od jej poszukiwania.

Różnice między ujęciem naukowym a spojrzeniem biografa pisarz spostrze-
ga również w portretowaniu jednostki a nie szerszej grupy społecznej: tym bio-
grafi a różni się od historii.

1.1.3. Biografi a jako ekspresja własnej osobowości piszącego
Specyfi ki biografi i szuka Maurois również w analizowaniu jej jako sposobu 
ekspresji własnej osobowości w celu lepszego zrozumienia bohatera biografi i, 
co uznaje się za niedopuszczalne w naukach historycznych. Wątek ten poja-
wił się już wcześniej, przy okazji pytania o możliwość kreowania prawdziwie 
naukowego wizerunku innej osoby, skoro przy jej tworzeniu wykorzystujemy 
własne myśli, wrażenia, przeczucia i wspomnienia. Zakładając, iż nie ma innej 

20  Tamże, s. 68–82.
21  Podobną drogą pójdą wiele lat później polscy badacze – Jan Józef Lipski (w szkicu 

Osobowość twórcza, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 167–188) i Danuta Danek (por. tejże, 
Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997).

22  A. Maurois, Aspects de la biographie, s. 50.
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możliwości niż korzystanie z osobistych doświadczeń, pisarz przestrzega jed-
nak przed naginaniem lub nawet fałszowaniem prawdy historycznej w akcie 
kreowania bohatera biografi i: nie wolno go tworzyć według swoich pragnień 
i potrzeb, przypisywać mu rozmów, które się nie odbyły lub wydarzeń, do któ-
rych nie doszło. Biograf nie może też celowo pomijać niewygodnych dla siebie 
faktów, aby powstający obraz nie był sprzeczny z danymi biografi cznymi – te 
właśnie niebezpieczeństwa wylicza Maurois, pisząc o możliwym utożsamieniu 
opisującego i opisywanego.

Podobne utożsamienie występuje również u czytelnika biografi i, chociaż 
przebiega ono na nieco innej płaszczyźnie: odczuwany związek dotyczy nie tyle 
rozumienia bohatera biografi i, ile próby działania tak jak on. W tym ujawnia się 
modelująca funkcja biografi i, która może kształtować u odbiorców określone 
zachowania, co od niemal zawsze interpretowane było jako dydaktyczny wpływ 
biografi i.

W ostatniej części swojej książki Maurois zestawia biografi ę z powieścią, 
wydobywając cechy zbliżające te dwa gatunki, tak jednak różne, oraz wskazując 
odmienność pracy biografa od aktywności pisarza. W tym aspekcie jego rozwa-
żania są tym bardziej wiarygodne, iż sam uprawiał obie formy pisarstwa.

Podsumowując, André Maurois wskazuje, że biografi a zawsze należeć bę-
dzie do gatunków trudnych, gdyż wymaga się od jej autora skrupulatności bada-
cza i jednocześnie fi nezji artysty, prawdy tak przedstawianej, jakby była fi kcją 
i równocześnie historycznej wierności faktom. Ostatecznie opowiada się zatem 
za nieprzeprowadzaniem ostrych rozgraniczeń między naukowością a litera-
ckością tego gatunku. Jednak późniejsi badacze zdecydują się takiego podziału 
dokonać na terenie samej biografi i.

1.2. John A. Garraty o naturze biografi i

Książka amerykańskiego profesora historii Columbia University i biografa Johna 
Arthura Garraty’ego zatytułowana The Nature of Biography23 należy do pozycji 
klasycznych i wspominana jest często przez kolejnych badaczy. Nic dziwnego: 
ta obszerna praca nie tylko rekapituluje stan świadomości biografów w roku 
1957, kiedy to została wydana, ale kreśli biografi ce szerokie interdyscyplinarne 
perspektywy, dotyka też wielu zasadniczych kwestii. Sam Garraty wspominany 
jest jako badacz niezmiernie zainteresowany tematyką biografi czną, której po-
świecił część swoich badań24.

Autor podzielił swoją książkę na trzy części: w pierwszej The Nature of 
Biography formułuje szereg ogólnych uwag i defi nicji, których używa później. 
W drugiej części pisze o rozwoju biografi i od starożytności aż po lata współczes-

23  J.A. Garraty, The Nature of Biography, New York 1957.
24  Por. wspomnienie o prof. Garratym jego asystenta: Y. Mieczkowski, Remembering John 

Garraty, college.columbia.edu/news/remembering_john_garraty; dostęp: 13.08.2013.
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ne. Natomiast trzecią, najciekawszą z punktu widzenia dotychczas poruszanych 
kwestii, poświęca metodologii: pisze o wyborze odpowiedniej osoby, o zbie-
raniu materiału biografi cznego, omawia problem osobowości twórcy, wreszcie 
zastanawia się nad samymi regułami pisania takiego opracowania.

1.2.1. Natura biografi i
Rozpoczynając swe rozważania poświęcone biografi i, badacz defi niuje czym 
ona jest. Rozpoczyna od określenia, iż to zapis życia człowieka postrzegany jako 
mały segment wielkiej mozaiki: historii miasta, kraju, narodu – szerszej rze-
czywistości społecznej. Biografi a w ujęciu historycznym reprezentuje swoisty 
mikrokosmos: nie da się jej „wyjąć” do badania z określonej rzeczywistości, bo 
jest z nią związana wieloma relacjami. 

Historyk przytacza tu trzy możliwe stanowiska, które odzwierciedlałyby 
te związki między indywidualną biografi ą a wielką historią. Socjolog Joseph 
Schneider zakłada, że jednostka jest tylko o tyle znacząca, o ile żyje w ważnych, 
przełomowych czasach – to one sprawiają, iż rodzą się wybitne osobowości. 
To stanowisko Garraty uważa za skrajne. Drugą skrajnością jest z kolei teza 
Thomasa Carlyle’a, iż historia jest tylko sumą niezliczonych biografi i – z czym 
również autor nie do końca się zgadza. Jeszcze inni twierdzą, że historią rządzi 
los (szczęście? przeznaczenie?), a wybitne osobistości stają się nimi wyłącznie 
przez przypadek – i ten pogląd badacz uważa za zbyt skrajny.

Ostatecznie Garraty formułuje tezę, którą dziś można by nazwać interakcyj-
ną, zakładając, iż wszystkie elementy odgrywają rolę w ukształtowaniu wybit-
nej jednostki: i ona sama, i jej środowisko oraz czasy historyczne, w których 
żyje, i z pewnością kaprysy fortuny. Zadaniem biografa jest określić odpowiedni 
udział każdego z tych czynników w biografi i twórcy.

Garraty stoi na stanowisku, iż biografi a zawdzięcza swą popularność nie tyle 
faktom i wydarzeniom, chociaż i one są ważne, ale przede wszystkim same-
mu jej bohaterowi. Pisze, iż trudno przecenić właśnie ten czynnik, gdyż ma on 
fundamentalne znaczenie: w biografi i najbardziej interesujący jest człowiek. To 
zdanie będzie patronować całej książce amerykańskiego historyka.

Od początku zakłada on ścisły związek historii i psychologii w procesie po-
wstawania biografi i. Powołuje się przy tym na znanego psychologa Gordona 
W. Allporta, który reprezentuje w psychologii osobowości podejście cechowe25. 
Najważniejszym elementem tej koncepcji jest przyjęcie założenia, iż ludzie mają 
pewne stałe predyspozycje (cechy) do zachowywania się w określony sposób, 
a owe ogólne skłonności są zorganizowanymi hierarchicznie podstawowymi 
częściami składowymi osobowości26. Nieprzypadkowo amerykański historyk 
sięgnął właśnie po koncepcję Allporta – to on uważany jest w psychologii za 

25  Por. tamże, s. 9.
26  Por. D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość. Teoria i badania, tłum. B. Majczyna, M. Majczyna, 

K. Sikora, K. Krzyżewski, Kraków 2011, s. 282.
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„ojca” metody idiografi cznej, która ma na celu ujęcie niepowtarzalności jed-
nostki: jej konkretnych cech oraz ich organizacji27.

Podobnie jak Maurois, Garraty zastanawia się nad podobieństwem biografi i 
do dzieła naukowego – z jednej strony i dzieła literackiego – z drugiej. Dlatego 
porównuje możliwości jakie ma przed sobą biograf w zestawieniu z powieścio-
pisarzem oraz naukowcem. 

Podsumowując swe rozważania na temat natury biografi i, historyk formułuje 
następującą jej defi nicję: biografi a jest rekonstrukcją życia człowieka w biegu 
jego życia, dąży do tego, by być jego „żywym obrazem” i ukazywać go w in-
terakcji ze światem. Biografi a naukowa musi dążyć do prawdy i bazować na 
faktach, ale powinna być również artystyczna i napisana z wyobraźnią, aby na 
jej kartach mógł powstać trójwymiarowy obraz bohatera. Biograf w tym ujęciu 
gra rolę „boga”, gdyż to dzięki niemu jednostka może przejść do historii, może 
też zyskać niejako swoje „drugie życie”28. 

1.2.2. Problemy metodologiczne biografi i
Najważniejszym problemem metodologicznym omawianym przez amerykań-
skiego historyka jest włączenie analiz osobowości do badania biografi i. Autor 
rozważa tę kwestię, odwołując się do istniejącego stanu rzeczy. Pisze więc 
o intuicyjnych i często nietrafnych analizach historyków, dość krytycznie wypo-
wiada się też na temat psychoanalizy. Proponuje natomiast interdyscyplinarną 
współpracę historyków i biografów właśnie z psychologami takimi jak Allport, 
widząc w jego metodzie idiografi cznej nadzieję na nowy, głębszy sposób ana-
lizy dokumentów osobistych. Omawia również analizy ilościowe oraz analizy 
zawartości treściowej, wskazując na mocne i słabe strony takiej metodologii.

W poszukiwaniu nowych metod przyświeca Garraty’emu chęć podniesienia 
jakości biografi cznych analiz, zwłaszcza ich naukowego charakteru, co ma tak-
że pomóc w lepszym kontrolowaniu subiektywizmu badacza. Poza psychologią 
osobowości badacz proponuje również wykorzystanie psychologii społecznej, 
zwłaszcza w analizach środowiska rodzinnego bohatera biografi i. 

W kolejnym rozdziale Garraty omawia typy materiałów biografi cznych, wy-
mieniając wśród nich autobiografi e, dzienniki i pamiętniki, listy, opublikowane 
dzieła, inne osobiste zapiski; wskazuje, że użytecznym pytaniem jest kwestia 
przyczyn, dla których jednostka sporządzała dane teksty (zwłaszcza autobiogra-
fi ę, której badacz poświęca większość rozdziału).

Ostatni rozdział poświęcony jest samemu pisaniu biografi i. Historyk sięga tu 
do propozycji sformułowanych przez samych biografów; jako przykład wyko-
rzystuje zapiski Jamesa Partona. Notuje on następujące zasady: 1) poznać bo-

27  Allport sam prowadził badania biografi czne: przeanalizował 172 listy pewnej kobiety, a na-
stępnie na tej podstawie przygotował kliniczny opis jej osobowości wraz z danymi z analizy iloś-
ciowej; ten rodzaj badań ujawnił wewnętrzny wzorzec i organizację cech analizowanej jednostki; 
por. W. Runyan McKinley, Historie życia a psychobiografi a, tłum. J. Kasprzewski, Warszawa 1992, 
s. 172–198; D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość…, s. 287.

28  Por. tamże, s. 28.
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hatera biografi i jak samego siebie; 2) zgromadzić całą istniejącą wiedzę na jego 
temat i uporządkować ją; 3) ustalić proporcje poszczególnych części; 4) powoli 
opracowywać całość; 5) unikać potępiania i wychwalania, sprawom nadawać 
właściwą wagę; 6) nie ukrywać przed odbiorcą niczego, co miałby prawo wie-
dzieć29.

Podsumowując, można dostrzec wyraźną linię ewolucyjną między praca-
mi Maurois a Garraty’ego: ta druga propozycja ma charakter interakcyjny, na 
pierwszym miejscu w biografi i stawia człowieka, do analizy jego życia używa 
się koncepcji psychologicznych spoza terenu psychoanalizy. Powraca wątek łą-
czenia nauki i sztuki w tekście biografi cznym oraz dążenia do prawdy, nawet 
trudnej dla odbiorców.

1.3. Sztuka biografi i według Paula M. Kendalla

Książka amerykańskiego historyka i biografa Paula Murraya Kendalla The Art 
of Biography w 1965 roku została nominowana do nagrody Pulitzera. Ważne są 
zwłaszcza dwa rozdziały – pierwszy, poświęcony pograniczom biografi i (Walking 
the Boundaries) oraz ostatni – na temat biografi i współczesnej (Contemporary 
Biography). Pozostałe cztery kreślą historię rozwoju kluczowych dzieł biografi -
styki światowej aż do czasów pierwszej wojny światowej. 

1.3.1. Teoretyk biografi i musi być najpierw biografem
Podobnie jak to będą robić jego następcy, Kendall powołuje się na określone 
prace na temat biografi i (powtarzające się w kolejnych monografi ach i stano-
wiące kontekst rozważań, punkt odniesienia): wspominany już przez Maurois 
Rozwój biografi i angielskiej Harolda Nicolsona (1927), wcześniej omówione 
Aspekty biografi i André Maurois (1930), Natura biografi i Johna A. Garraty’ego 
(1956), Biografi e literackie Leona Edela (1957) czy książki Jamesa L. Clifforda. 
Obejmując pole badań zarówno angielskich, jak i amerykańskich, Kendall 
wskazuje, że długo trzeba było czekać, aby biografi e stały się przedmiotem za-
interesowania badaczy uniwersyteckich. W zasadzie aż do początku XX wieku 
były one postrzegane jako gatunek istniejący pomiędzy nauką (głównie histo-
rią) a literaturą: prawdziwe zainteresowanie odnotowuje się mniej więcej od lat 
pięćdziesiątych, kiedy to badacze zaczęli opracowywać zarówno sam gatunek 
w ujęciu monografi cznym, jak i pisać biografi e.

Cecha ta jest charakterystyczna dla omawianych w tym rozdziale obcoję-
zycznych monografi i: ich autorami są praktycy, a nie tylko teoretycy biogra-
fi i, zatem ich rozważania i uwagi nawiązują do napotykanych podczas badań 
problemów, rozstrzyganych na bieżąco wątpliwości oraz wybranych ostatecznie 

29  Tamże, s. 244–245.
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rozwiązań30. Ujawnia się to nie tylko w sposobie rozstrzygania kwestii spor-
nych, ale też w częstym przywoływaniu własnego doświadczenia badawczego: 
czasem dla zilustrowania konkretnego problemu, czasem dla uzasadnienia kon-
kretnych założeń biografi i. Kendall zastrzega też, że jego praca nie ma być ani 
historią biografi i, ani zbiorem krytyk i recenzji konkretnych dzieł, ani tym bar-
dziej podręcznikiem zawierającym wskazówki na temat jej pisania. W zamiarze 
autora to raczej krótki rekonesans pozwalający zapoznać się z tym, co dzieje się 
obecnie na polu biografi i i wskazać linie rozwojowe oraz ich historyczne korze-
nie. Ostatecznie monografi a okazała się pracą na tyle znaczącą, że omawiana 
jest w kolejnych książkach, a nawet odnotowana przez polską badaczkę Marię 
Jasińską.

1.3.2. Biografi a jako niemożliwy splot sztuki, nauki i warsztatu
Swoje rozważania Kendall rozpoczyna od stwierdzenia, iż biografi a czasem 
postrzegana jest jako raczej mechaniczne zgromadzenie faktów i ułożenie ich 
chronologicznie w historię życia. Tymczasem jest ona – jak pisze – niemożliwym 
godzeniem między sobą sztuki, nauki i umiejętności warsztatowych biografa. 
Biografi a wymaga warsztatu i technik badawczych, których zresztą może na-
uczyć się każdy. Ma także aspekt naukowy, gdyż biograf nie tylko zbiera fakty, 
ale myśli indukcyjnie i wyciąga wnioski ze zgromadzonych danych. Biografi a 
jest też sztuką, gdyż jej autor kształtuje opowieść jak pisarz, używając również 
typowych technik pisarskich. Zdanie to będzie chętnie powtarzane przez kolej-
nych badaczy biografi i.

Kendall – za André Maurois – porównuje biografi ę do niemożliwego amal-
gamatu z tęczy i kamienia: podstawą są twarde fakty, ale całość zaistnieje do-
piero gdy zostaną one błyskotliwie zinterpretowane31. Dlatego biograf musi być 
równocześnie marzycielem i dociekliwym, twardo stąpającym po ziemi kopa-
czem, docierającym do ukrytych faktów – trzyma w ręku równocześnie pióro 
i łopatę. Fakty z kolei porównane są do rudy wydobywanej z ziemi, którą należy 
oczyścić i wytopić. Do wątku podobieństw między biografi ą i literaturą z jednej, 
nauką z drugiej strony autor wraca jeszcze w kilku innych miejscach.

Biografi styki Kendall nie postrzega jako dyscypliny nauk historycznych, 
zwracając uwagę, że określanie jej jako „historii życia” jest pod tym względem 
mylące. Podobnie zawężające jest ujęcie biografi i jako „dokumentowania ży-
cia”, gdyż same dokumenty nie pozwalają na uchwycenie sensu danej biografi i. 
Z kolei nazywanie jej „opowieścią o życiu” sugeruje związki z fi kcją. Biograf 
– w porównaniu do pisarza – nastawiony na kreowanie „wielkiej całości”, 
z góry skazany jest na porażkę ze względu na niefi kcjonalny charakter tekstu 

30  W przeciwieństwie do tego polscy badacze biografi ki byli teoretykami, a nie praktykami, 
paranie się biografi ą, nawet naukową, długo postrzegane było w środowisku akademickim jako 
działalność mniej istotna od interpretacji dzieł. 

31  Por. P.M. Kendall, The Art of Biography, London 1965, s. XI–XII. Do wątku tego wraca 
Kendall jeszcze w rozdziale Walking the Boundaries, tamże, s. 9, 17.
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(ograniczenie w zakresie używania wyobraźni – świat kreowany przez biografa 
musi naśladować rzeczywistość historyczną, którą próbuje odzwierciedlać) oraz 
obecność materiałów biografi cznych, które istnieją niezależnie od jego pracy 
(podczas gdy świat wykreowany przez pisarza nie ma swojego odpowiednika 
w rzeczywistości)32. Z kolei od historyka odróżnia go przede wszystkim zainte-
resowanie indywidualnością, życiem konkretnej osoby, która staje się dla niego 
całym kosmosem.

1.3.3. Mimetyczność biografi i
Klasyfi kując przyczyny, dla których podejmowany jest trud opracowywania bio-
grafi i, Kendall za Haroldem Nicolsonem33 nazywa „czystą biografi ą” tylko taki 
tekst, który powstaje jako opis życia człowieka podejmowany ze względu na 
samą jego wartość i tak bliski prawdy, jak to tylko jest możliwe – takie życie sta-
je się wówczas samo w sobie dziełem sztuki. Równocześnie od początku z taką 
„czystością” dyskutuje, wskazując utopijność tego projektu: biografi a zawsze 
ma w sobie autobiografi czne ślady swojego autora, gdyż powstaje z pragnienia 
przywrócenia do życia konkretnego przebiegu biografi cznego. Dlatego biografi ę 
defi niuje badacz jako całość tekstową reprezentującą wyobraźnię ograniczoną 
prawdą i fakty mające siłę objawienia. Proponuje więc, by ujmować ją jako sy-
mulację za pomocą słów życia konkretnego człowieka na podstawie wszystkiego, 
co o nim wiadomo34. 

Ten mimetyczny charakter biografi i uwypukla problem luk w materiale bio-
grafi cznym oraz umiejętne używanie kategorii czasu. Kendall, zaznaczając, iż 
nie zna dobrego sposobu na ich uzupełnianie, pisze również, że złych metod 
jest mnóstwo. Uważa również, że biografi a powinna w specyfi czny sposób na-
śladować również rytm życia, a jej autor winien przeznaczać więcej miejsca na 
określone wydarzenia nie w zależności od ilości posiadanego materiału, lecz 
uwzględniając wagę konkretnego faktu w życiu portretowanej postaci.

W tej szkicowej defi nicji przewijają się kategorie, po które dziś sięgamy rza-
dziej, używając już zmodyfi kowanych ujęć lub inaczej je defi niując. U Kendalla 
pojawia się jeszcze „prawda” przeciwstawiona „fi kcji” oraz kategoria „naśla-
dowania życia” zestawiona z „gromadzeniem dokumentów” (które uśmierca 
podmiot biografi i) – pomiędzy nimi mieści się trudna aż do niemożliwości sztu-
ka pisania biografi i. O niej, jako mimetycznej symulacji życia, wypowiada się 
w dalszej części książki tak oto: Biography attemps the simulation, in words, of 
a man’s life, from what is known about that life, from the paper trail, the enigma-

32  Por. tamże, s. XI.
33  Jego książka jest poświęcona rozwojowi biografi i angielskiej; por. tegoż, The Development 

of English Biography, 1927; powoływał się na niego już André Maurois.
34  Badacz formułuje swoją propozycję w następujących słowach: Considering that biography 

represents imagination limited by truth, facts raised to the power of revelation, I suggest that it may 
be defi ned as „the simulation, in words, of a man’s life, from all that is known about that man”; por. 
P.M. Kendall, The Art of Biography, London 1965, s. 15; tłumaczenie w tekście głównym własne 
(tu i w dalszych fragmentach książki, o ile nie podano inaczej).
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tic footprint. Thus is differs from other literary arts. They seek to evoke reality 
from illusion; biography hopes to fasten illusion upon reality, to elicit, from the 
coldness of paper, the warmth of a life being lived35. Zestawienie „zimnych” do-
kumentów z „ciepłem” żyjącego człowieka uwypukla po raz kolejny wskazane 
linie napięć.

W całej książce autor rozwija też wątek powiązań autora biografi i z jej bo-
haterem, najpierw porównując jego pracę do opozycyjnie postrzeganej wobec 
niej twórczości pisarskiej. Biograf, w przeciwieństwie do pisarza, od początku 
zdystansowany jest wobec materiału, z którego powstanie jego praca, dlatego 
musi najpierw się weń zanurzyć, a dopiero potem może – w akcie pisania – oder-
wać się od tworzonego portretu biografi cznego. Co więcej, od początku zna on 
całość życia (porównanego w tym kontekście do scenariusza z wiodącą intrygą, 
której zakończenie jest biografowi dobrze znane36) i biorące w nim udział osoby, 
powiązane różnymi relacjami z głównym bohaterem biografi i: It is easy to see 
that what is the unknown future for the subject is the well-known past for the 
biographer; and it is easy to say that the biographer must use the advantage 
of this difference but not take advantage of it37. Zadanie niewykorzystywania 
tej wiedzy w kreowaniu wizerunku rozwijającego się bohatera, to – zdaniem 
badacza – jedno z trudniejszych wyzwań dla każdego biografa.

1.3.4. Biografi a współczesna: klasyfi kacja gatunkowa
Obszerny rozdział zamykający książkę poświęcony został biografi i współ-
czesnej, której początki widzi Kendall w biografi i królowej Wiktorii autorstwa 
Lyttona Stracheya (1917), podobnie jak wcześniej czynił to André Maurois. 
W ślady tego krytyka epoki wiktoriańskiej, którego praca dała początek nowym 
tendencjom w biografi ce współczesnej, idą biografowie obalający dotychczaso-
we mity (debunking biographers), psychobiografowie (Freudian biographers) 
oraz ci, którzy wybierają fi kcję literacką, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie 
czytelników; wszystkie trzy grupy badacz krytykuje i określa mianem „imitato-
rów”. Jednak sama praca Stracheya, zdaniem Kendalla, przekształciła świado-
mość biografów, wprowadzając samą biografi ę w przestrzeń napięć pomiędzy 
nauką a literaturą38. 

Na tej dynamice badacz opiera swoją klasyfi kację gatunków biografi cznych, 
rozpoczynając od tych najbliższych literaturze, a na najbliższych nauce koń-
cząc. I tak, najbliżej literatury umieszcza powieść biografi czną (wykładnikiem 
jej literackiego charakteru ma być założona fi kcyjność); biografi a nazwana „in-

35  Tamże, s. 28.
36  Kendall pisze na przykład: The biographer attempting to make sense out of the imperfect 

paper trail, brooding over gaps and gabble, is like a man sitting at bizzare play. He knows the 
„plot” and the cast of characters, and he understands substantially what is going to happen. His 
mission, however, is to report the drama in detail; of which the performance he is witnessing is 
a fl awed and sometimes zany simulacrum (tamże, s. 22–23).

37  Tamże, s. 27.
38  Por. tamże, s. 116–153.
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terpretacyjną” umieszczona została w połowie skali, na której końcu znalazły 
się biografi e naukowe, podzielone na „badawcze” oraz obszerne biografi e typu 
„życie i czasy…” (nazwane przez niego biografi cznym „Behemotem” – biblijną  
nazwą ogromnego zwierzęcia).

Biografi ę interpretacyjną charakteryzuje Kendall i ocenia raczej krytycznie, 
podobnie jak tradycyjną psychoanalityczną „psychobiografi ę”, którą wyraźnie 
w całej książce kwestionuje za spekulatywność. Dodatkowo podkreśla swoje 
wątpliwości w przypadku wprowadzania fi kcyjnych rozmów czy anegdot, które 
rzekomo mają „ożywiać” sceny i postaci. Pisze wprost, iż wymyślone konwer-
sacje, w których brakuje prawdy, sprawiają, że wszystko zostaje zaprzepaszczo-
ne39, a na końcu podsumowuje: The biographer’s object is not to create a living 
picture, but to create a living picture from the materials at hand, to create a li-
ving picture which will be a true likeness40. Wypowiedź ta jest ważna w świetle 
wcześniej sformułowanej defi nicji biografi i: pierwszeństwo ma jednak „praw-
dziwe” przed „żywe”, a „naśladowanie” nie jest po prostu naśladowaniem, lecz 
próbą wytworzenia „żywego obrazu” jak najbliższego prawdzie z przeszłości41.

Co ciekawe, Kendall ma świadomość, że słowa te wywołają pytanie o kry-
teria prawdziwości biografi i, a co za tym idzie – również prawdy dokumentów. 
Szereg retorycznych pytań, które otwiera słynna biblijna kwestia Piłata, poka-
zuje od jak dawna w piśmiennictwie amerykańskim podważana jest – nawet jak 
w tym przypadku na zasadzie uprzedzania spodziewanego ataku – wiara w nie-
zależność i obiektywizm dokumentów biografi cznych czy relacji świadków. 
Chociaż nie ma w tych słowach jeszcze świadomości językowego uwikłania 
tekstów stanowiących materiał biografi czny, postawa badacza daleko wykracza 
poza to, co dziesięć lat później będzie w Polsce prezentowane jako „nowoczes-
ne, strukturalistyczne podejście do biografi i”, oparte właśnie na przekonaniu, iż 
materiały zgromadzone i opracowane według zasad naukowych są prostą drogą 
do prawdy samej w sobie o życiu twórcy42.

Rozwiązaniem tych dylematów nie staje się też ucieczka w obiektywizujący 
język nauki lub też literaturyzujący język fi kcji. Kendall na ewentualne zarzuty 
odpowiada, iż ma świadomość, że jego prawda biografi czna nie ma charakte-
ru absolutnego. Mówi też rzecz bardzo ważną – która potem stanie się pod-
stawą tak zwanego „paktu biografi cznego” (na wzór paktu autobiografi cznego 
Philippe’a Lejeune’a):

The biographer can only answer that biographical truth is not and can never be absolute 
truth. He knows too well the fallibility of himself and his materials, and what he engages 
to tell is the best truth he can fi nd, to the best of his ability. Eschewing unlikely witnesses 
and unconvincing report, he will indeed make judgments, use his insight and his imagi-

39  Por. tamże, s. 129.
40  Tamże, s. 129.
41  Takie podejście dziś już jest oczywiście przestarzałe, ale wystarczyłoby zrezygnować z zało-

żenia o możliwości docierania do przeszłości „samej w sobie” i wprowadzić kategorię reprezentacji 
oraz zasadę „zadośćuczynienia przeszłości”, by rozważania te przybliżyć do stanowiska współczes-
nych historiografów, takich jak Frank Ankersmit (por. podrozdział 4.1.4. tej części książki).

42  Por. podrozdział 3.3.3. tej części książki.
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nation, but only so far as his pursuit of the real man and the limits of his sources allow. 
The result may be maimed truth, but the genuine biographer believes that maimed truth is 
better than, is a world removed from, outright invention43.

Zaangażowanie biografa w mówienie prawdy na tyle, na ile uda się mu do niej 
dotrzeć – nawet jeśli będzie „okaleczona” – stawiane jest na równi z obowiąz-
kiem pamiętania o jej ograniczonym, niepewnym statusie. Biograf skazany jest 
bowiem na „niedoskonałą prawdę”, co nie oznacza, że musi uciekać w fi kcję.

Na środku skali, obok biografi i interpretacyjnej, umieścił Kendall jeszcze ga-
tunek, który uznał za równocześnie najbardziej literacki i naukowy – superbio-
grafi ę. Omawia ją na podstawie książki Leona Edela Biografi e literackie (1957). 
Charakterystyczną cechą tego gatunku jest dopuszczanie na równych prawach 
fi kcji i prawdy biografi cznej, używanie materiałów biografi cznych w sposób 
twórczy, w służbie funkcji estetycznej – a nie tylko merytorycznej, a także swo-
bodne poruszanie się w czasie bohatera biografi i oraz wprowadzenie narracji 
wszechwiedzącej i narratora, który jest wszechobecny.

Skrajną część klasyfi kacji biografi cznych gatunków po stronie „nauki” zaj-
mują „Behemoty” (olbrzymie, wielotomowe zbiory wszelkich dostępnych do-
kumentów na temat danej postaci historycznej). Kendall krytykuje je za to, iż 
burzą naturalny porządek rozwojowy (układ od dzieciństwa do śmierci), pro-
ponując w zamian coś w rodzaju dziennika, gromadzącego fakty podobnie jak 
kalendarium literackie (tyle że z udziałem narracji).

1.3.5. Biografi a podwójnie zaangażowana
Na końcu Kendall omawia gatunek, dla którego nie ma odpowiedniego terminu, 
roboczo więc określa go mianem biografi i podwójnie zaangażowanej. Chodzi 
o takie biografi e, których autorzy są świadomi, że pisząc o bohaterze, piszą rów-
nocześnie sobą i o sobie. Swoją aktywnością „ogrzewają” chłód dokumentów, 
przywracając biografi ę życiu; stąd rodzi się szczególny związek między biogra-
fem a bohaterem jego „symulacji”, co Mark Schorer, cytowany przez Kendalla, 
nazywa „symbiotyczną relacją”, podobną do tej, jaka łączy artystę i jego dzieło. 

Rozwijając tę myśl, amerykański badacz wskazał, że ta relacja ma charakter 
procesualny, złożony z kilku faz. Pierwsza, w którą wchodzi biograf, oderwany 
i zdystansowany od tego, o kim pisze, polega na zanurzeniu się w tekstach jego 
życia – efektem jest opisywana „relacja symbiotyczna”. Druga faza to jednak 
dominacja biografa, który zgadza się na oderwanie, rozdzielenie podobne do 
tego, jakie przeżywa twórca w relacji do swoich bohaterów. A wszystko po to, 
by „przetłumaczyć” emocje i wrażenia na zrozumienie w nadziei na przeżycie 
wglądu (insight): w ten sposób rozumienie życia Innego, w procesie przekształ-
cania go w biografi czny tekst nie jest spoglądaniem niewzruszonego boga przez 

43  Tamże, s. 130.
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mikroskop, ale przeżyciem pewnego rodzaju miłości, w której nie pojawia się 
sprzeczność między zaangażowaniem a prawdą44.

Z tego właśnie względu Kendall określa biografi ę jako misję wymagającą 
wielkiego wysiłku, podkreślając wysiłek w wymiarze psychologicznym (empa-
tyczne wnikanie i późniejsze zdecydowane oderwanie się od bohatera biografi i) 
oraz literackim (zrealizowanie tego w materii słownej, przekodowanie doświad-
czenia na tekst). Misja ta, według niego, wykracza zatem poza postawę badaw-
czą czy zabiegi kompozycyjne, stając się procesem dawania życia biografi i na 
podobieństwo kiełkowania w zawieszeniu „pomiędzy” a „w środku”45, w owej 
symbiotycznej relacji między piszącym a opisywanym. Relacji, która zanurzona 
jest tak w nurcie nauki, jak i literatury.

1.4. James L. Cliff ord o biografi i jako składaniu całości 
z części

Książka Jamesa Lowry Clifforda From Puzzles to Portraits: problems of a lite-
rary biographer46 wydana w 1970 roku już na wstępie zawiera znamienną de-
klarację: W zasadzie nie podchodzę do tematu z punktu widzenia historycznego 
czy też krytycznego. Jestem zawodowym biografem i koncentruję swoje zainte-

44  Wątek ten pojawia się także w rozdziale pierwszym, natomiast swoje rozwinięcie uzyskuje 
właśnie przy okazji omawiania współczesnych (dla Kendalla, czyli w roku 1965) biografi i. O re-
lacji biograf – bohater biografi i pisze w następujących słowach: What the writer has submitted to 
as a human being he must now dominate as a biographer. He has accepted commitment in order to 
struggle for detachment, this time a willed detachment, one with the seeds of biography swelling 
within it, a detachment similar to that which he would have to seek if he had known the subject in 
life. Feeling must be translated into understanding, involvement into insight. The battle is waged to 
win, not a cold objectivity – the biographer is no unmoved god peering throught a microscope – but 
the kind of love that fi nds no contradiction between engagement and truth; tamże, s. 149.

45  Kendall pisze: It is primary psychological struggle, as well as the psychological-literary 
struggle for realization, which makes the creation of a biography in this modern mode so arduous 
a mission. It is not only the research, it is not only the composition, it is also the estabilishment of 
a life-giving „symbiotic-relationship” – this in-between, dark, silent, wrestling – which stretches 
out the years of the germination of biography; tamże, s. 149.

46  J.L. Clifford, From Puzzles to Portraits; Problems of a Literary Biographer, Chapel Hill 
1970. Omawiam tę książkę na podstawie polskiego wydania tej pracy: J.L. Clifford, Od kamyków 
do mozaiki. Zagadnienia biografi i literackiej, tłum. A. Mysłowska, Warszawa 1978. Polski tytuł 
w małym stopniu oddaje zarówno brzmienie angielskiego, jak i ogólną treść książki: układanie 
portretów biografi cznych z „puzzli” dokumentacyjnych, które jest zasadniczym tematem książki, 
nijak się ma do metafory „kamyków” i „mozaiki”. Także druga część w polskim brzmieniu akcen-
tuje bezosobowość gatunkową, podczas gdy w angielskim tytule, tak jak w całej pracy Clifforda, 
na plan pierwszy wysunięta została fi gura biografa-detektywa, ale i biografa-pisarza, biografa-
kreatora autorskiej rekonstrukcji narracyjnej życia twórcy. Co ciekawe, polski tytuł utrwalił jednak 
samą metaforę „pisania biografi i” jako „konstruowania mozaiki z kamyczków”, o czym świadczą 
językowe aluzje badaczy polskich, na przykład Michała Rusinka (tegoż, Kilka uwag o biografi i, 
muzyce i języku, „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s. 97).
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resowania wyłącznie na praktycznych działaniach pisarza, który przystępuje do 
odtworzenia czyjegoś życiorysu47. 

Słowa te jednak napisał profesor literatury angielskiej Columbia University, 
autor dwóch ważnych biografi i Samuela Johnsona i wydawca wielu jego pism, 
badacz osiemnastowiecznej literatury angielskiej, redaktor tomu pism krytycz-
nych Biography as an Art: Selected Criticism 1560–1960, w których zapre-
zentowane zostały poglądy na sztukę pisania biografi i (począwszy od Francisa 
Bacona) między innymi Samuela Johnsona, Jamesa Boswella, Samuela Taylora 
Coleridge’a, Thomasa Carlyle’a, Lyttona Stracheya, Wirginii Woolf, André 
Maurois i Leona Edela. Zatem, mimo małych rozmiarów i eseistycznej, lekkiej 
narracji, warto tę książkę przeczytać z uwagą, szukając w niej – pośród aneg-
dotycznych opowieści o znajdowanych przypadkowo archiwach i spotykanych 
osobach – także refl eksji natury ogólnej poświęconych biografi i (zwłaszcza 
w drugiej części).

Równocześnie jednak taka deklaracja zawiera sugestię, iż książka będzie po-
święcona nie tyle rozważaniom teoretycznym, ile praktyce biografi cznej – i tak 
jest rzeczywiście. Cała pierwsza część książki poświęcona została zbieraniu 
materiałów biografi cznych, natomiast w drugiej Clifford zastanawia się nad za-
sadami układania portretów biografi cznych z uzyskanego materiału.

1.4.1. Biograf przy biurku i w terenie
Już w pierwszej części pojawia się jednak ważne założenie na temat badań „ze-
wnętrznych” i „wewnętrznych”. Przez pierwsze Clifford rozumie samodzielne 
poszukiwania archiwów poza bibliotekami, przez drugie – typową „pracę przy 
biurku”. Ponieważ stwierdza, że nie istnieje podręcznik, który by to omawiał, 
postanawia opisać swoje doświadczenia jako biografa-detektywa. Zaznacza 
też, że należy być bardzo ostrożnym w przypadku archiwów, zwłaszcza listów, 
wydanych przed XX wiekiem z racji błędów, pominięć, cenzury, a nawet znie-
kształcania tekstu: Badania, jakie zacząłem prowadzić nazywając je „zewnętrz-
nymi”, odpowiadają głębokiej potrzebie ustalenia rzetelnej prawdy48.

W drugiej części Clifford poświęca więcej miejsca takim kwestiom jak 
sprawdzanie autentyczności dokumentów, typy biografi styki czy kwestie etycz-
ne. Najciekawszy jest rozdział poświęcony klasyfi kacji biografi i, który znów nie 
jest ujęty teoretycznie, lecz najzupełniej praktycznie: badacz stwierdza, że przed 
rozpoczęciem pisania biograf musi zadać sobie pytanie o to, do kogo adresuje 
swoją książkę i jaki będzie jej charakter.

Następnie rekapituluje dyskusje wokół typologii biografi i, pisząc o podziale 
na biografi e literackie i naukowe49, podziale ze względu na sposób korzysta-

47  J.L. Clifford, Od kamyków…, s. 5.
48  Tamże, s. 18.
49  W tym przypadku „naukowość” biografi i defi niowana jest według zewnętrznych cech teks-

tu (obecność aparatu naukowego) oraz charakterystyki stylu (gawędziarski i swobodny versus rze-
czowy i metodyczny); w tym samym czasie podobne kryteria będą brać pod uwagę Maria Jasińska 
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nia ze źródeł, wreszcie – ze względu na rozległość interpretacji autora biografi i 
(wybór obiektywizmu i ograniczenie się do faktów versus zaglądanie do myśli 
bohatera i przenikanie motywów jego czynów; interpretacja z pozycji narrato-
ra o olimpijskiej wszechwiedzy czy krytyka osądzającego, dokonującego analiz 
i egzegezy)50.

1.4.2. Typologia biografi i według Cliff orda
Amerykański badacz dzieli biografi e na pięć typów, od najbardziej obiektyw-
nych do najbardziej subiektywnych, chociaż deklaruje, że nie chce tworzyć żad-
nej klasyfi kacji, a jedynie opisać pięć typów różnych w charakterze opracowań51.

Pierwsze z nich nazywa biografi ą „obiektywną”, przy czym zaraz zastrzega, 
iż być może jest ona biografi ą niemożliwą, gdyż wybory, które musi biograf 
podejmować, już determinują jego tekst. Dlatego na końcu precyzuje, że grupa 
ta reprezentuje obiektywizm częściowy (selektywny) i jest raczej próbą pozo-
stania bezstronnym (co ma się uobecniać w zebraniu wszystkich możliwych 
materiałów, przedstawieniu tego bez komentarza i bez konstrukcji). W tym dość 
naiwnym (z dzisiejszego punktu widzenia) defi niowaniu obiektywizmu oraz 
postulacie „czystej” biografi i (która przecież sama w sobie jest konstrukcyjna, 
budując z materii tekstu reprezentację – mówiąc językiem Ankersmita) odbijają 
się wyraźnie przekonania podobne do tych, które w polskiej myśli biografi cznej 
reprezentuje Sławiński (na przykład jako autor hasła Biografi a w Słowniku ter-
minów literackich).

Druga grupa biografi i określana jest jako „historyczno-naukowa” i charak-
teryzowana jako całkowicie niefi kcjonalna: Zakłada ona także pewną selekcję 
świadectw, nie dopuszcza jednak niesprawdzalnych domysłów, powieściowych 
fi kcji ani psychologicznej interpretacji osobowości i postępków bohatera. 
Podstawową techniką jest tu ostrożne posługiwanie się wybranymi faktami uło-
żonymi w porządku chronologicznym, z pewnym uwzględnieniem tła historycz-
nego52. „Naukowość” defi niowana jest tu negatywnie – jako brak fi kcji, brak 
hipotez (tylko fakty), brak interpretacji psychologicznej. Porządek tej biografi i, 
jak i uwzględnienie tła historycznego, pozwala zidentyfi kować ten model jako 
odpowiednik polskiej biografi i dokumentalnej53. Clifford zwraca też uwagę, iż 
w naukowej biografi styce autorzy starają się być bezstronni i unikają ryzyka, 
a jeśli nawet korzystają z domysłów, to otwarcie zaznaczone jest to w tekście.

i Czesław Kłak, chociaż tam pojawią się dodatkowe cechy; por. podrozdział 2.1.1. i 2.1.2. tej części 
książki.

50  Por. J.L. Clifford, Od kamyków…, s. 113. Dziś myślenie o takim „podziale” może wydawać 
się bardzo naiwne (zwłaszcza w kwestii zaglądania do głowy twórcy) – ale odżegnuje się od niego 
ostatecznie i sam Clifford.

51  Por. tamże, s. 112–121.
52  Tamże, s. 114–115.
53  Por. podrozdział 3.3.3. tej części książki.
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Trzecią grupę badacz nazywa biografi ą „artystyczno-naukową” (i ten typ 
wyraźnie preferuje54). Chociaż pierwsza faza badań (gromadzenie materiałów) 
jest równie wnikliwa jak w typie pierwszym i drugim typie biografi i, w drugiej 
fazie biograf występuje w roli obdarzonego twórczą wyobraźnią artysty i przed-
stawia wszystkie szczegóły w sposób najżywszy i najciekawszy55. Nadal nie po-
sługuje się fi kcją, może natomiast kształtować materię tekstu na wzór opowieści 
biografi cznej lub nawet biografi i upowieściowionej56 (biograf może na przykład 
przerabiać dokumenty na dialogi, ale słowa, które padają, muszą mieć potwier-
dzenie w materiale biografi cznym). Dba też o plastyczność obrazu i wyrazistość 
środków ekspresji.

Czwarta grupa to biografi e „narracyjne” – biograf po etapie badań źródło-
wych i zgromadzeniu odpowiednich materiałów przetwarza je w narrację, sceny, 
opisy, dialogi: Pełne napięcia sceny i rozmowy stwarzają klimat prawdziwego 
życia. Nie znaczy to, że autorka je zmyśla, gdyż wszystko, co robi, obwarowu-
je dokumentami (…). Biograf z grupy czwartej uważa zatem, że dla przydania 
barwności opowiadaniu wolno mu się posłużyć wyobraźnią, ale nie pozwala 
sobie na czystą fi kcję57. Gatunkowi opisywanemu przez Clifforda w polskich 
klasyfi kacjach odpowiada charakterystyka biografi i upowieściowionej.

Wreszcie piąta grupa opracowań to biografi a zbeletryzowana (powieść 
biografi czna), w której na równych prawach funkcjonują prawda biografi czna 
i fi kcja. Ponieważ biograf w tym przypadku korzysta z gotowych, wcześniej 
opracowanych źródeł, jego praca nie jest zasadniczo podobna do tej wykony-
wanej przez badaczy z pierwszych trzech grup. Znacznie bliżej mu do powieś-
ciopisarza – podobieństwo do biografi i może ograniczać się nawet wyłącznie do 
historycznego bohatera (postaci rzeczywistej)58. 

Powyższa typologia, chociaż odzwierciedla różnice, które znalazły swe 
miejsce również w dokładniejszych klasyfi kacjach (stąd możliwe było wska-
zanie polskich odpowiedników gatunkowych z propozycji Marii Jasińskiej), 
jest już wyraźnie przestarzała. Nieaktualność widać zwłaszcza w defi niowaniu 
ważnych kategorii (obiektywizm, naukowość, forma i inne), a także w kwan-
tytatywnym spojrzeniu na „obiektywizm – subiektywizm” (co pozwoliło auto-
rowi umieścić wyznaczone typy na tej linii, w zależności od „ilości” każdego 
z czynników).

W ostatniej części omówionej typologii pojawia się ciekawa dyskusja na te-
mat biografi i Henry’ego Jamesa autorstwa Leona Edela, za którą zresztą tenże 
otrzymał wiele nagród, w tym Pulitzera w 1963 roku59. Paul M. Kendall mocno 
krytykował ją w swojej pracy, z kolei James L. Clifford bardzo jej broni, uzna-

54  Trzeciemu typowi badacz poświęca dalej obszerne rozważania; por. tamże, s. 121–132.
55  Tamże, s. 115.
56  Por. podrozdział 2.1.2. tej części książki oraz A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz 

Słowacki…, s. 35–37.
57  Tamże, s. 117.
58  Por. tamże, s. 118.
59  Por. britannica.com/EBchecked/topic/178949/Leon-Edel; dostęp: 3.08.2013.
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jąc, że liczne retrospekcje czy porządek problemowy znajdują swe uzasadnienie 
z punktu widzenia całej pięciotomowej biografi i Edela.

1.4.3. Ile wolno biografowi powiedzieć?
W końcowych rozdziałach Clifford rozważa kwestie selekcji danych ze względu 
na zasady etyczne (pod znamiennym tytułem: Ile wolno biografowi powiedzieć). 
Chociaż w uwagach tych trudno dopatrywać się oryginalnych rozwiązań, cieka-
wa jest relacja badacza na temat ankiety, jaką przeprowadził wśród znanych bio-
grafów swych czasów, zadając im pytanie, na ile świadomi są kryteriów wyboru 
danych biografi cznych oraz różnorakich nacisków o nich decydujących. W opo-
wieści Clifforda odbijają się jaskrawo poglądy na temat „naturalnego obiek-
tywizmu narracji historycznej”, które ten zresztą bezlitośnie obnaża: Zawsze 
powtarzam, iż przeświadczenie niektórych historyków, że uda im się zachować 
całkowity obiektywizm w selekcji materiałów, jest złudzeniem60. Pisze także 
o przypadkach, gdy zdarzało się biografowi przypisać własne myśli bohaterowi.

Na końcu badacz porusza kwestie etyczne, które w poprzednich opracowa-
niach pojawiały się (jeśli w ogóle) wyłącznie na marginesie rozważań. Zadając 
szereg pytań o to, co wolno ujawnić, ale i co wolno ukryć (i z jakich powodów), 
wskazując również, jak bardzo odpowiedź na te pytania zmieniała się w czasie 
i w biografi ach (od pruderyjnych wiktoriańskich do nowoczesności). Wiek XX, 
który Clifford nazywa „wiekiem odbrązawiania”, charakteryzuje: brak pełnej 
jednomyślności na temat tego, co nadaje się do powiedzenia. Bezustannie po-
wraca pytanie, ile się powinno ujawnić z nieprzyjemnych czy nawet paskudnych 
epizodów życia człowieka61. 

Kwestia komplikuje się jeszcze bardziej, gdy sprawy biografi czne kompro-
mitują osoby trzecie, czasem jeszcze żyjące (lub ich potomków), co badacz 
kwituje nie tyle rozwiązaniem problemu, ile celnym spostrzeżeniem: doszedłem 
do dość zniechęcającego wniosku, że nie ma tu drogi pośredniej, że biograf zaj-
mujący się postacią współczesną ma do wyboru albo zachować dobre stosunki 
ze wszystkimi przyjaciółmi i krewnymi swego bohatera i zarazem sprawić za-
wód potomnym, albo wkroczyć na bardziej stromą drogę narażania się na gniew 

60  Por. J.L. Clifford, Od kamyków, s. 147. Warto zacytować wypowiedź Clifforda na ten temat, 
która pada nieco wcześniej, a jest relacją z ciekawej rozmowy: Najpierw rozmawiałem z kilkoma 
poważnie myślącymi historykami, którzy uważali się za całkowicie obiektywnych i bezstronnych. 
Utrzymywali oni, że zebrawszy cały dostępny materiał badają jego wartość, a następnie przed-
stawiają czytelnikowi w prostym chronologicznym porządku to, co ma istotny związek z tematem. 
(…) Nie mieli ochoty przyznać, że ich wybór ma związek z jakimś z góry powziętym wyobrażeniem 
o charakterze postaci ani że stosują kryteria wartościujące. Przyparci do muru przyznawali jed-
nak, że ich decyzje mają charakter subiektywny i zapewne stanowią próbę skonstruowania takiego 
portretu ich bohatera, jaki się stopniowo ukształtował w ich wyobraźni. Pomimo to twierdzili upor-
czywie, że celem ich jest przedstawienie trzeźwej relacji historycznej; przerażała ich myśl, że mogą 
być posądzeni o selekcję subiektywną, wypaczającą sens materiału (tamże, s. 137–138).

61  Tamże, s. 159.
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swoich współczesnych w nadziei na ewentualne uznanie w przyszłości. Nadal 
uważam, że zasadniczo wybór jest tylko taki62.

Rozwijając tę myśl, Clifford uznaje, że czasem trzeba uszanować względy 
osobiste, ale równie ważna jest prawda historyczna – nie może się więc to od-
bywać kosztem zniekształcania przeszłości. Podobnie wyważonej odpowiedzi 
udziela na pytanie o zastosowanie psychoanalizy w celu głębszego wejrzenia 
w ukryte motywy: uważa, że nie można ani całkowicie jej zastosować, ani od-
rzucać a priori. W tym blisko mu do poglądów Leona Edela (które przywołuje 
i komentuje).

Na koniec Clifford zauważa, że horyzonty biografi i stale się poszerzają, 
zwłaszcza o aspekty psychologiczne i biologiczne. Psychologia jest jego zda-
niem doskonałą dziedziną dla każdego biografa, pozwalając mu nie tylko opisy-
wać życie, ale i je wyjaśniać. Wyraża też nadzieję, że biografowie będą współ-
działać ze specjalistami reprezentującymi inne dyscypliny naukowe, co jeszcze 
bardziej zdynamizuje rozwój biografi ki: Jedno jest pewne – stwierdza optymi-
stycznie – powstaną nowe metody, trzeba będzie zgromadzić znacznie więcej 
materiałów, a biograf będzie musiał posiąść umiejętność takiego dopasowania 
najróżniejszych elementów zagadki, by powstał z nich wizerunek żywy i wia-
rygodny63. W ostatnich zdaniach powraca zatem metafora przewodnia książki: 
biografi i jako składania całości z części, całości – jak w puzzlach – wcześniej 
jednak znanej i zakładanej, co każe Cliffordowi wątpić w pełny obiektywizm 
i opowiedzieć się po stronie biografi i „artystyczno-naukowych”, które nie szu-
kają maksymalnej bezstronności, lecz są tworzeniem żywych biografi cznych 
portretów.

1.5. Biografi a Daniela Madelénata

La biographie Daniela Madelénata, profesora literatury i komparatystyki na 
Uniwersytecie Clermont II, wydana w 1984 roku64, jest wyraźną próbą stworze-
nia monografi i tego gatunku na użytek badaczy francuskich. Madelénat, zafa-
scynowany badaniami anglosaskimi, zwłaszcza monografi ą Kendalla (omówio-
ną wcześniej), próbuje przedstawić szeroką panoramę zagadnień, nie redukując 
przy tym złożoności problematyki biografi cznej do żadnego z pól szczegóło-
wych. Zaznacza na wstępie hiatus pomiędzy wygnaniem tego gatunku z uni-
wersytetów (zwłaszcza po słynnej „śmierci autora”, czasach nouveau roman, 
zanegowania wszelkich jej podstaw i fundamentów) a jego wprost niezwykłą 
żywotnością i fascynującą naturą:

Une telle tension entre le refus et les enthousiasmes, entre les condamnations sans appel 
et les entières adhésions, désigne la biographie comme un objet singulier, stratégique et 

62  Tamże, s. 162–163.
63  Tamże, s. 176–177.
64  D. Madelénat, La biographie, Paris 1984.
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pathétique; le texte, ici, semble doté d’un statut spécial; strictement et intimement réfé-
rentiel, il diffuse comme un halo de lumière sacrée «fascinant et terrifi ant», l’émana-
tion d’une existence chaude ou tiède. Loin d’être une mosaïque verbale abstraite ou une 
construction arachnéenne, miroir d’un homme, et de l’homme, il taille dans des pensées 
et des chairs qui furent vivantes (…). Cette muette présence d’une ombre fragile qu’il 
faut rappeler à l’existance fait de la biographie, selon Paul Murray Kendall, «le métier-
-science-art de l’impossible»65.

Odrzucenie metafory „mozaikowej” i przywołanie formuły Kendalla – biografi i 
jako niemożliwego połączenia nauki, sztuki i umiejętności warsztatowych (rze-
mieślniczych) – ustawia biografi ę w siatce dynamicznych napięć jako tekst „po-
między”. Podobnie widzi badacz biografi ę w kontekście nauki – jako przedmiot 
zainteresowania wielu dyscyplin i żadnej tak naprawdę do końca: pisze, iż bio-
grafi a kreuje przestrzeń nieznanego pomiędzy historią i literaturą, nauką i sztu-
ką, teologią, psychologią, narratologią, sytuując się za każdym razem gdzieś na 
ich metodologicznych pograniczach i w „mieszanych” formach gatunkowych.

1.5.1. Biografi czne przestrzenie
Pierwsza część książki, zatytułowana Geografi a i historia, rozpoczyna się od 
próby odtworzenia semantycznej przestrzeni znaczeń słowa „biografi a”, rów-
nież z perspektywy historycznej. Badacz opisuje ogromne pole opracowań 
biografi cznych: naukowych i popularnych, słowników biografi cznych, serii wy-
dawniczych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców i wielu innych. 
Zauważa „pograniczny” i heterogeniczny charakter biografi i oraz jej bliskość 
wobec autobiografi i (i równocześnie znaczące różnice).

W obszernym rozdziale Madelénat omawia historię rozwoju biografi i, wy-
znaczając najpierw jej paradygmat klasyczny (od starożytności do XVIII wie-
ku), następnie – romantyczny, wreszcie – nowoczesny. Ten ostatni, szczególnie 
interesujący jako rekapitulacja już dokonanych przemian, podkreśla ewolucję 
nauki, kryzys humanizmu zakorzenionego w kulturze grecko-łacińskiej, kryzys 
chrześcijaństwa, porzucenie mimesis w sztuce oraz ekspansję racjonalizmu – 
wszystkie te przemiany silnie oddziałują na biografi ę, sprawiając, że zostaje ona 
jakby ustanowiona na nowo: zgodnie z aktualnymi normami obiektywizmu, bli-
ska nauce oraz intuicji (jako narzędziom poznawczym), złożona pod względem 
psychologicznym (jako rezultat przeprowadzonych analiz), skomponowana jak 
dzieło sztuki (na co wpłynęły powieść i rozwój poezji w XX wieku). Opis „no-
wej biografi i” tworzony jest w szerokim kontekście kultury i jej tekstów.

W drugiej części Madelénat rozważa kwestie epistemologiczne: jak można 
poznawać świat przez pryzmat biografi i (świat historyczny, ale i rzeczywistość 
jednostkową) oraz jak można poznawać samo życie, które odbija się w biografi i. 
Pierwszy rozdział poświęca relacji biografi cznej między biografem a opisywa-
nym przez niego człowiekiem. Badacz pisze, iż postawa biografi czna polega nie 
tylko na aktywnym poszukiwaniu materiałów i na działaniu samego biografa – 

65  Tamże, s. 11.
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widzi w niej także chwile inercji i odwagi, gdy pozwala on „przyjść umarłym” 
do siebie, by w nim dojrzewali, zakorzeniali się, zasiali w sercu – to jak stawanie 
się ich azylem: tylko w ten sposób biograf może przywrócić do życia bohatera 
swojego tekstu:

La relation biographique est donc ambivalente: amour et haine, sympathie et jalousie, 
fascination et dépit. Tout biographe, soumis et rebelle à la fois, résurrectioniste et em-
baumeur, sauve et tue; il viole, transgresse l’intime et interdite clôture de l’autre, mais, 
en même temps, il est exproprié et cancérisé par l’emprise d’un «corps étranger» sur son 
psychisme66.

Pisze też, że w tym utożsamieniu mogą ujawnić się trzy postawy dominujące: 
uwielbienie dla bohatera, nienawiść lub też przelanie na niego własnego wnę-
trza; żadna z nich oczywiście nie jest uznawana za dobrą. Podsumowując ten 
fragment rozważań, Madelénat wraca do tej szczególnej relacji, jaka rodzi się 
w akcie pisania biografi i:

La connaissance biographique s’enracine dans un tuf complexe et trouble; elle reclame 
du biographe la richesse humaine d’un vibrant résonateur, et l’effacement d’une chambre 
d’échos; une objectivité conquise sur les ambiguïtés d’un compagnonnage passionnel, 
sur une douloureuse et amoureuse tension, et non un froid détachement. Les ambivalences 
d’une telle relation ne vont pas sans danger: scissons violentes pour accorder l’objet 
aux pulsions contradictiores du sujet (…). Mais en ces obscures et romanesques genèses 
s’affi ne le sentiment des paradoxes multipliés et répercutés qui permet une représentation 
nuancée de l’individu67.

Następnie badacz omawia również kwestię poznawania Innego (bohatera bio-
grafi i), włączając w to z jednej strony intuicję samego badacza, a z drugiej – za-
stanawiając się nad kwestią przydatności psychologii do analizy. Omawia także 
psychoanalityczne inspiracje, uznając je jednak za mało atrakcyjne, niezależnie 
od tego, po kogo się będzie sięgać poza Freudem (wymienia Adlera, Junga, 
Reicha i Lacana). Reasumując ten wątek stwierdza, że żadna z tych perspek-
tyw nie pozwala do końca zrozumieć jednostki, co wymaga uwzględnienia jako 
elementu koniecznego – tła historycznego i otwiera kolejny temat, tym razem 
związków biografi i z historią.

Perspektywa historyczna, zamiast upraszczać, jeszcze bardziej komplikuje 
obraz, pokazując jednostkę w otoczeniu społecznym, zanurzoną w nurcie czasu. 
Wymagałoby to spojrzenia Boga – konkluduje więc Madelénat – z tego względu 
biograf musi wybrać, czy jego biografi a rozpadnie się pod nadmiarem szczegó-
łów historycznych, psychologicznych i elementów literackich, czy może należy 
zawęzić perspektywę, by jej badanie było w ogóle możliwe. 

W ostatnim rozdziale badacz przedstawia dyskusję wokół używania modeli 
w biografi i (również na przykład modeli teoretycznych zaczerpniętych z psycho-
logii), by wreszcie w podsumowaniu stwierdzić, iż pojawienie się perspektyw 

66  Tamże, s. 92.
67  Tamże, s. 94.
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interdyscyplinarnych jest bardzo ciekawą i obiecującą tendencją w badaniach 
biografi cznych, chociaż trzeba bardzo uważać na zagrożenie eklektyzmem.

Wreszcie w trzeciej części książki Madelénat analizuje sam utwór biogra-
fi czny: szereg wyborów, które przyjdzie biografowi podjąć w kwestiach gatun-
kowych, porządek chronologiczny (lub problemowy), narrację (z włączonymi 
do niej polifonicznymi mikronarracjami – fragmentami listów, wspomnień, 
zapisków). Pisze też, iż biograf zawsze ma wybór między dwiema postawami, 
które w postaci skrajnej można by opisać jako 1) próbę zniknięcia poza własną 
narracją albo 2) przyznanie sobie roli zdystansowanego krytyka, który opisuje 
wszystkie działania badawcze, preferencje, wątpliwości. Omawia kwestie este-
tyczne: pogranicza biografi a–powieść i biografi a–esej oraz zróżnicowanie styli-
styczne tekstu. Pisze o funkcjach dzieła biografi cznego, o mityzacji bohaterów 
biografi i i wpływie legendy biografi cznej.

Trudno zakres tej pracy wyczerpać w tak krótkim omówieniu – niezrozu-
miałe staje się to, iż w Polsce monografi a francuskiego badacza jest nieobecna 
w dyskursie poświęconym biografi i; należałoby to jak najszybciej zmienić, prze-
kładając ją na język polski i udostępniając szerokiemu gronu czytelników. Jest 
to bowiem książka fundamentalna, bez której trudno też byłoby zrozumieć re-
fl eksje dwojga kolejnych francuskich badaczy biografi i – François Dosse’a oraz 
Martine Boyer-Weinmann, których prace zostały omówione w kolejnych roz-
działach. Zanim to jednak nastąpi – warto usłyszeć, co o biografi i po 25 latach 
od opublikowania swojej pracy ma do powiedzenia sam Madelénat.

1.5.2. Spojrzenie z perspektywy ćwierćwiecza na „złoty wiek 
biografi i”

Nowsze spojrzenie francuskiego badacza na biografi ę, sformułowane po 25 la-
tach od ukazania się klasycznej jego monografi i, można znaleźć w artykule pod-
sumowującym, zatytułowanym 1918–1998: deux âges d’or de la biographie?68, 
który swoim zasięgiem obejmuje okres intensywnych przemian gatunkowych 
biografi i. Datę początkową stanowi wydanie biografi i Lyttona Stracheya o epoce 
wiktoriańskiej, zaś cezurę końcową – ogromna liczba publikacji biografi cznych 
wydanych po śmierci Matki Teresy z Kalkuty i „Lady Di” w 1997 roku.

Madelénat podsumowuje najważniejsze tendencje rozwojowe tego okresu, 
które wpłynęły na kształt biografi ki: dążenie do obiektywizmu w naukach spo-
łecznych i zerwanie z subiektywnością, oderwanie historii od literatury i „nauk 
humanistycznych”, które od pozytywizmu postrzegane są w historii raczej jako 
obciążenie niż szansa na rozwój. Dlatego też historyk XX wieku opisywany jest 
przez badacza jako ten, który zostaje zmuszony do powstrzymywania się przed 
złożoną analizą psychologiczną, ograniczenia pola badawczego do tego, co jest 

68  D. Madelénat, 1918–1998: deux âges d’or de la biographie?, w: La biographie, modes et 
méthodes. Actes du deuxième colloque international Guy de Pourtalès, réunis par R. Kopp, Paris 
2001, s. 89–103.
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w stanie zbadać za pomocą swych narzędzi. Na skutek tego biografi a zostaje 
„odesłana” do literatury.

Tam nie jest lepiej: traktowana z sarkazmem za swoje chronologiczne upo-
rządkowanie i iluzję realizmu, ostatecznie trafi a do „drugiej ligi” w formie „no-
wej biografi i”:

Ambigu, fragile, éphémère, l’âge d’or des années vingt débouche assez vite sur le dé-
senchantement: la «biographie moderne» reste minoritaire; les spécialistes érudits ne la 
pratiquent pas; les écrivains populaires la détournent et la caricaturent69.

Dalej badacz poświęca jeden z podrozdziałów biografi i postmodernistycznej, 
której zarzuca, że negując empiryczność biografi i oraz jej obiektywizm, fawo-
ryzuje ostatecznie czystą akumulację faktów. Zaznacza też, że w naukach hu-
manistycznych dokonała się dziwna przemiana – biografi ą częściej zajmują się 
socjologowie, psychologowie, historycy niż znawcy literatury.

Książka Daniela Madelénata, podobnie jak późniejsze jego wypowiedzi na 
temat biografi i, zajmują niekwestionowaną pozycję w szeregu prac poświęco-
nych temu tematowi nie tylko w środowisku francuskich biografów, ale także 
i poza granicami tego kraju. Refl eksję nad nowymi trendami w biografi ce po-
dejmują coraz to młodsi badacze, którzy kwestie poruszane przez tego klasyka 
francuskiej biografi ki będą rozwijać, przekształcać i formułować na nowo.

1.6. Trzy epoki biografi i według François Dosse’a

Książka François Dosse’a Le pari biographique. Ecrire une vie70, napisana 
i wydana po raz pierwszy w 2005 roku, to monografi a nietypowa na tle prac 
omówionych wyżej. Jej autor, historyk zajmujący się szkołą Annales, historią 
strukturalizmu oraz biografi ą Paula Ricoeura, a także biografi ą porównawczą 
Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego, spojrzał na opracowania biografi czne 
nie w perspektywie metodologicznej czy teoretycznej, ale właśnie – historycz-
nej, poprzez pryzmat przemian, jakie dokonywały się w naukach humanistycz-
nych i fi lozofi i na przestrzeni XX wieku. Dlatego jego praca, poza obszernym 
rozdziałem pierwszym poświęconym biografi i jako gatunkowi pogranicznemu, 
przedstawia kolejne etapy ewolucji i przemian na obszarze biografi i, wyzna-
czając trzy zasadnicze epoki jej rozwoju: epokę heroiczną, epokę modalną oraz 
epokę hermeneutyczną, które chociaż pojawiły się w określonym porządku 
chronologicznym, wzajemnie się nie zastępowały, lecz nachodziły na siebie 
i oddziaływały wspólnie na kształt biografi i.

Próbując opisać ten gatunek pisarstwa niefi kcjonalnego, Dosse sięga naj-
pierw po kategorię „powieści prawdziwej”, powołując się na określenie bio-
grafi i przez Paula Ricoeura jako połączenia fabulacji i żywego doświadczenia, 

69  Tamże, s. 97.
70  F. Dosse, Le pari biographique. Ecrire une vie, Paris 2011.
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a następnie omawia przytaczane już wyżej opinie na temat bliskości biografi i 
i sztuki (powołując się między innymi na André Maurois i Paula M. Kendalla) 
oraz biografi i i nauki. Omawia w ten sposób jeden z pierwszych podstawowych 
podziałów biografi i na grupy usytuowane między biegunami „naukowości” 
i „sztuki” (o czym również pisał na przykład Clifford). Z kolei za Danielem 
Madelénatem rozróżnia biografi e pod względem tematycznym (psychologiczne, 
historyczne, naukowe, artystyczne, literackie), pisze również o różnych rozwią-
zaniach temporalnych (biografi a chronologiczna a tematyczna) i narracyjnych 
(homogeniczna, jednogłosowa opowieść badacza a wielogłosowość świadków, 
relacji, opinii). Wskazuje również na pogranicze biografi i i autobiografi i oraz 
biografi i i historii (wszystkie te zagadnienia pojawiały się już we wcześniej-
szych opracowaniach omawianych w tym rozdziale). Rozważania te mają cha-
rakter nie tyle teoretyczny, ile historyczny.

Dosse pisze również, iż znaczenie słowa „biografi czny” zmusza do zaakcep-
towania pograniczności tekstu, dotycząc nie tyle gatunku literackiego, co jego 
usytuowania wobec referencjalności (faktografi czności, danych prawdopodob-
nych, dla których można szukać potwierdzenia) a narracyjności zawierającej 
już tylko „efekt biografi czny”. Przytacza dyskusję, jaką od lat toczą francuscy 
badacze na temat fi kcjonalności biografi i i prawa do używania wyobraźni i bycia 
„pomiędzy” autentycznością a fi kcją, by dzięki temu zbliżyć się do „prawdy 
biografi cznej” i „powieści prawdziwej”.

Biografi a powstaje w napięciu wzajemnych oddziaływań między jej autorem, 
narratorem a bohaterem. Dlatego Dosse zwraca uwagę na specyfi czny „kontrakt 
lekturowy” zawierany między pisarzem i czytelnikiem biografi i, w którym ba-
dacz podaje przyczyny, dla których zajął się akurat tą biografi ą, wykorzystane 
źródła, metodę badawczą oraz cele, wyjaśnia również na czym będzie polegać 
odmienność jego spojrzenia. 

Dosse pisze także (powołując się na Lejeune’a) o obowiązującym w biografi i 
pakcie referencjalnym i pakcie biografi cznym (na wzór paktu autobiografi czne-
go). Relację między autorem a bohaterem biografi i nazywa intymną i opisuje 
jako „życiodajną siłę”, co stanowi rozwinięcie myśli Madelénata o „przywraca-
niu do życia zmarłych” w biografi i.

Rozdział pierwszy Dosse kończy stwierdzeniem na temat pograniczności 
biografi i w aspekcie interdyscyplinarnym, ale nie tylko – odkrywanie zagadki 
życia odbywa się na wielu polach i w obrębie wielu różnych perspektyw: 

Dans tous les domaines qui relèvent de la transversalité, l’écriture biographique réalise 
des avancées car elle relève de cet entrelacs entre les disciplines qui laisse la voie ou-
verte à des hypothèses non réductionnistes. Entre histoire et fi ction, entre journalisme 
et histoire, le fait de traquer les mille et un détours de l’existence humaine est la pâture 
du biographe qui fait son miel de toutes les traces dont il peut disposer pour répondre à 
l’énigme que pose le sens de la vie71.

71  Tamże, s. 132.
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Kolejne rozdziały poświęcone są trzem wspomnianym epokom biografi i (i ze 
względu na ich historyczny charakter z punktu widzenia tego przeglądu są mniej 
interesujące) oraz osobno biografi i intelektualnej.

Pierwsza – epoka heroiczna, która trwała od starożytności aż do moderni-
zmu, zdaniem francuskiego historyka widziała w biografi i przede wszystkim 
funkcję identyfi kacyjną: tekst biografi i tworzył modele życia, wzorce moralne, 
przekazywał świat wartości przyszłym pokoleniom – najpierw wartości anty-
cznych, a następnie – chrześcijańskich. 

Druga epoka – modalna – przesunęła akcenty z perspektywy jednostkowej 
i indywidualnej na wybitną osobowość jako „typ idealny”, który w najdoskonal-
szy sposób reprezentuje określoną zbiorowość: w ten sposób biografi ę podbił 
strukturalizm. Niedługo potem pojawiła się epoka kolejna, nazwana hermeneu-
tyczną i podzielona na dwie fazy.

Pierwsza faza epoki hermeneutycznej oznaczała powrót do kategorii indy-
widualizmu, co jednocześnie przetransformowało samą biografi ę w gatunek, za 
pomocą którego można spotkać, rozumieć i rozpoznawać „Innego”, jak gdyby 
był mną samym i kimś zupełnie odmiennym. Natomiast druga faza, akcentująca 
wielość możliwych identyfi kacji, sprawiła, iż dostrzeżono wielość potencjal-
nych portretów biografi cznych jednego człowieka, co po raz kolejny zmieniło 
biografi ę.

W podsumowaniu Dosse stwierdza, iż zgodnie z najnowszymi tendencjami 
rozwojowymi biografi a znów zbliża się do historii, postrzegana jest też obecnie 
jako uprawomocnione naukowo pole badawcze. Z tego względu wszystkie nauki 
humanistyczne na nowo odkrywają biografi ę, uprawiają pisarstwo biografi czne: 
na nowo pasjonujące okazuje się życie jednostki, złożone, wielowymiarowe. 
Podobnie złożona i wielowymiarowa staje się sama biografi a. Problem prawdy, 
który długo sprawiał, iż biografowie musieli albo poszukiwać jej w dokumen-
tach, albo z niej rezygnować, używając fi kcji, został rozwiązany za pomocą pak-
tu biografi cznego, analogicznego do paktu autobiografi cznego Lejeune’a.

1.7. Relacja biografi czna według Martine Boyer-
-Weinmann

W tym samym roku co pierwsze wydanie Le pari biographique François 
Dosse’a ukazała się książka La Relation biographique. Enjeux contemporains 
Martine Boyer-Weinmann72, badaczki współczesnej literatury francuskiej z uni-
wersytetu w Lyonie.

Autorka rozpoczyna swoje rozważania od stwierdzenia na temat niezwy-
kłego potencjału biografi i: kreatywności, która sprawiła, że mimo ogłoszenia 
„śmierci autora” nigdy nie przestano z niej korzystać. Jednak głównym tematem 

72  M. Boyer-Weinmann, La Relation biographique. Enjeux contemporains, Paris 2005.
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jej książki jest relacja biografi czna, jaka tworzy się między piszącym biografi ę 
a portretowanym w niej: relacja ta ma swój aspekt epistemologiczny, etyczny 
i estetyczny, a pisanie staje się nieustannym dialogiem, spoglądaniem w lustro, 
a nawet utożsamieniem z tym, o kim się pisze:

Je chercherai à lire les fi gures et variantes du «contrat» explicite ou implicite qui s’ins-
taure, parfois au corps défendant du biographe, entre la «créature» de papier et son 
créateur. J’essaierai d’entendre le chant et la voix double et d’observer le miroir à double 
face où l’autobiogarphie du biographie va jusqu’à se confondre avec la construction 
même de l’objet biographique73.

Następuje też ważne rozróżnienie między biografi ą a tym, co zostało nazwane 
„biografi cznym” (le biographique) i zdefi niowane jako coś, co rozpoczyna kry-
tyczną refl eksję w stosunku do biografi i pisarza, odtwarzając związki między 
historią a sensem: to już nie życie ma sens, lecz życie jest samo w sobie sensem 
– sensem, który przekazywany jest w materii języka.

Pierwszy rozdział swojej książki badaczka poświęca biografi zmowi i an-
tybiografi zmowi, omawiając koncepcje badawcze, metody i praktyki pisania 
biografi i naukowej. Rozważania teoretyczne przeplata analizami tekstów kry-
tycznych oraz samych biografi i. Podsumowaniem tej części jest sformułowanie 
defi nicji „relacji biografi cznej”: jest ona tym, co łączy biografa z opisywanym 
pisarzem (gdyż ostatecznie badaczka zawęża pole badawcze wyłącznie do bio-
grafi i pisarzy), ale produkuje również opowieść na temat tej relacji, która łączy 
się z samą biografi ą.

W kolejnym rozdziale autorka rozpatruje trzy problemy wskazane na wstę-
pie: problemy natury epistemologicznej, etycznej oraz estetycznej.

Problematykę epistemologiczną rozpatruje najpierw na przykładzie biogra-
fi cznych utworów Sartre’a, o którym pisze, iż zwykł on umieszczać siebie dia-
logującego z bohaterami swych biografi i, czyniąc z nich po części autobiografi ę 
oraz przestrzeń dyskursu między sobą-pisarzem a sobą-biografem, angażując 
w te polemiki i dialogi bohaterów. Następnie dochodzi do ważnej konstatacji: 
La relation biographique entre un biographe-écrivain et un écrivain biographié 
s’élabore ainsi dans la résistance consciente à une quadruple invalidation théo-
rique dont il faut désormais éclairer la nature et la pertinence critique74.

Rozpatrywanie tych poczwórnych unieważniających się zależności odbywa 
się na terenie literatury, a dokładnie – na przestrzeni analizowanych powieści 
– biografi i niemożliwych75: to tam rozpatrywane są kwestie statusu epistemo-
logicznego analiz biografi cznych (mieszczących się między fi kcją a prawdą), 
kwestie etyczne (do którego momentu dane wywody są jeszcze usprawiedli-
wione) i estetyczne (jak sprawić, by tekst był pociągający, by nie zamienił się 
w paleografi ę czy mitografi ę).

73  Tamże, s. 9.
74  Tamże, s. 77–78.
75  Autorka interpretuje The Biographer’s Tale oraz Possession A.S. Byatt.
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Badaczka omawia następnie pary kontrastujących ze sobą biografi i; najpierw 
umieszcza razem „białe biografi e” (pisane bez zasad teoretycznych, metodo-
logicznych, aparatu naukowego) przeciwstawiane „biografi om intelektualnym” 
(dla których autorka rezerwuje określoną metodologię, bardziej wymagających 
czytelników oraz przynależność do biografi i naukowych). Następnie porównuje 
jeszcze biografi e fragmentaryczne i całościowe (holistyczne). Umieszcza też 
biografi ę w kontekście autobiografi i i eseju (z tymi gatunkami zestawienia czy-
nili również wcześniejsi badacze), nieco miejsca poświęca także retoryczności 
biografi i, rozważaniom na temat historiografi i nieklasycznej i jej wpływom na 
współczesną biografi ę. Wraca także do paktu biografi cznego i jego wagi.

Podsumowując krótko ten przegląd rozważań na temat biografi i na przykła-
dzie najważniejszych monografi i zagranicznych, można stwierdzić, że zarówno 
w przeszłości, jak i teraz badaczy biografi i zajmowały tematy ważne, które for-
mułowali w języku i środkami metodologii adekwatnej do poziomu dyskursu 
teoretycznoliterackiego w danym momencie historycznym. Szczegółowe roz-
strzygnięcia czasem się zmieniały, ale działo się to na skutek dyskusji i sporów: 
o gatunek (na przykład superbiografi ę), o kryteria uprawomocnienia narracji czy 
też o fi kcję.

Ważnym tematem na przestrzeni tych lat okazał się temat przynależności 
biografi i do nauki czy też sztuki. Debata nad naukowością biografi i, do koń-
ca nierozstrzygnięta, nie pozostawiała jednak wątpliwości co do konieczności 
ciągłego udoskonalania zarówno metod, jak i koncepcji badawczych. Podobnie 
jeśli chodzi o jej artystyczny aspekt – refl eksja nad narracją, kompozycją czy też 
ukształtowaniem bohatera biografi i na wzór postaci powieściowej towarzyszyła 
ewolucji myślenia o związkach między biografi ą a powieścią.

W refl eksji nad kształtem tej niefi kcjonalnej opowieści o życiu twórcy po-
jawił się też wielokrotnie temat psychologii jako użytecznego, a w niektórych 
ujęciach wręcz niezbędnego elementu dobrej rekonstrukcji psychologicznej po-
staci. Koncepcja psychoanalityczna, dotąd uchodząca za najbardziej popularną 
w badaniach biografi cznych, w refl eksji teoretycznej częściej wzbudzała obawy 
niż entuzjazm. Jako konkurencyjna pojawiła się na przykład teoria cechowa 
George’a Allporta.

Badacze biografi i zajmowali się też szczególną relacją, jaka kształtuje się 
między piszącym a opisywanym: od André Maurois aż do ostatnich monografi i 
był to jeden z tematów wiodących. Od początku też towarzyszyła badaczom 
świadomość niepełności biografi i, niemożności rozstrzygnięcia wielu kwestii, 
pograniczności gatunkowej i dążenia do opisywania faktów, a nie tworzenia fi k-
cji, jednak bez jakiejkolwiek gwarancji, że taką prawdę biografi czną uda się od-
tworzyć (jak sądzili pierwsi biografowie) czy też wykreować / zrekonstruować 
(jak formułowali to już ich następcy).





Rozdział 2

BIOGRAFIKA W POLSKIM 
LITERATUROZNAWSTWIE

W polskiej nauce o literaturze biografi ka literacka dotychczas cieszyła się więk-
szą popularnością niż naukowa, chociaż współczesne klasyfi kacje, nadal uży-
wane przy określaniu gatunku, powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Dłużej trzeba było czekać na analogiczną klasyfi kację biografi i nauko-
wych (określanych też jako faktografi czne), która została opublikowana dopiero 
w 2012 roku76. 

W tym samym okresie więcej uwagi poświęcali badacze metodom opraco-
wywania materiału biografi cznego (zwłaszcza kronikom i kalendariom litera-
ckim77) oraz koncepcjom badań biografi cznych, a jeśli już zajmowali się samą 
biografi ą, to raczej w ujęciu historycznym niż współczesnym. Jednak w więk-
szości przypadków wypowiedzi na temat biografi i pojawiały się w postaci arty-
kułów lub pojedynczych rozdziałów większych całości, zawsze na marginesie 
innych rozważań.

Pewne zapowiedzi, iż należałoby nowoczesne ujęcie biografi ki przygotować, 
pojawiały się jednak wielokrotnie: taką próbą była konferencja polonistyczna 
w lutym 1973 roku Biografi a – geografi a – kultura literacka78. Podobne kon-
ferencje w późniejszych latach organizowali historycy i historycy sztuki, za-
praszając do udziału również polonistów79. Pojedyncze teksty pojawiały się 
w czasopismach, monografi ach poświęconych innej tematyce lub tomach zbio-
rowych. Ale mimo podejmowanych prób ożywienia dyskusji wokół zagadnień 
biografi cznych, nawet tych pokrewnych literaturze (jak na przykład biografi e 
fi kcyjne80) – wyraźnych zmian w podejściu do biografi i na szeroką skalę jak na 
razie nie widać.

76  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, dz. cyt.
77  Por. rozdział 3 w części II tej książki.
78  Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w tomie Biografi a – geografi a – kultura 

literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975; najważniejsze teksty omawiam w podroz-
dziale 3.3. tej części.

79  Por. podrozdział 2.3. tej części.
80  Pojęcia „biografi a fi kcyjna” (lub: „biografi a nieprawdziwa”, chociaż dokładne tłumaczenie 

wymagałoby, by termin ten przełożyć jako „fi kcja biografi czna”, co jednak rozmyłoby jego zna-
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Paradoksalny to wniosek, jeśli weźmie się pod uwagę, iż biografi ka jako 
dziedzina została opisana już w 1930 roku przez Jana Bronisława Richtera81, 
czyli niemal równolegle ze znaną i omówioną wcześniej monografi ą André 
Maurois, którego zresztą polski badacz wspomniał w tekście. Zbieżności jest 
więcej: analiza problematyki poruszanej w rozprawie pokazuje analogiczne za-
interesowania i problemy, chociaż są też widoczne różnice – jednym i drugim 
warto przyjrzeć się bliżej.

Richter nazwał biografi kę nauką zajmującą się rozważaniem metodologicz-
nych zagadnień życiorysów. Ma ona określić przedmiot, zadania, cele, granice 
oraz wartość epistemologiczną biografi i. Nadto powinna podać zbiór zasad 
praktycznych, które by ułatwiły biografowi techniczne spełnienie zadania82. 
Swoją rozprawę postanowił natomiast poświęcić kilku podstawowym zagad-
nieniom tak rozumianej biografi ki. Znalazły się pośród nich: pojęcia zasadni-
cze (defi nicja biografi i, relacje między biografi ą a historią, ewolucja biografi i), 
rodzaje biografi i (tu wymienia biografi e powieściowe, porównawcze, słowniki 
biografi czne), monografi e biografi czne i źródła, podzielone na obce (pamiętniki 
innych, przemówienia, nekrologi, akty urzędowe, portrety i fotografi e) i osobiste 
(autografy, autoportrety, listy, dzienniki, pamiętniki własne, autobiografi e). 

Zgodnie z tytułem pracy autor rozstrzygał też konkretne zagadnienia nowej 
nauki, które rzeczywiście dotyczyły kwestii zasadniczych: 1) możliwości ro-
zumienia i opisywania innych ludzi; 2) różnic między indywidualnością a oso-
bowością; 3) stosunku osobowości do dzieła. Chociaż większość rozważań ma 
dziś charakter wyłącznie historyczny, świadczy o rozmachu pracy Richtera, jej 
interdyscyplinarnym charakterze oraz odwadze i chęci stawiania naprawdę waż-
nych pytań do rozstrzygnięcia, której często brakowało późniejszym teoretykom 
biografi ki.

Jeden z rozdziałów autor poświęcił konstrukcji biografi i, pytając o czym 
powinno się pisać – w rozważaniach tych można dostrzec różnicę między pozy-
tywistycznym a modernistycznym modelem biografi ki: sam Richter zaintereso-
wany jest właśnie tą drugą formą, uznając za jej podstawową cechę wysunięcie 
na pierwszy plan czysto duchowego wizerunku jednostki twórczej w miejsce 
dotychczasowego gromadzenia zdarzeń i szczegółów zewnętrznych z życia. Ten 
nowy punkt widzenia biografi ki autor tłumaczy następująco: chodzi o wniknięcie 
w istotę danej osobowości, o zrozumienie niejako jej transcendentalnego „ja” 
przejawiającego się w dziełach i w czynach. Chodzi więc nie o opisywanie, lecz 

czenie) używa się we Francji, pisząc o biografi ach w całości wyobrażonych, lecz pisanych na wzór 
biografi i faktografi cznych (również aby obnażyć fi kcyjność historiografi i); por. A.-M. Monluçon, 
Les vies de criminels dans trois recueils de fi ction biographiques, «Art et littérature fantastiques». 
Vies imaginaires, no 16 2004, s. 111–125; A.-M. Monluçon, A. Salha, Fictions biographiques 
XIXème–XXIème siècles, Toulouse 2007.

81  Rozprawa została wydana już po śmierci autora – cztery lata po jej powstaniu; por. J.B. 
Richter, Zagadnienia biografi ki współczesnej, Warszawa 1934, s. 13.

82  Tamże, s. 13.
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o wyjaśnianie, rozumienie życia. Tego rodzaju biografi e bardziej przypominają 
portret ekspresjonistyczny niż fotografi ę83.

Autor rozprawy podkreślał również przydatność psychologii strukturalnej 
(której wiodącą metodą był introspekcjonizm), napisane z jej użyciem biografi e 
łączy zainteresowanie czysto duchowym wizerunkiem jednostki, tworzonym 
w oparciu o najnowsze wówczas tendencje w psychologii (później całkowicie 
zarzucone). Zwłaszcza biografi e autorstwa Gundolfa, a poświęcone Goethemu 
oraz Kleistowi, skoncentrowane są na wydobywaniu z dzieł fi zjognomii ducho-
wej bohatera84. Z drugiej strony omawiał również tendencje skrajnie różne – 
biografi e fenografi czne, czyli badające wyłącznie formę zjawiskową pewnej oso-
by, nie zaś «osobę samą w sobie», a skupione na temacie sławy i oddziaływania 
twórcy na potomnych85.

Biografi ka w Polsce rozpoczęła się zatem równie dynamicznie, jak we 
Francji – ale w czasie zawieruchy wojennej i lat PRL-u zdecydowanie straciła 
swój impet i pogrążyła się w marazmie. Gdy na Zachodzie badacze zajmowali 
się wielostronnym jej opisywaniem i modyfi kowaniem, za żelazną kurtyną nad 
biografi ą jako wygodnym narzędziem indoktrynacji pochylili się specjaliści od 
cenzury i nowomowy. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać – zideo-
logizowane wersje żywotów pisarzy, nadobecność jednych i nieobecność innych 
to ciemne lata polskiej biografi ki.

Pewne ożywienie pojawiło się pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy niezależ-
nie od siebie dwoje badaczy – Czesław Kłak i Maria Jasińska – opublikowało 
artykuły na temat biografi ki literackiej, proponując dwie różne typologie gatun-
ków biografi cznych. Obie prace zostały przygotowane również w oparciu o za-
graniczną literaturę przedmiotu i do dziś stanowią punkt odniesienia polskich 
stanów badań.

2.1. Biografi e literackie

Dwie klasyfi kacje biografi i literackich równolegle zaproponowane w artykułach 
naukowych uwzględniają biografi e naukowe wyłącznie jako punkt odniesienia. 
Po trzech latach od ukazania się pierwszych tekstów na ten temat Maria Jasińska 
wydała jedyną polską monografi ę biografi i literackich. Trzecie opracowanie 
zostało przygotowane dopiero stosunkowo niedawno, jednak pracę tę potrak-
tować można jako uzupełnienie klasyfi kacji Jasińskiej, gdyż Renata Jochymek 
do wskazanych gatunków dodała kilka nowych, nie zmieniając zasadniczych 
kryteriów podziału.

83  Obydwa cytaty: tamże, s. 28.
84  Por. tamże, s. 31.
85  Por. tamże, s. 33.
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2.1.1. Czesław Kłak i próba opisu „nowego gatunku literackiego”
W 1968 roku w krótkiej rozprawie Teoretyczne problemy powieści biografi cz-
nej86 Czesław Kłak podjął się rozstrzygnięcia statusu biografi i literackiej i wyod-
rębnienia (na podstawie nowych kryteriów klasyfi kacyjnych) gatunków nowej, 
dwudziestowiecznej biografi ki. W swoich rozważaniach uwzględnił opubliko-
wane wcześniej streszczenie referatu Jasińskiej (w „Biuletynie Polonistycznym” 
z 1967 roku), polemizując jednak z jej kryteriami podziału gatunkowego. 
Równocześnie posłużył się książką André Maurois Aspects de la biographie, 
uznając autora za „prawodawcę nowego gatunku literackiego”, czyli nowoczes-
nego typu biografi ki, która ukształtowała się na początku XX wieku. Omówił 
pokrótce dzieje biografi i, zaczynając od starożytności; zajął się też związkami 
biografi i z powieścią historyczną.

Badacz, proponując własną klasyfi kację biografi i, zauważał również, że two-
rzone w tym czasie kategorie nie są wykorzystywane przez twórców ówczes-
nych słowników terminów literackich czy autorów rozdziałów poświęconych 
genologii. Rozważania gatunkowe w drugim, zmienionym wydaniu Zarysu teo-
rii literatury Michała Głowińskiego, Aleksandry Okopień-Sławińskiej i Janusza 
Sławińskiego ocenił jako „bardzo powierzchowne”, dlatego napisał: 

Współczesny system wiedzy o literaturze w odniesieniu do biografi styki XX wieku nie 
dysponuje jednolitymi i w pełni wystarczającymi kryteriami, które pozwoliłyby bezbłędnie 
wytyczyć wyczuwalne granice między biografi ą, biografi ą powieściową i powieścią bio-
grafi czną oraz licznymi odmianami tych form. Rezultatem tego jest zaobserwowany chaos 
terminologiczny, który jako zjawisko wtórne obrazuje nieporadność teoretyczną wobec 
interesującej nas kwestii. Rysuje się więc konieczność przedyskutowania dotychczas sto-
sowanych kryteriów i zaproponowania, w miarę potrzeby, nowych87.

Wyznaczając nowe gatunki biografi czne, Kłak wskazał cztery następujące wy-
różniki gatunkowe: stosunek prawdy do fi kcji w sferze materiałowej; ufi kcyj-
nienie rzeczywistości przez odpowiednie zabiegi kompozycyjne, stylistyczne, 
odpowiedni dobór środków podawczych, konstrukcję czasu i narratora; postawę 
twórcy wobec przedmiotu opisywanego. Na tej podstawie wskazał cztery typy 
opracowań biografi cznych: biografi ę naukową i jej pochodne; biografi ę arty-
styczną; biografi ę powieściową oraz powieść biografi czną. Biografi ę naukową 
Kłak opisał krótko, gdyż od początku stanowiła wyłącznie punkt odniesienia dla 
gatunków literackich88.

Rozprawa Czesława Kłaka stanowi ważny etap w refl eksji nad biografi -
ką, chociaż poświęcona jest przede wszystkim zagadnieniom genologicznym. 
Stanowi dopełnienie i jednocześnie kontrapunkt dla działalności naukowej 
Marii Jasińskiej, która biografi i poświęciła kilka artykułów i obszerną monogra-
fi ę. Jasińska jest autorką jedynej polskiej monografi i biografi ki o charakterze li-

86  Cz. Kłak, Teoretyczne problemy powieści biografi cznej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne” 1968, z. 3 (5), s. 257–292.

87  Tamże, s. 262.
88  Tamże, s. 268–270.
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teraturoznawczym od czasów Jana Bronisława Richtera, ograniczonej jednakże 
do gatunków biografi ki literackiej.

2.1.2. Maria Jasińska: w poszukiwaniu wielkiej całości
Od roku 1967, kiedy to równolegle ukazały się: kilkustronicowe sprawozda-
nie, które zresztą komentował właśnie Czesław Kłak89 i obszerniejszy artykuł90, 
w polskich badaniach literaturoznawczych ponownie można było zapoznać się 
z aktualnymi (jak na owe czasy) zagadnieniami dotyczącymi biografi ki. Maria 
Jasińska wykonała ogromną pracę: nie tylko sama zaproponowała nową, w mia-
rę kompletną klasyfi kację biografi i literackich91, ale przede wszystkim w swoich 
badaniach wykorzystywała szeroki wybór prac zagranicznych (w języku francu-
skim, angielskim i niemieckim)92. Pełne rozwinięcie swej koncepcji pełnej kla-
syfi kacji wszystkich literackich gatunków biografi cznych znalazło się w wyda-
nej trzy lata później monografi i zatytułowanej Zagadnienia biografi i literackiej. 
Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biografi cznej93. 
Stanowi ona nadal aktualny punkt odniesienia dla współczesnych badaczy tego 
zagadnienia, chociaż język, którym została napisana, wyraźnie się zdezaktua-
lizował; podobnie problematyka ma już częściowo charakter historyczny, nie-
obejmujący interesujących dzisiejszych badaczy zagadnień.

Maria Jasińska, podobnie jak Czesław Kłak, wskazywała na wewnętrzne 
zróżnicowanie biografi i literackich. Stosując dwa wskaźniki: autentyzm–fi kcja 
oraz informujące–przedstawiające środki wyrazu, zaproponowała podział opra-
cowań biografi cznych na dwie grupy: literackie i naukowe. Dodatkową cechą 
odróżniającą miała być funkcja, jaką realizuje dane opracowanie biografi czne: 
Funkcja dzieła naukowego jest „heteronomiczna”, gdyż stanowi ją informacja 
o przedmiocie istniejącym poza tekstem dzieła, podczas gdy funkcja dzieła jest 
„autonomiczna”: jest nią informacja, której różnorodne treści budzą reakcje na-

89  M. Jasińska, Z problematyki typologii współczesnej zbeletryzowanej biografi i, „Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 1967, z. 1, s. 1–6.

90  M. Jasińska, Typologia zbeletryzowanej biografi i, „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. XV, 
z. 1, s. 5–17.

91  Doczekała się ona korekt i uzupełnień (por. R. Jochymek, W zwierciadle biogra-
fi i. Współczesna polska biografi a literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty 
Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Warszawa 2004; A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, 
dz. cyt.), ale w swym zasadniczym kształcie nie została zmieniona.

92  Ponieważ podstawowe obcojęzyczne monografi e biografi i nigdy nie zostały przełożone na 
język polski, książka Jasińskiej stanowi najczęściej jedyne ich omówienie, chociaż częściej autorka 
umieszcza zaledwie krótkie komentarze czy dane bibliografi czne w przypisach, nie poświęcając 
tym pracom więcej miejsca w swojej monografi i. Być może sama autorka miała nadzieję, iż publi-
kacje te zostaną przetłumaczone i w ten sposób polskie środowisko naukowe będzie mogło zapo-
znać się z nimi w całości – tym bardziej że same książki niedostępne są w polskich bibliotekach. 
Pewną „jaskółkę” stanowiła tutaj krótka książka Jamesa Clifforda, która ukazała się kilka lat póź-
niej (J. Clifford, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografi i literackiej, tłum. A. Mysłowska, 
Warszawa 1978).

93  M. Jasińska, Zagadnienia biografi i literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziesto-
wiecznej beletrystyki biografi cznej, Warszawa 1970.
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zywane przeżyciami estetycznymi94. Biografi e naukowe scharakteryzowała jako 
cechujące się autentyzmem oraz informującymi środkami wyrazu, natomiast 
biografi e literackie – fi kcyjnością oraz przedstawiającymi środkami wyrazu95. 

Defi nicja biografi i naukowej jest najsłabszą częścią monografi i Jasińskiej; 
ale – co trzeba podkreślić – badaczka traktuje ją, podobnie jak Czesław Kłak, 
wyłącznie kontekstowo. Celem jej pracy jest klasyfi kacja i charakterystyka 
biografi i literackich, umieszczanych na continuum między biografi ą naukową 
a powieścią historyczną. Uszeregowanie poszczególnych gatunków pokazuje, 
do którego członu tej opozycji jest każdemu z nich bliżej: do biografi i naukowej 
najbardziej podobna jest, według Jasińskiej, opowieść biografi czna. Do powie-
ści historycznej z kolei najbliżej jest powieści w związku z biografi ą (ma ona 
trzy podtypy: kryptobiografi ę, której bohater jest częściowo zawoalowany; pa-
rabiografi ę, gdy postać jest elementem kompozycyjnym, nie o nią w powieści 
tak naprawdę chodzi, oraz quasi-biografi ę, w której przedstawia się hipotetyczne 
życie postaci historycznej, co do której brakuje źródeł). Pomiędzy nimi Jasińska 
umieszcza biografi ę upowieściowioną i powieść biografi czną96.

Z dzisiejszej perspektywy monografi a Jasińskiej wymagałaby poprawek 
i uzupełnień wynikających ze współczesnych praktyk pisania: biografi ka litera-
cka rozwija się cały czas, wciąż też pozostaje bardzo popularna. Istniejące do-
pełnienia, choćby to omówione w kolejnym podrozdziale, pokazują wyraźnie, że 
uwzględnienie nowych pozycji częściowo rozsadza istniejący prosty podział na 
cztery wielkie gatunki. Być może na razie łatwiej i praktyczniej jest pozostawić 
istniejący model, czekając na badaczy, którzy z perspektywy literatury najnow-
szej będą chcieli poddać go rewizjom i zmianom. Możliwe, że – tak jak Renata 
Jochymek – podejmą oni to wyzwanie nieco inaczej niż dwoje badaczy z lat 
siedemdziesiątych i nie będą tworzyć nowych, całościowych klasyfi kacji (na 
które moda wyraźnie przeminęła wobec ogłoszonego kryzysu wielkich narra-
cji), ale opisywać grupy podobnych do siebie opracowań literackich, które łączy 
określona cecha. W przypadku klasyfi kacji Jochymek było to wykorzystywanie 
technik reportażowych do wykreowania nowego typu biografi ki literackiej.

2.1.3. Biografi a w reporterskim zwierciadle
Opublikowana w 2004 roku książka W zwierciadle biografi i. Współczesna 
polska biografi a literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty 
Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz97 zgodnie z tytułem dotyczy określonej grupy 
opracowań biografi cznych, które autorka charakteryzuje jako odmiany gatunko-
we najnowszej biografi styki literackiej. Cztery nowe typy opisywane są jednak 

94  Tamże, s. 18. 
95  Por. tamże, s. 88. 
96  Gatunków tych nie będę w tym miejscu charakteryzować szczegółowo; zostały one omó-

wione, poza samą monografi ą Jasińskiej, przez Renatę Jochymek (W zwierciadle biografi i…, 
s. 35–38) oraz w książce Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 29–40. Por. także: płyta CD, 
Konteksty poszerzające, 1.2. Gatunki biografi czne.

97  R. Jochymek, W zwierciadle biografi i…, dz. cyt.



Biografi ka w polskim literaturoznawstwie 55

nie od strony teoretycznej, a tekstowej – stąd w tytule przywołano trzy autorki 
popularnych opracowań biografi cznych.

Dzięki takiej podstawie tworzona klasyfi kacja ma odzwierciedlenie w pi-
sarstwie analizowanym w drugiej części książki, które Jochymek umieszcza 
pomiędzy reportażem a opowieścią biografi czną. Poszczególne gatunki charak-
teryzowane są zatem w takiej podwójnej perspektywie, co wydobywa ich nowa-
torstwo, a z drugiej strony dobrze osadza w już istniejącym podziale.

Do dotychczas istniejących gatunków biografi ki literackiej badaczka dodała 
biografi ę reportażową, podróż biografi czną, opowieść biografi czno-eseistyczną 
oraz opowieść reportażowo-biografi czną98. Biografi ę reportażową, wskazaną 
jako najpopularniejszy z opisanych nowych gatunków, określa jako portret wie-
lowymiarowy i fragmentaryczny jednocześnie, a nie chronologiczny żywot dane-
go pisarza, ujęty w konwencję typowej opowieści biografi cznej, podkreślając, iż 
autorki świadomie kreują konterfekty prywatne i emocjonalne, czasem dalekie 
od tych ofi cjalnych. Charakterystyczny jest dla nich reporterski sposób groma-
dzenia informacji biografi cznych.

Pisarki te już w momencie zbierania informacji o życiu interesujących je artystów za-
chowują się w sposób odmienny od dotychczas praktykowanego przez autorów biografi i. 
Porzucają mianowicie archiwa i biblioteczne zacisze po to, by spotkać się z ludźmi, którzy 
znali – często tylko pośrednio – fascynującego je człowieka i przeprowadzają z nimi wiele 
wywiadów. Ponieważ są to zwykle osoby nie orientujące się w dokonaniach artystycznych 
bohaterów ich książek, reporterki te rozmawiają z nimi nie tyle o literaturze, co o życiu 
tych pisarzy; zajmują się więc zbieraniem anegdot, legend oraz wszelkich okruchów pa-
mięci o nich i ówczesnej rzeczywistości99.

Jochymek podkreśla legendotwórczy charakter tak pisanych biografi i, który 
sprawia, że powstające biografi e są zapisem nie tylko faktów, jak to miało miej-
sce w typowych, najmniej sfi kcjonalizowanych opowieściach biografi cznych, 
ale i przekonań rozmówców autorek, co pozwala stworzyć obraz wielowymia-
rowy i dynamicznie się zmieniający w trakcie samego procesu zdobywania in-
formacji, obraz nazywany przez badaczkę prywatnym ze względu na autorski 
dobór rozmówców i wątków przez każdą z pisarek.

Reportażowy charakter biografi i przejawia się również w kreowaniu wize-
runku twórcy w konkretnym krajobrazie i środowisku społecznym. Chociaż po-
zostaje on centralną postacią tak pisanej biografi i, to celem przestaje być możli-
wie bliska prawdzie historycznej rekonstrukcja jego osobowości, lecz jest nim 
dążenie do przedstawienia go jako postaci ciągle żywej. W ten sposób autorki 
analizowanych przez Jochymek biografi i realizują cztery charakterystyczne 
dyrektywy legendotwórcze: 1) uwypuklają relacje między bohaterem biografi i 
a innymi osobami; 2) akcentują znaczenie środowiska, w którym żył; 3) pod-
kreślają podobieństwo (lub też kontrast) między czasami obecnymi a czasem 
historycznym – okresem życia twórcy; 4) sięgają przede wszystkim do źródeł 

98  Por. tamże, s. 43–45.
99  Tamże, s. 7–8.
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nieudokumentowanych naukowo (takich jak anegdoty, plotki, wspomnienia)100. 
Kwestii tworzenia lub burzenia legendy poświęca autorka obszerną, środkową 
część swej pracy101.

Reportażowe gatunki biografi i literackich zostały opisane w trzeciej części 
książki, poświęconej analizie strategii pisarskich Barbary Wachowicz, Joanny 
Siedleckiej i Agaty Tuszyńskiej102. Wracając do kwestii klasyfi kacyjnych, 
Jochymek na konkretnych przykładach pokazuje różnice gatunkowe między 
zaproponowanymi przez siebie typami opracowań: książki Joanny Siedleckiej 
określa jako biografi e reportażowe, równocześnie podkreślając cechy odróżnia-
jące je od reportażu:

Narratorka-autorka kreuje się na beznamiętnego słuchacza wspomnień rozmawiających 
z nią ludzi, ale nie potrafi  ukryć swojego stanowiska, które narzuca odbiorcy – wie on, 
jak ma ocenić postępowanie Gombrowicza, Herberta czy Kosińskiego. Właśnie tym, nie 
zawsze obiektywnym, spojrzeniem na tytułową postać Siedlecka łamie normy reporta-
żu, przy czym ważne dla niej jest prawdopodobieństwo realistyczne, historyczne świata 
przedstawionego, zwraca więc uwagę na szczegóły, sprawdza, czy to, co opowiadali jej 
rozmówcy, mogło rzeczywiście mieć miejsce103. 

Z kolei w pisarstwie Barbary Wachowicz badaczka widzi przede wszystkim 
cechy reportażu podróżniczego, dlatego książki te określa mianem podróży bio-
grafi cznej. Narratorka-autorka tych opracowań wędruje śladami pisarzy, ale od 
reportera-narratora odróżnia ją, według Jochymek, subiektywne postrzeganie 
otaczającego świata, nierozerwalnie połączonego ze światem pisanych dzieł (np. 
powieści w przypadku Stefana Żeromskiego). Zauważa też, iż dla Wachowicz 
ważniejsze jest oddanie klimatu opowieści niż szczegółowość i sucha faktografi a. 

Dwie książki Agaty Tuszyńskiej z kolei oraz jedna Wachowicz zostały skla-
syfi kowane jako opowieści biografi czno-eseistyczne, a część analizowanych 
utworów została określona jako opowieści reportażowo-biografi czne. Pierwszy 
typ opowieści zbliża się do eseju, gdyż narracja została wzbogacona o refl eksje 
na temat świata, literatury, kondycji człowieka, a rozważania te mają charakter 
nie tylko literacki, ale też fi lozofi czny czy psychologiczny. Drugi typ łączy z ko-
lei reportaż z opowieścią biografi czną, zachowuje zatem dominację wątku losów 
bohatera i otaczającego go świata. Za to kreacja autorki-narratorki jest, według 
Jochymek, wyraźnie reporterska, a potrzeba oddania świata w całej namacalnej 
konkretności powoduje, iż obniża się prawdopodobieństwo biografi cznej rekon-
strukcji. Cech reportażu w twórczości pisarek wybranych do analizy badaczka 
poszukuje również w strukturze ich książek, omawiając ich kompozycję (łącze-
nie cech charakterystycznych dla literatury pięknej i reportażu), symultanizm 
czasowy, różnorodność technik narracyjnych i reportażowych.

Jako opracowanie zagadnienia szczegółowego, za które można uznać czte-
ry zaproponowane nowe typy biografi i reportażowej, praca Renaty Jochymek 

100  Por. tamże, s. 62.
101  Tamże, s. 47–152.
102  Por. tamże, s. 153–314.
103  Tamże, s. 310–311.
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jest pozycją interesującą. Być może zaproponowanie tylu typów nie do końca 
znajduje odbicie w analizowanych tekstach i wystarczyłaby jedna zbiorcza na-
zwa gatunkowa (właśnie biografi a reportażowa) z wyznaczonymi jej podtypami 
(jak to zrobiła Jasińska w przypadku powieści związanej z biografi ą). Słabsze są 
zdecydowanie rozdziały poświęcone rozważaniom ogólnym (dziejom biografi i, 
omówieniu dotychczasowych klasyfi kacji, zagadnieniom narracji biografi cznej 
czy metodologii badań): oparte zostały wyłącznie na polskich opracowaniach 
(bo zagraniczne, na przykład Maurois, przywoływane są za innymi autorami), 
zatem ich język jest też leciwy, a problematyka zamyka się w horyzontach po-
znawczych późnego strukturalizmu. Brakuje też jakiegokolwiek odniesienia do 
biografi ki naukowej, nawet w postaci wyznaczenia jej miejsca wobec badanych 
biografi i literackich.

2.2. Biografi e naukowe

Biografi e naukowe, w przeciwieństwie do literackich, nie doczekały się tak licz-
nych opracowań jak w monografi ach zagranicznych. Poza defi nicjami słowniko-
wymi i charakterystykami zamieszczonymi w pracach Czesława Kłaka i Marii 
Jasińskiej długo istniał wyłącznie kontrowersyjny wykaz opracowań biografi cz-
nych sporządzony przez Mieczysława Łojka w pracy Biografi e pisarzy w na-
uczaniu literatury104.

Lista sporządzona przez Łojka nie jest w żadnej mierze klasyfi kacją – bra-
kuje nawet tak podstawowego podziału jak odróżnienie materiałów źródłowych 
(takich jak bibliografi e osobowe, kalendaria literackie, wydania krytyczne kore-
spondencji, dzienników czy pamiętników) od biografi i właściwych, nie mówiąc 
już o oddzieleniu form krótkich (biogramów słownikowych) od pełnych form 
narracyjnych (na przykład portretu literackiego, którego zresztą w omawianym 
wykazie nie ma).

Podobnie w żaden sposób nie zostało doprecyzowane rozumienie termi-
nu „naukowy”, co prowadzi do kolejnych kontrowersji. Za „naukowe” Łojek 
uznaje następujące gatunki: biogram, bibliografi ę osobową, kalendaria (kroni-
ki) życia i twórczości, monografi ę osobową. Wprowadza też kuriozalne pojęcie 
„biografi i osobistej pisarzy”, pod którym to pojęciem rozumie korespondencję, 
dzienniki, pamiętniki oraz powieść autobiografi czną (czyli to, co dziś określa 
się mianem literatury dokumentu osobistego). Trudno o większy chaos termi-
nologiczny i genologiczny, nie mówiąc już o tym, ilu gatunków wykaz ten nie 
uwzględnia. W zasadzie nie ma w nim nawet czegoś, co mogłoby być określone 
na najbardziej ogólnym poziomie jako „biografi a właściwa” – najbliżej niej by-
łaby tylko monografi a, ale też tylko po części (ze względu na zróżnicowanie ak-
centów i wysunięcie na pierwszy plan twórczości, a nie samego życia pisarza). 
Niezrozumiałe jest też włączenie do tej grupy „powieści autobiografi cznej”, 

104  M. Łojek, Biografi e pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa 1985, s. 278–287.
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zwłaszcza wobec rozwoju rozmaitych form autobiografi cznych oraz kategorii 
interpretacyjnych zaproponowanych do ich badania w ostatnich dziesięciole-
ciach.

Omówiony podział gatunków nie spełnia żadnych kryteriów, które pozwo-
liłyby uznać go za próbę klasyfi kacji: jest zbyt heterogeniczny i pobawiony 
jakichkolwiek wyznaczników gatunkowych, a z drugiej strony – bardzo nie-
kompletny. Z tego względu nie stanowi w zasadzie nawet punktu wyjścia dla 
kolejnych charakterystyk.

Ogólną klasyfi kację biografi i naukowych zamieściła także Teresa Kulak 
w swoim wystąpieniu na temat biografi styki polskiej XIX wieku, wyróżniając 
w biografi styce naukowej trzy odrębne warianty: biografi e historyczne, arty-
styczne i literackie105. Omawia jednak tylko pierwszą z grup, podając, iż biogra-
fi styka historyczna funkcjonuje w dwóch obiegach – jako samodzielne opraco-
wanie monografi czne lub w postaci biogramów. Podaje też, iż często wyróżnia 
się w grupie historycznych biografi i naukowych trzy typy: biografi e tradycyjne 
(klasyczne), biografi e pretekstowe oraz biografi e zbiorowe, które następnie 
krótko charakteryzuje. Podana typologia pochodzi jednak z obszaru badań hi-
storycznych i wyraźnie do tego obszaru się odwołuje, może poza pierwszym 
typem, który przypomina literaturoznawczą monografi ę.

Natomiast w samej nauce o literaturze długo nie zajmowano się kwestiami 
genologicznymi w obrębie biografi ki naukowej, traktując biografi ę naukową 
jako jednorodny gatunek. Dopiero w 2012 roku opublikowana została współ-
czesna klasyfi kacja biografi i o charakterze naukowym i faktografi cznym106.

2.2.1. Naukowość, referencyjność, niefi kcjonalność w biografi ce 
naukowej

Przymiotnik „naukowy” długo nie wzbudzał kontrowersji wśród badaczy, któ-
rzy opatrywali nim opracowania biografi czne niemające charakteru literackiego. 
Na tej zasadzie już Czesław Kłak traktował biografi ę naukową wyłącznie jako 
punkt odniesienia dla swojej klasyfi kacji biografi i literackich. Umieszczając ją 
na krańcu wyznaczonej osi fi kcyjności, scharakteryzował jako jej pozbawioną, 
mającą charakter komunikatu naukowego apelującego do intelektu (o maksy-
malnie zredukowanej retoryce), cechującą się intencjonalnym obiektywizmem, 
wzbogaconą o rozbudowany aparat przypisów bibliografi cznych i adresowaną 
do odbiorców odpowiednio merytorycznie przygotowanych. Narratora, utoż-
samianego z autorem biografi i, uznał za bezradnego wobec braków i luk ma-
teriałowych, ale przyznał mu władzę samodzielnego kształtowania opowieści 
o życiu (według naturalnego schematu przyczynowo-skutkowego). Uznał też, że 
reguły gatunku skutecznie ograniczają biografa, wyznaczając mu dość poślednią 
rolę – inwentaryzatora i komentatora przeszłości. Zauważył obecność w wie-
lu biografi ach tendencyjnych przemilczeń i skrzywień obrazu rzeczywistości, 

105  T. Kulak, Uwagi nad biografi styką polską XIX wieku, w: Stan i perspektywy…, s. 99–100.
106  A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, dz. cyt.
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ale nie miał narzędzi, by głębiej się tym zająć, wychodził bowiem z ogólnie 
wówczas obowiązującego założenia o intencjonalnym obiektywizmie dyskursu 
naukowego, będącego przezroczystym narzędziem, pozwalającym na nieobcią-
żony poznawczo ogląd badanej rzeczywistości107.

Podobnie Maria Jasińska dokonała podziału biografi i na literackie i naukowe 
według kryterium stopnia autentyzmu versus fi kcyjności tworzonego obrazu, 
chociaż dodała też drugie kryterium – funkcjonalno-stylistyczne. Na tej pod-
stawie biografi a naukowa (znów traktowana jako monolit) opisywana jest jako 
cechująca się autentyzmem oraz informującymi środkami wyrazu, natomiast 
biografi e literackie – fi kcyjnością oraz przedstawiającymi środkami wyrazu108.

Tak dokonany podział łatwo zakwestionować, jeśli weźmie się pod uwagę 
to, co o dyskursie naukowym wiemy już dziś: nie jest on pozbawiony walorów 
literackich – wręcz ma charakter fi guralny, a zakładana „programowa przezro-
czystość” i wszelkie próby ograniczenia czynnika estetycznego stanowią raczej 
protezę obiektywizmu, niczego w tym zakresie nie gwarantując. Dwie wska-
zane cechy mające stanowić opozycyjne krańce na osi biografi ki: naukowość 
versus literackość wzajemnie się nie wykluczają, dlatego też nie mogą stanowić 
złożonego kryterium przynależności gatunkowej. Literackość – na przykład 
w opowieści biografi cznej czy superbiografi i – nie wyklucza naukowego opra-
cowania, tak jak nieliterackość sama w sobie nie gwarantuje rzetelności przepro-
wadzonych badań czy naukowego statusu sformułowanych hipotez. Jest to tylko 
retoryczne „ukształtowanie” merytorycznej „zawartości”: chociaż niezbywalne 
i niemożliwe do usunięcia, tym niemniej niedecydujące o naukowej wartości 
danej biografi i.

Ograniczenie rozumienia „naukowości” w biografi i do cech stylu (infor-
mujące środki wyrazu) czy formy (obecność przypisów, bibliografi i i innych) 
zupełnie nie przystaje do dzisiejszej świadomości metodologicznej. Dopiero 
teoretyczno-me todologiczny charakter opracowań pozwala nadać im miano „na-
ukowych”, a rezy gnacja z fi kcji („autentyzm”) nigdy nie jest do końca możliwa, 
jeśli rekonstruujemy fakty, a zatem – wypełniamy luki pomiędzy nimi własnymi 
hipotezami. Budowanie ich w oparciu o teorie naukowe nie wyklucza zatem po-
tencjalnej fi kcjonalności, pozwala jedynie proces ten w większym stopniu kon-
trolować tak samemu badaczowi, jak i czytelnikom jego pracy (dysponującym 
konstruktem wyjaśniającym jako podstawą narracji biografi cznej). 

Dlatego wydaje się zasadne szersze ujęcie tego podziału: biografi e mogą 
być zatem literackie lub niefi kcjonalne109. Wiele z biografi i niefi kcjonalnych ma 
rzeczywiście charakter naukowy, ale są też takie, którym bliżej do literatury 
(jak w przypadku portretu literackiego) – a jednak nie są opracowaniami stricte 

107  Por. Cz. Kłak, Teoretyczne problemy powieści biografi cznej, s. 267–270.
108  Por. M. Jasińska, Zagadnienia biografi i literackiej, s. 88. 
109  Pojęcie „biografi i niefi kcjonalnej” wyprowadzam z terminu „proza niefi kcjonalna”, zapro-

ponowanego przez Małgorzatę Czermińską w książce Autobiografi czny trójkąt. Świadectwo, wy-
znanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 12; terminem „literatura niefi kcjonalna” posługuje się również 
Paweł Zajas w książce Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefi kcjonalnej, Poznań 
2011.
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literackimi (więc nie przynależą do biografi i literackich). Zatem to nie styl ani 
gatunkowa przynależność, lecz inne cechy decydują o tym, czy mamy do czy-
nienia z literaturą piękną, czy niefi kcjonalną110. 

2.2.2. Paktowanie z czytelnikiem: o prawdzie jako umowie
W biografi i naukowej ciągle powracającym wątkiem jest temat prawdy, a roz-
strzygnięcia w tym zakresie wydają się ciągle niezadowalające. Dlatego warto 
sięgnąć po rozważania dziś już klasyczne – nad paktem autobiografi cznym, 
biorąc pod uwagę bliskość, pod pewnymi względami, biografi i i autobiografi i. 
To w biografi i rezygnacja z fi kcji ma charakter paktu referencjalnego111, które-
go warunki zostały określone przez Michała P. Markowskiego następująco: po 
pierwsze, istnieje obiektywny repertuar zdarzeń i faktów niejęzykowych ma-
jących określony sens; po drugie, sens ten można odsłonić, po trzecie, fakty 
reprezentowane są językowo, po czwarte wreszcie, język jest tworzywem repre-
zentacji, spełniającym wymogi maksymalnej referencjalności112. 

Pojęcie „pakt referencjalny” zostało zaproponowane przez Philippe’a 
Lejeune’a w artykule Pakt autobiografi czny. Defi niował go w następujący spo-
sób, odnosząc się do biografi i i autobiografi i:

W przeciwieństwie do fi kcji literackich, biografi a i autobiografi a są tekstami referen-
cjalnymi. Tak samo jak teksty naukowe mają one dostarczać informacji o rzeczywistości 
i poddawać się próbie weryfi kacji. Ich celem nie jest proste prawdopodobieństwo, lecz 
podobieństwo do prawdy, nie złudzenie rzeczywistości, lecz obraz rzeczywistości. Tego 
typu teksty zakładają to, co nazwę paktem referencjalnym, ujawnionym lub domyślnym, 
który wyznacza zarówno sferę rozpatrywanej rzeczywistości, jak też zasady i stopień po-
żądanego w tekście podobieństwa113.

Zatem w biografi i umowa między autorem a czytelnikiem ma zatem charak-
ter paktu i wynika z określonych warunków społecznej komunikacji literackiej, 
ponieważ sam dyskurs nie posiada immanentnie cech referencjalności. Według 
tej umowy autor przyjmuje na siebie konkretne zobowiązania: bada zagadnienie, 
używa do ich wyjaśnienia konkretnego zaplecza teoretycznego i metod badaw-
czych, studiuje wszystkie dostępne źródła, wreszcie – zgodnie z regułami sztuki, 
najlepiej jak potrafi , pisze narrację biografi czną, która staje się re-konstrukcją114 
przebiegu życia twórcy. Czytelnik z kolei, angażując się w pakt referencjalny, 

110  Pierwotna wersja poniższej klasyfi kacji została już przedstawiona w poprzedniej książce; 
zdecydowałam się ją powtórzyć w zmodyfi kowanej formie, realizując założenie translacji starych 
koncepcji na nowy, współczesny język literaturoznawstwa.

111  Natomiast samą zdolność referencjalną Andrzej Zieniewicz defi niuje jako poczucie, że sło-
wa trafnie odnoszą się do rzeczy, czyli możliwość komentarzy, które dotąd nadawały sens temu, 
co zobaczone, czyniąc je rzeczywistym (tegoż, Pakty i fi kcje. Autobiografi zm po końcu wielkich 
narracji (szkice), Warszawa 2011, s. 73).

112  Por. P. Zajas w książce Jak świat prawdziwy stał się bajką, s. 17, 21.
113  P. Lejeune, Pakt autobiografi czny, tłum. A. Labuda, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego 

paktu. O autobiografi i, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 47.
114  Pojęcia „re-konstrukcja” w całej książce używam jako świadomego „kroczenia po śladach 

biografi cznych” twórcy, czyli poszukiwania prawdy biografi cznej na tyle, na ile jest to możliwe, ze 
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na podstawie zebranej wiedzy o autorze zakłada, że jest on twórcą tekstów okre-
ślonego typu (w tym przypadku tekstów naukowych, biografi cznych) oraz że 
może mu zaufać.

Taka umowa często zostaje zawarta w pierwszych partiach tekstu: autor skła-
nia czytelnika do tego, aby wszedł do gry i stwarza wrażenie ugody podpisanej 
przez obie strony. Oczywiście czytelnik może przyjąć sposób lektury różny od su-
gerowanego mu przez autora. Wiele tekstów niefi kcjonalnych nie posiada również 
jasno sformułowanego paktu referencjalnego. Także ze strony autora może istnieć 
niezgodność między intencją początkową a tą, którą przypisuje mu czytelnik115.

Pakt referencjalny zaspokaja pragnienie, obecne w czytelniku i autorze, 
by przekazywać prawdę, nawet jeśli jest ona nieosiągalna: Dla piśmiennictwa 
niefi kcjonalnego ważne jest świadectwo, istotne jest zaangażowanie autora 
w obietnicę mówienia prawdy – pisze Paweł Zajas116.

O problemie prawdy pisze jeszcze Lejeune w eseistycznym szkicu Czy 
można zdefi niować autobiografi ę?117. Spoglądając z perspektywy 1999 roku na 
swoją koncepcję paktu autobiografi cznego (tekst został wygłoszony bowiem na 
światowym kongresie poświęconym autobiografi i w Pekinie), dokonał podsu-
mowania samej koncepcji oraz komentarzy do niej, jakie pojawiły się od roku 
1975, kiedy to opublikował przełomowy Pakt autobiografi czny. Przypomniał, 
że pomysł paktu autobiografi cznego zakłada istnienie prawdy zewnętrznej i we-
wnętrznej w tekście, który wobec tego może ją odtwarzać118. Jednak słowa te 
francuski badacz wygłosił świadom ich prowokacyjnego sensu wobec tych, 
którzy już dawno ogłosili „śmierć prawdy”. Do ich tez będzie się też odnosił 
w całym tekście.

Swoich oponentów podzielił na dwie grupy: Mam dwie kategorie przeciw-
ników. Pierwsi z nich nie wierzą w prawdę i patrzą na mnie z politowaniem. 
Drudzy wierzą w literaturę i patrzą na mnie z pogardą. Często są to ci sami, ale 
nie zawsze119. 

Pierwsza kategoria adwersarzy to ci, którzy woleli porzucić kategorię prawdy 
albo z przyczyn psychologicznych (kreacyjność pamięci człowieka, iluzorycz-
ny charakter introspekcji), albo też z przyczyn zakorzenionych w narratologii 
(przyjęcia założenia o fi kcyjności opowiadanego). Odpowiadając na ich zarzuty, 
Lejeune zwraca uwagę najpierw na etyczny i społeczny wymiar odróżniania 
prawdy od fałszu:

Bez wątpienia, prawda jest nieosiągalna, szczególnie gdy dotyczy życia ludzkiego, ale 
pragnienie jej zdobycia określa pole dyskursu i aktów poznawczych, pewien typ relacji 
ludzkich, bynajmniej nie iluzorycznych. Autobiografi a wpisała się w obszar poznania 

świadomością ograniczoności poznania i perspektywy oraz zasadniczej niedostępności „przeszło-
ści samej w sobie”; por. też: A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, dz. cyt.

115  Za: P. Zajas, Jak świat prawdziwy stał się bajką…, s. 27.
116  Tamże, s. 18.
117  P. Lejeune, Czy można zdefi niować autobiografi ę?, tłum. R. Lubas-Bartoszyńska, w: tegoż, 

Wariacje na temat…, s. 1–19.
118  Tamże, s. 5.
119  Tamże, s. 4. Omówienie obu postaw, które streszczam, por. tamże, s. 4–12.
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historycznego jako pragnienie wiedzy i rozumienia i w obszar działania jako obietnica 
ofi arowania tej prawdy innym, jak również w obszar relacji artystycznej. Jest to akt, który 
posiada rzeczywiste konsekwencje120.

Zatem to intencja mówienia prawdy ma tutaj kluczowy charakter: jest formą 
zaangażowania nadawcy w relacje oparte na rzetelnych aktach poznawczych, 
wynikających z poszukiwania wiedzy, wnikliwego badania i rozumienia. O tak 
rozumianej „prawdzie” nie decyduje zatem efekt pracy, ale zamiar. Powyższy 
fragment równie dobrze można zatem zastosować do tekstu biografi cznego. 
I w tym przypadku badacz, chociaż wie, że nie stworzy idealnej, prawdziwej 
i odwzorowującej rzeczywistość biografi i, przyjmuje na siebie zobowiązanie 
dążenia do niej mimo uświadamianych trudności.

Podobnie odpowiada Lejeune i narratologom, przywołując autorytet Paula 
Ricoeura i akceptując założenie, iż tożsamość indywidualna tworzona jest dzię-
ki opowiadaniu. Zaznacza jednak, że nie wynika z tego konieczność umieszcza-
nia „tożsamości narracyjnej” w świecie fi kcji – raczej deklaruje, że autobiografi a 
dąży do połączenia piękna i prawdziwości:

Oczywiście, próbując widzieć siebie lepiej, wciąż siebie stwarzam, przepisuję na czysto 
szkice mojej tożsamości, a gest ten poddaje je prowizorycznie stylizacji lub uproszczeniu. 
Ale nie bawię się w wymyślanie siebie. Posługuję się regułami opowiadania, mimo to 
pozostając wierny mojej prawdzie (…). Jeśli tożsamość jest wyobrażeniem, autobiografi a 
przylegająca do tego wyobrażenia mieści się po stronie prawdy. I nie ma nic wspólnego 
z zamierzoną grą fi kcji121.

Druga grupa krytyków Lejeune’a – zwolennicy autobiografi i wyłącznie litera-
ckich – również otrzymuje uzasadnienie wyboru zwykłych, pozbawionych am-
bicji literackich tekstów:

Badanie zwykłych autobiografi i prowadzi do umieszczenia funkcji estetycznej w szerszych 
ramach. Autobiografi e nie są przedmiotami estetycznej konsumpcji, lecz społecznymi 
środkami międzyludzkiego porozumienia. To porozumienie ma kilka wymiarów: etyczny, 
uczuciowy, referencjalny. Autobiografi a została stworzona po to, aby przekazać uniwer-
sum wartości, wrażliwość na świat, nieznane doświadczenia – i to w ramach relacji oso-
bistych, dostrzeganych jako autentyczne i niefi kcjonalne122.

Kryterium estetyczne ustępuje tu wymiarowi etycznemu, uczuciowemu i refe-
rencjalnemu właśnie.

2.2.3. Klasyfi kacja biografi i niefi kcjonalnych
Pakt referencjalny i założenie niefi kcjonalności realizuje przede wszystkim bio-
grafi a dokumentalna. Podstawowym kryterium wyróżniającym to opracowanie 
jest ograniczenie narracji wyłącznie do opisu życia i nieobecność wykorzysty-
wanych explicite teorii naukowych. Dane źródłowe najczęściej uszeregowane są 

120  Tamże, s. 5.
121  Tamże, s. 5.
122  Tamże, s. 18.
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w porządku chronologicznym i wiązane w sekwencje przyczynowo-skutkowe. 
Narracja dotyczy ustalonych faktów, a autorzy rzadko poza nie wychodzą, stąd 
w tego typu biografi ach mniej jest odważnych hipotez i nowych interpretacji. 
Analiza życia ma najczęściej charakter całościowy i obejmuje okres od narodzin 
do śmierci; obok faktów biografi cznych może zawierać również interpretacje 
dzieł.

Dawną podstawą uprawomocnienia tego gatunku jako naukowego było za-
stosowanie metody historycznej: obiektywizującego dyskursu, odwołań do do-
kumentów źródłowych, aparatu naukowego. Obecnie jest to jednak najmniej 
atrakcyjny gatunek biografi ki niefi kcjonalnej ze względu na „mocny” typ narra-
cji, niedopuszczający dyskusji, jednokierunkowy, zamknięty na inne wyjaśnienia 
niż własne. W polskiej biografi ce rządzą nim często wielkie fi gury semantyczne 
(na przykład naród, kultura), mity narodowe (na przykład budowanie wyjaśnień 
na opozycji swój–obcy) i stereotypy kulturowe (na przykład poeta romantycz-
ny). Trzecioosobowa, pozornie bezstronna narracja dziś odczytywana może być 
jako opresyjna, wymuszająca posłuch czytelnika, zbudowana na fi gurze auto-
rytetu (którym w tym przypadku najczęściej jest badacz-literaturoznawca lub 
historyk) i prowadzona z pozycji mocnego podmiotu.

Jedną z odmian biografi i dokumentalnej jest portret literacki, czyli takie opra-
cowanie biografi czne, w którym zostało przedstawione życie pisarza, często – 
charakterystyka jego osobowości oraz interpretacja poszczególnych utworów123. 
Od biografi i dokumentalnej odróżnia portret literacki przede wszystkim język 
(narracja zbliża ten gatunek do eseju); w portretowaniu osoby wykorzystywana 
jest psychologia zdroworozsądkowa (stosująca w szerokim zakresie stereotypy 
i schematy poznawcze, tradycyjną, upowszechnioną wiedzę na temat tempe-
ramentu i cech osobowości). W przeciwieństwie do obiektywizującej biografi i 
dokumentalnej portret literacki od początku sięga po małe formy, włączając je 
w narrację (na przykład anegdotę), co daje wrażenie polisemii, a subiektywny 
punkt widzenia ujawniającego się momentami narratora osłabia działanie moc-
nego podmiotu narracji: jego uprawomocnienie płynie z zaangażowania w sam 
proces portretowania, w tworzenie własnego projektu czyjejś biografi i, częściej 
projektu-propozycji niż totalizującego dyskursu władzy i autorytetu.

Kolejnym gatunkiem niefi kcjonalnym jest monografi a, czyli obszerna roz-
prawa, dążąca do wyczerpującego i wielostronnego przedstawienia wybranego 
kręgu zagadnień. (…) Formą najczęstszą jest monografi a o pisarzu, przedstawia-
jąca w porządku chronologicznym jego życie i dzieło na tle epoki124. Monografi a 
w strukturalistycznej epoce literaturoznawstwa uchodziła za królewski gatunek 
naukowej biografi ki, „z natury” przysługiwał mu obiektywizm, a wygłaszane 
ex cathedra tezy odwoływały się do fi gury autorytetu, podobnie jak w biografi i 
dokumentalnej. Cechował ją pozornie przejrzysty język, sugerujący obecność 
w biografi i niezaangażowanego, bezstronnego podmiotu odtwarzającego tylko 

123  Za: J. Sławiński, Portret literacki, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, 
s. 411.

124  M. Głowiński, Monografi a, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, s. 321.
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obiektywnie istniejącą, intersubiektywnie dostępną przeszłość, utrwaloną w do-
kumentach źródłowych, osiągalną mimo dystansu historycznego.

Całościowy charakter monografi i obejmował swym zakresem życie pisarza 
od narodzin aż do śmierci, równolegle kreując w ustanawianym przez siebie 
dyskursie odgórnie narzucane podziały (na przykład na okresy twórczości) i na-
rzucając jedyną możliwą linię interpretacyjną życia poprzez zastosowanie ukry-
tego wartościowania (dzielenie wydarzeń na ważne, szeroko omawiane i nie-
ważne – cenzurowane lub przemilczane), także – manipulację dokumentami, 
cytowanymi często wybiórczo i wyłącznie na poparcie głoszonej tezy.

Celem monografi i od początku jest unifi kujące narzucenie całościowego 
spojrzenia na życie i twórczość za pomocą zakorzenionej w języku siatki pojęć 
i schematów poznawczych. Używane fi guratywnie pojęcia twórcy, poety, działa-
cza narzucają zazwyczaj biografi i określony porządek aksjologiczny, w którym 
bohater biografi i staje się narzędziem ideologicznym, budującym tak szeroko 
dostrzegalną płaszczyznę wpływu (stąd bierze się biografi a jako wzór modelu-
jący zachowania). Powstaje i legitymizowana jest w ten sposób wielka narracja, 
obowiązujący dyskurs, wobec którego muszą się sytuować wszystkie kolejne125. 
Na ile będą mogły one wejść ze sobą w dialog – od tego zależy, czy w społecznej 
świadomości zaistnieje „twardy monolit” (na przykład „brązowniczy” portret 
Mickiewicza) czy też wielogłosowy, negocjowany portret, nieukrywający rys 
i skaz, bliższy współczesnemu człowiekowi.

Osią konstrukcyjną monografi i nie jest jednak przebieg życia twórcy (jako 
tekst porządkujący czasoprzestrzeń narracji), lecz porządek dzieł, poszukiwa-
nie linii rozwoju jego twórczości. Biografi a staje się więc tłem dla twórczości, 
szerokim kontekstem jej rozumienia i odczytywania. To na twórczości skupiają 
się działania interpretacyjne autora. Z kolei podstawę analiz psychologicznych, 
które niejednokrotnie w monografi i się pojawiają, chociaż nie są dla niej ty-
powe, stanowią najczęściej teorie potoczne. Tymi podstawami teoretycznymi 
(dobrze ugruntowaną wiedzą historycznoliteracką) monografi a różni się od bio-
grafi i dokumentalnej z jednej strony, a z drugiej – od psychobiografi i (od której 
odróżnia ją potoczna koncepcja psychologii człowieka, w przeciwieństwie do 
stosowanych tam koncepcji ugruntowanych teoretycznie). 

Monografi a – jako gatunek biografi czny – w swym tradycyjnym kształ-
cie przeżywa obecnie głęboki kryzys, wynikający z jej nieprzystawalności do 
dyskursu ponowoczesnego. Mocny podmiot, dyskurs władzy, przywiązanie do 
przestarzałej metody historycznej – to podstawowe aporie, jeśli weźmie się pod 
uwagę tradycję badawczą, nadzieje, jakie pokładano w tym gatunku naukowej 
wypowiedzi oraz niewielką przestrzeń negocjacyjną, zarówno w zakresie języ-
ka, jak i formy; być może z powodu małej modyfi kowalności od kilkunastu 

125  Świetnym tego przykładem może być nadal obowiązująca i popularna w środowisku na-
ukowym monografi a Aliny Witkowskiej Adam Mickiewicz – słowo i czyn, dz.cyt. Na opresyjny 
charakter tej narracji (co oczywiście zostało inaczej zwerbalizowane) wskazuje powstała kilka 
lat później „antymonografi a” autorstwa Jana Walca Architekt Arki, dz. cyt.; por. A. Całek, Adam 
Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 100–110.
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lat jest on konsekwentnie zastępowany formami „słabszymi”, czyli opowieścią 
biografi czną, superbiografi ą lub też gatunkami preferującymi mikronarracje.

Biografi ą tematyczną nazwałam z kolei opracowanie, które – w przeciwień-
stwie do całościowej monografi i – obejmuje tylko określony wycinek życia 
twórcy. Ta częściowość ma określone, znaczące konsekwencje dla kształtu 
narracji. Poprzedza je odgórna decyzja badacza, wprowadzająca do pierwotnej 
całości – jaką jest empirycznie i historycznie potwierdzony bieg życia twórcy, 
zamknięty datą narodzin i śmierci – arbitralny podział na „znaczące” i „nie-
znaczące”. Podział ten zazwyczaj jest odpowiednio umotywowany, ale warto 
zdawać sobie sprawę z radykalnych konsekwencji, jakie ze sobą wnosi. Selekcja 
tematu lub okresu to równocześnie proces amputacji, konieczność akceptacji 
„braku”, częściowości – która automatycznie powinna wpłynąć na zawężenie 
zakresu formułowanych wniosków biografi cznych. Spojrzenie tematyczne na 
biografi ę skupia jak w soczewce uwagę badacza na danym aspekcie wybranym 
do analizy, co oznacza pominięcie wszystkich innych, równie ważnych i inter-
akcyjnie powiązanych z tym jednym wymiarów życia.

Wybór w biografi i tematycznej dotyczy najczęściej określonego zagadnienia 
(w problemowych biografi ach tematycznych), okresu (w czasowych biografi ach 
tematycznych, typu „młodość twórcy”) lub też obu kryteriów (w czasowo-prob-
lemowej biografi i tematycznej, jak w przypadku analizy na przykład religijności 
poety w dłuższej perspektywie czasowej).

Osią konstrukcyjną biografi i tematycznej jest wyselekcjonowany problem/
okres, z tego względu jest ona też od początku „zaangażowana”, celowo jedno-
stronna, co wpływa (lub przynajmniej powinno) na osłabienie tendencji do tota-
lizowania kreowanego obrazu twórcy i ograniczenie prawomocności wniosków. 

Biografi a tematyczna może mieć naukowy lub popularny charakter; w pierw-
szym przypadku porządkiem analizy rządzi określona koncepcja (interpretacja 
wiodąca); w drugim – inne funkcje biografi i, w tym poznawcza, demaskatorska, 
ideologiczna126 – tu przyczyn zawężenia dyskursu może być wiele. Dyskurs spe-
cjalistyczny (historyczny, historycznoliteracki etc.) ma charakter profesjonalny, 
analizy psychologiczne cechuje raczej wiedza zdroworozsądkowa, ale mogą też 
być przygotowywane w oparciu o konkretne, fachowe źródła.

Przeciwieństwem monografi i i biografi i tematycznej pod względem wyboru 
teorii naukowych jest psychobiografi a, studium przypadku i portret psycholo-
giczny; wymienione gatunki biografi i odwołują się do wybranych i świadomie 
używanych teorii psychologicznych, równocześnie pomijając inne teorie specja-
listyczne (co w przypadku analiz pisarzy zazwyczaj oznacza duże ryzyko błędu 
psychologizmu oraz korzystanie z nieaktualnych koncepcji podmiotu, zazwy-
czaj bezproblemowo dla badacza utożsamianego z autorem dzieła). 

126  Typowe przykłady ideologizacji dyskursu można znaleźć w książkach W. Kubackiego 
Żeglarz i pielgrzym, Warszawa 1954, czy też Z. Kępińskiego Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 
1989; por. też uwagi K. Cysewskiego na temat „opcji światopoglądowej” w biografi ach: tegoż, 
Historycznoliterackie ujęcia osobowości Mickiewicza, s. 10.
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Wykorzystanie koncepcji naukowych (a zatem uzasadnianych i zakorzenio-
nych w psychologii jako dziedzinie nauk społecznych), zazwyczaj kilku, osła-
bia mocną narrację, wprowadzając hipotetyczność i otwartość interpretacyjną. 
Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku portretu psychologicznego (z defi nicji 
nastawionego na poszukiwanie wielu różnych możliwych wyjaśnień okre-
ślonego zachowania127), ale charakterystyczne jest także dla psychobiografi i. 
Potencjalność zamiast pewności, charakterystyczna dla postawy poznawczej 
w naukach społecznych (choćby w postaci falsyfi kacjonizmu jako metody 
sprawdzania twierdzeń naukowych128) chroni przynajmniej częściowo dyskurs 
przed dominacją jednej instancji, wprowadzając naturalny, dialogowy charakter 
analizy zjawisk psychologicznych i uniemożliwiając sformułowanie ostatecz-
nych, jednoznacznych i pewnych wniosków. Równocześnie empiryczne i teore-
tyczne zaplecze wybranych koncepcji (podlegające ciągłej ocenie, weryfi kacji 
w badaniach i modyfi kacjom na obszarze samej psychologii) stanowi podsta-
wę naukowego uprawomocnienia wniosków psychologicznych. Inaczej ma się 
sprawa z wnioskami interpretacyjnymi, które zazwyczaj mają potoczny, intui-
cyjny i niefachowy charakter.

Psychobiografi a i portret psychologiczny różnią się między sobą zakresem, 
a zatem i mocą eksplanacyjną, stopniem uprawnomocnienia wniosków, podob-
nie jak monografi a i biografi a tematyczna. Portret psychologiczny opisuje jed-
nostkę w bardzo szerokim ujęciu i z wielu możliwych perspektyw, ograniczając 
jednakże zakres czasowy do jednego wydarzenia znaczącego lub wąskiego wy-
cinka czasowego (podobnie jak w biografi i tematycznej – albo czasowej, albo 
problemowej). Konsekwencje tego odcięcia całości biegu życia są podobne jak 
w przypadku biografi i tematycznej, chociaż radykalizm selekcji jest tu mniejszy 
(psycholog zazwyczaj wykorzystuje wcześniejsze sekwencje wydarzeń, poszu-
kując odpowiedzi na pytania o źródła analizowanych zachowań; odwołuje się 
również do zachowań przyszłych, badając siłę predykcyjną własnych hipotez). 

Portret psychologiczny ukazuje osobowość twórcy w ważnym momencie 
jej rozwoju, ma więc charakter statyczny: „zamyka” osobę w danym miejscu 
i czasie, w określonych rolach zawodowych i społecznych, w relacjach z osoba-
mi znaczącymi na tym etapie życia129. Równocześnie jednak ukazuje jednostkę 
z wszelkich możliwych perspektyw, wykorzystując dostępne materiały oraz 
różnorodne sposoby ich interpretacji. Teresa Rzepa nazywa portret swoistym 
momentem biografi cznym: To jakby „zawieszony” czy zatrzymany w czasie „wy-
gląd” portretowanej osoby. (…) Najczęściej będzie to więc wybrany fragment 

127  Por. szereg hipotez na temat odcięcia sobie ucha przez Vincenta van Gogha, przytaczanych 
przez W. Runyana McKinleya, por. tegoż, Historie życia…, s. 42–53.

128  J.M. Brzeziński, M. Zakrzewska, Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne 
prowadzenia badań naukowych w psychologii, w: J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik 
akademicki, Gdańsk 2008, t. 1, s. 178–206.

129  Charakterystyka portretu psychologicznego za: T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna…, 
s. 39–42. Dokładne omówienie tego gatunku wraz z zasadami sporządzania portretu psychologicz-
nego można znaleźć w przywoływanej już pracy tejże autorki O studium przypadku…, s. 83–106.
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czyjejś historii życia, istotny ze względu na szczególne, ponadprzeciętne, nieco-
dzienne wydarzenia130.

Z kolei psychobiografi a131 obejmuje całościowy przebieg życia twórcy, co 
wymaga przyjęcia określonych koncepcji człowieka i jego rozwoju, a także kon-
cepcji twórczości. Koncentruje się na całym życiu wybranej osoby, jej perspek-
tywa narracyjna jest zatem holistyczna i mniej dokładna zarazem. Na podstawie 
konkretnej teorii powstaje narracja zawierająca rekonstrukcję osobowości w jej 
rozwoju, nazywaną inaczej rekonstrukcją psychologicznej przeszłości jednost-
ki132. Jej narracyjny charakter stanowi uporządkowana sekwencja faktów, nato-
miast zawartość treściowa dzięki wykorzystywaniu określonej teorii psycholo-
gicznej pozwala na interpretację funkcjonowania osoby w przebiegu jej życia133.

Studium przypadku natomiast bliższe jest typowo psychologicznym meto-
dom nastawionym bardziej na badanie zjawiska niż jednostki, co wynika z pro-
weniencji gatunku (wywodzącego się od metody typowo klinicznej, używanej 
przez psychiatrów, psychologów klinicznych oraz rozwojowych i skoncentrowa-
nej na wyjaśnieniu przyczyn, objawów i przebiegu choroby oraz jej rokowań)134. 
Chociaż w obecnym kształcie historia życia pacjenta stanowi ważną część ca-
łego opracowania, to jednak nadal wydaje się, że osią konstrukcyjną narracji 
psychologicznej jest choroba (a nie całokształt życia jednostki) lub teoria, którą 
za pomocą studiów przypadku badacz chce udowodnić135.

Ostatnim gatunkiem zaproponowanym w nowej klasyfi kacji biografi i niefi k-
cjonalnych jest psychobiografi a naukowa, która została opisana od strony teore-
tycznej i pokazana w praktyce badawczej w książce Adam Mickiewicz – Juliusz 
Słowacki: psychobiografi a naukowa. Dlatego w tym miejscu przypomnę tylko 
najważniejsze jej cechy, tam omówione szerzej.

130  T. Rzepa, O studium przypadku…, s. 86. O portrecie psychologicznym pisze również 
Roman Zawadzki (por. tegoż, Czym jest i czym może być portret psychologiczny, w: Portrety psy-
chologiczne, red. R. Zawadzki, Warszawa 2010), ale badacz utożsamia ten gatunek z psychobio-
grafi ą. Trudno się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę i dotychczasowe charakterystyki (np. Runyana 
McKinleya czy Teresy Rzepy), i praktykę badawczą.

131  Psychobiografi i jako gatunku biografi i niefi kcjonalnej nie należy mylić z metodą psycho-
biografi czną (narzędziem służącym do badania biegu życia człowieka według określonych proce-
dur badawczych).

132  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna…, s. 36.
133  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 86, 92.
134  T. Rzepa, O studium przypadku…, s. 25–26, 31–33. Więcej na ten temat pisze autorka 

na s. 25–56; tam można przeczytać m.in. zastrzeżenia badaczki odnośnie do studiów przypadku 
pisanych przez Zygmunta Freuda (s. 29–31, 35–42). Studiami przypadków Teresa Rzepa nazywa 
również analizy biografi czne prowadzone przez Charlotte Bühler i jej zespół badawczy. 

135  Widać to wyraźnie w części zatytułowanej Zasady tworzenia studium przypadku, gdzie 
celem tego opracowania stają się: 1) prezentacja obiektu (osoby) lub zjawiska jako ilustracji czy 
też przykładu; 2) prezentacja obiektu (osoby) lub zjawiska jako dowodu, argumentu na rzecz słusz-
ności hipotezy lub koncepcji (T. Rzepa, O studium przypadku…, s. 51). Osiągany rezultat jest za 
każdym razem inny: albo ilustruje teorię, albo też służy jako jej uzasadnienie, ale w żadnym nie 
mieści się możliwość autonomicznego analizowania historii życia osoby tak, by użyte koncepcje 
i teorie, a nie biografi a jednostki, pełniły rolę służebną.
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Psychobiografi a naukowa zawiera całościową rekonstrukcję rozwoju twór-
cy w biegu życia, re-konstrukcja ta (czyli konstruowanie nowej całości przy 
równoczesnym przestrzeganiu paktu referencjalnego i zasady obiektywizmu 
maksymalnie dostępnego) ma jako podstawową oś konstrukcyjną osobę twórcy, 
ujmowanego procesualnie (w biegu życia) i interakcyjnie (wielowymiarowo, 
przy uwzględnieniu wzajemnych oddziaływań wymiarów życia).

Psychobiografi a naukowa umożliwia analizę procesu twórczego w kontek-
ście biegu życia twórcy. Opracowanie to ma charakter interdyscyplinarny, łą-
cząc aspekt psychologiczny (fazy przebiegu życia) ze specjalistycznym (w przy-
padku pisarza – literaturoznawczym), dlatego jego podstawa teoretyczna składa 
się z dwóch zasadniczych części: ogólnej i szczegółowej. 

Część ogólna zawiera założenia wybranych teorii psychologicznych, służą-
cych do interpretowania wyników badania. Psychologiczna podstawa teoretycz-
na pozwala ująć całe życie twórcy i przedstawić je w sposób syntetyczny, co 
prowadzi do rekonstrukcji rozwoju osobowości twórczej według modelu biegu 
życia136. Część szczegółowa zawiera koncepcje pochodzące z dziedziny aktyw-
ności twórcy, a więc zmienia się za każdym razem, gdy analizujemy życie twór-
cy określonego rodzaju (pisarza, muzyka, malarza itp.). 

Literaturoznawcza psychobiografi a naukowa nawiązuje przede wszystkim 
do gatunku, jakim jest psychobiografi a i celów, jakie przed sobą stawia: przed-
stawienia wiarygodnego i prawomocnego (pod względem naukowym) psycho-
logicznego wizerunku twórcy w biegu jego życia. Druga część nazwy – „litera-
turoznawcza” – umiejscawia ten typ psychobiografi i nie w horyzoncie psycho-
logii, lecz nauk o literaturze, oznacza również specyfi cznie literaturoznawczy jej 
charakter: wybór twórcy (pisarza, poety, krytyka, literaturoznawcy) oraz kon-
tekst historii i teorii literatury służący analizie okoliczności powstawania dzieł. 

W psychobiografi i literaturoznawczej nie dokonuje się interpretacji dzieł 
w kontekście biografi i (unikając i biografi zmu, i psychologizmu), poszukuje się 
jedynie odpowiedzi na następujące pytania: 1) jakie procesy i okoliczności mo-
gły towarzyszyć powstaniu danych dzieł; 2) co może – wespół z odpowiednimi 
koncepcjami psychologicznymi137 – wyjaśnić uwarunkowania procesu twórcze-
go w danej fazie życia. 

Naukowy charakter nowego literaturoznawczego typu psychobiografi i wyni-
ka z określonej kolejności działań podejmowanych przez badacza, który prace 
rekonstrukcyjne życia twórcy rozpoczyna od przeprowadzenia kompleksowych 
badań biografi cznych. Badania te wykonuje zgodnie z określoną metodologią, 
wykorzystując do tego specjalnie skonstruowane narzędzie, jakim jest metoda 
psychobiografi czno-literaturoznawcza (której została w całości poświęcona 
część trzecia tej książki). Dopiero rezultatem końcowym przeprowadzonej ana-

136  Por. część III tej książki.
137  Koncepcje psychologiczne wzbogacają interpretację, służą także uzasadnianiu przywo-

ływanych koncepcji i są źródłem nowych hipotez; por. A. Całek, A. Tokarz, Metoda psychobio-
grafi czna w badaniu procesu twórczego, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, R.E. 
Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, Lublin 2004, s. 155–167.
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lizy jest napisanie literaturoznawczej psychobiografi i naukowej, która poprzez 
narrację biografi czną oraz uzupełniające ją wykresy wymiarów życia i jego prze-
biegu rekonstruuje życie twórcy w sposób werbalno-wizualny. Całość stanowi 
zintegrowaną, uporządkowaną w sposób problemowo-chronologiczny, narrację 
psychobiografi czną: twórczość w takiej perspektywie jest ukazana poprzez kon-
tekst całego życia, a życie – jako kontynuacja twórczości literackiej; w ten spo-
sób następuje przełamanie błędnego ujęcia biografi i jako „życia i dzieła”: dwóch 
istniejących obok siebie, rozłącznych analiz.

Oddzielenie fazy badawczej od fazy pisania narracji psychobiografi cznej ma 
kolosalne znaczenie w kontekście prawomocności uzyskiwanych rezultatów: 
podczas prowadzenia badań wyniki analiz są nieprzewidywalne, otrzymuje się 
je dopiero w końcowej fazie i wówczas zostają zinterpretowane, a następnie 
włączone do całościowej rekonstrukcji życia, co pozostawia mniej miejsca na 
fabularyzowanie biegu życia pisarza. Dopiero na ostatnim etapie następuje in-
tegracja wszystkich wniosków, a rezultat – wyznaczenie całościowej struktury 
życia – powstaje wtedy, gdy znane są już wszystkie cząstkowe wyniki i zinter-
pretowane zostały wszystkie wyselekcjonowane wypowiedzi twórcy138.

Inaczej jest podczas pisania literaturoznawczej psychobiografi i naukowej: 
tu wyniki badania są podstawą tworzenia narracyjnej opowieści – rekonstruk-
cji życia twórcy. Rezultaty badania danej biografi i od początku kształtują więc 
narrację, bo kształtować muszą, ale opierając się na koncepcjach teoretycznych 
oraz rezultatach naukowej analizy, badacz może „uciec” przed wpływem in-
nych wzorców narracyjnych, kształtujących opowieść o życiu osoby wybitnej. 
Stabilna podstawa teoretyczna (pozwalająca konstruować logikę całości we-
dług zasad wynikających z łączenia hipotez w obrębie danej koncepcji) oraz 
wcześniej znane wyniki analizy biografi cznej chronią biografi ę naukową przed 
„literaturyzacją” w stopniu o wiele większym niż to się działo dotychczas. 
Równocześnie inny jest styl używany w psychobiografi i literaturoznawczej, któ-
ra podlega przecież językowym i stylistycznym regułom gatunków naukowych. 

Literaturoznawcza psychobiografi a naukowa to zatem opracowanie biogra-
fi czne powstałe na podstawie wniosków uzyskanych w analizie przebiegu życia 
za pomocą metody psychobiografi czno-literaturoznawczej. Zawiera rekonstruk-
cję życia twórcy, przygotowaną na podstawie zweryfi kowanego materiału bio-
grafi cznego i w oparciu o teorie z zakresu psychologii oraz literaturoznawstwa. 
Przedstawia przebieg życia, odwołując się do dwóch perspektyw: obiektywnej 
(perspektywa faktów i zdarzeń) oraz podmiotowej (perspektywa subiektywna, 
zawarta w wypowiedziach). Chociaż nie zawiera omówień dzieł, czyni z twór-
czości i procesu twórczego „oś konstrukcyjną” całej biografi i. 

Psychobiografi a literaturoznawcza, stając się rekonstrukcją życia a nie 
jego prostym, chronologicznie uporządkowanym opisem, wykorzystuje poza 
perspektywą faktów subiektywny obraz życia twórcy, czyli jego podmiotowe 
spojrzenie i rozumienie własnej egzystencji (informacje te zawarte są przede 
wszystkim w korespondencji twórcy, która jest szczegółowo i całościowo ba-

138  Por. A. Całek, O stawaniu się twórcą…, s. 244–250. 
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dana). W ten sposób konstytuuje się równowaga w przedstawieniu obrazu ży-
cia z obiektywnej i subiektywnej (podmiotowej) perspektywy. Wykorzystanie 
obu ujęć pozwala na weryfi kację danych: podmiotowe spojrzenie na biografi ę 
uzupełnia rekonstrukcję dokonaną przez badacza, z kolei obiektywizująca życie 
wersja zdarzeń jest podstawą do sprawdzenia rzetelności relacji osoby o niej 
samej oraz zgodności dotyczących jej informacji, co Stasiakiewicz nazywa wia-
rygodnością biografi i w kontekście osoby139. 

Możliwość oceny wiarygodności psychobiografi i naukowej jest integralnie 
związana z naukowym opracowaniem historii życia, gdyż przedstawienie teo-
retycznych podstaw interpretacji umożliwia ocenę zarówno trafności wyboru 
koncepcji, jak i prawidłowości zastosowania użytych metod. Także sposób wy-
korzystania i interpretacji danych empirycznych może w tym przypadku podle-
gać ocenie140.

Podsumowując: proponowana klasyfi kacja biografi i niefi kcjonalnych obej-
muje następujące gatunki: biografi ę dokumentalną (i jej podtyp: portret litera-
cki), biografi ę tematyczną (mającą trzy podtypy: czasowy, problemowy i czaso-
wo-problemowy), monografi ę, studium przypadku, portret psychologiczny, psy-
chobiografi ę oraz psychobiografi ę naukową (mającą – w chwili obecnej – jeden 
podtyp: literaturoznawczy)141.

2.3. Pokłosie konferencji poświęconych biografi ce 
i biografi styce

Zestawienie opracowań polskich i zagranicznych poświęconych biografi i ujaw-
nia stopień, w jakim rozważania temu tematowi poświęcone zniknęły z pola 
literaturoznawczych badań i jak bardzo tendencja ta jest niezgodna z rosnącym 
zainteresowaniem biografi ami poza granicami Polski.

139  Inaczej można ją nazwać wewnętrzną trafnością danych biografi cznych; za: M. Stasia-
kiewicz, Twórczość i interakcja, s. 87–88. Obok wiarygodności biografi i w kontekście osoby autor 
wymienia również wiarygodność zewnętrzną, wynikającą z autentyczności źródeł oraz uwzględ-
nienia ich kontekstu społecznego i historycznego, a także wiarygodność w kontekście dzieła, czyli 
psychologiczne prawdopodobieństwo zachowań i doświadczeń osoby w kontekście czasu, sposobu 
powstawania i treści jego twórczych wytworów; por. tamże.

140  Pisze o tym Maciej Dymkowski: narracja może być (…) bardziej dokładna, wewnętrznie 
spójna i źródłowo udokumentowana, efektywniej wyjaśniająca opisywane zjawiska i procesy czy 
godząca więcej odmiennych perspektyw (M. Dymkowski, Wprowadzenie do psychologii histo-
rycznej, Gdańsk 2003, s. 130). Kryteria oceny biografi i podaje np. W. Runyan McKinley (tegoż, 
Historie życia a psychobiografi a, s. 41); por. też rozdział 6 części II książki.

141  Klasyfi kacja nie obejmuje gatunków krótkich, takich jak nota biografi czna czy biogram, 
gdyż pod względem merytorycznym są one skrótami opracowań typu dokumentacyjnego (w ro-
dzaju streszczeń), jak również gatunków typu kronika czy kalendarium, gdyż ze względu na ich 
zawartość oraz reguły gatunkowe zalicza się je do materiałów źródłowych, stanowiących podstawę 
prowadzenia badań biografi cznych.
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Również pod względem liczby konferencji naukowych poświęconych bio-
grafi i i biografi ce sytuacja w polskim środowisku naukowym w porównaniu 
do badań zagranicznych jest o wiele gorsza142. Nieobecność tego zagadnie-
nia w głównym nurcie przemian polskiego literaturoznawstwa spowodowała 
ogromny rozziew między teorią i metodologią a praktykami pisania biografi i, co 
bezpośrednio przełożyło się na stosunkowo małe zainteresowanie problematyką 
biografi czną jako tematem naukowych debat. Tym niemniej o kilku tomach po-
konferencyjnych warto powiedzieć nieco więcej, gdyż ich problematyka bliska 
jest tu rozważanej.

Najczęściej omawianą w kontekście badań biografi cznych publikacją jest 
praca zbiorowa Biografi a – geografi a – kultura literacka; w niej został opub-
likowany między innymi artykuł Janusza Sławińskiego, który jest najczęściej 
cytowanym tekstem na temat biografi i143. Publikacja Życie artysty to owoc 
prac seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, któ-
re odbyło się w Nieborowie w październiku 1994 roku. Trzy lata później, we 
wrześniu 1997 roku w Opolu, biografi a stała się tematem kolejnej konferencji 
naukowej Stan i perspektywy biografi ki polskiej, która zgromadziła tym razem 
historyków oraz zaproszonych historyków literatury (między innymi Henryka 
Markiewicza). Ostatni z omawianych tu tomów Biografi a, historiografi a daw-
niej i dziś. Biografi a nowoczesna, nowoczesność biografi i to po raz kolejny owoc 
prac seminaryjnych historyków sztuki oraz zaproszonych historyków literatury, 
wydany w 2005 roku. 

Publikacje pokonferencyjne (poza chronologicznie pierwszą, o której więcej 
napisałam w podrozdziale 3.3. tej części) zostały w całości poświęcone biogra-
fi ce lub biografi i. Ułożone zgodnie z porządkiem wydawania, ukazują ewolucję 
refl eksji biografi cznej, niejako zastępując nieobecne w polskim literaturoznaw-
stwie monografi e. Jednak krótka forma wystąpień, różnorodność propozycji oraz 
różne dyskursy wyraźnie nie sprzyjają dobrym syntezom, a ciekawe uwagi czę-
sto rozproszone są w tekstach, których zasadniczy temat jest inny, i nie prowa-
dzą do owocnych konkluzji (poza kilkoma artykułami omówionymi poniżej)144. 

Pierwszy z omawianych tu tomów zbiorowych, Życie artysty145, powstał 
podczas obrad historyków sztuki w całości poświęconych zagadnieniom bio-
grafi cznym. Co ciekawe, w krótkim wprowadzeniu Maria Poprzęcka, która jest 
redaktorem tego opracowania, tłumaczy się z pomysłu poświęcenia seminarium 
właśnie temu zagadnieniu. 

142  Por. płyta CD, Konteksty poszerzające, 1.1. Badania zagraniczne – biografi ka naukowa
i literacka.

143  Por. podrozdział 3.3.2. tej części książki.
144 Tomy te są jednak dowodem, iż zainteresowanie badaczy tematyką biografi czną stanowi 

pewną stałą w polskiej nauce, mimo bardzo niesprzyjających po temu warunków: odpowiednie 
fi nansowanie tego typu badań mogłoby diametralnie zmienić sytuację – być może w ciągu kilku-
nastu lat. A współpraca z prężnie działającymi ośrodkami zagranicznymi mogłaby przyczynić się 
do wymiany doświadczeń, a także (dla badaczy polskich) stanowić dobrą okazję do zapoznania się 
z obcojęzyczną literaturą przedmiotu, niedostępną w Polsce.

145  Życie artysty. Problemy biografi ki artystycznej, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1995.
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Tematyka zgromadzonych tam wystąpień oscyluje wokół tematu biografi i 
artysty, przeważają jednak artykuły poświęcone konkretnym twórcom. Uwag 
o charakterze teoretycznym czy metodologicznym trzeba zatem szukać rozpro-
szonych po tekstach i wygłaszanych niejako przy okazji. Tom nie zawiera też 
nowej propozycji w dziedzinie biografi ki artystycznej, jest raczej próbą opisu 
stanu rzeczy i rekapitulacji tego, co dotychczas zostało zrobione; także świade-
ctwem długoletniej dominacji modelu historii sztuki bez autora. Świadczy o tym 
przewrotne pytanie Mieczysława Porębskiego: Czy mamy prawo zajmować się 
biografi ą artysty? Uczono nas przecież, że liczy się tylko dzieło, jego struktura, 
wątki, klasa artyzmu. (…) Że to, jak artysta żył, jak i dlaczego tworzył, nie po-
winno nas obchodzić. Odpowiadając na nie badacz stwierdził, iż bez biografi i 
nie potrafi my się obejść146. Zainteresowanie biografi ą artysty towarzyszy pozna-
waniu jego twórczości i jest to naturalne zjawisko.

Źle by było, gdybyśmy zajmowali się samymi arcydziełami. Liczy się zawarty w dziele 
ślad ludzkiego losu, istnienia, z którym możemy się choć na moment utożsamić. I to jest 
dość istotny powód, żeby nie dla samych doznań estetycznych, nie dla samego dzieła, zaj-
mować się sztuką. Sztuka zanurzona jest w życiu i zredukować jej historię, także zapewne 
historię literatury czy muzyki, do metodycznej analizy samych dzieł nie sposób147. 

Po długim okresie modelu rozdzielania „życia i twórczości”148 historycy 
sztuki znów postulują włączenie rozważań nad życiem twórcy jako elementu 
kontekstu historyczno-biografi cznego dzieł149. Podkreślają też w swoich dys-
kusjach niesłabnącą popularność biografi i; ich powstawanie jest niezależne od 
tendencji obserwowanych w badaniach naukowych, zatem brak zainteresowania 
ich tworzeniem jest swego rodzaju przebywaniem w wieży z kości słoniowej – 
zauważa Barbara Dąb-Kalinowska150 – z czego płynie większa szkoda, gdyż bio-
grafi e popularne są najczęściej pozba wione aparatu naukowego i nie spełniają 
funkcji poznawczej w takim stopniu, w jakim mogłyby to czynić.

Na temat biografi i w muzykologii wypowiada się z kolei Mirosław Perz, 
autor monografi i Mikołaja Gomółki151, który zwraca uwagę, że biografi a sama 
w sobie nie jest przedmiotem tej dyscypliny naukowej, ale jej narzędziem by-
wała i nadal nim pozostawać może152. W krótkim rysie historycznym autor 
wskazuje stosunkowo późne pojawienie się biografi i muzycznej (na początku 
XIX wieku), a następnie przedstawia kluczowe zagadnienia, istotne dla muzy-
kologów: kwestię miejsca i funkcji biografi i w omawianiu dzieł twórcy (uzna-
jąc wagę zagadnień biografi cznych szczególnie w wyjaśnianiu genezy dzieła), 
pytanie o to, kto powinien pisać naukowe biografi e muzyczne: muzykolodzy 

146  M. Porębski, Cylinder Gierymskiego, wakacje Picassa i deska Kantora, w: Życie artysty…, 
s. 11.

147  Tamże, s. 13.
148  Ten okres w historii sztuki omawia Barbara Dąb-Kalinowska w tekście Dlaczego historycy 

sztuki niechętnie piszą biografi e artystów? (w: Życie artysty…, s. 43–54).
149 W. Włodarczyk, Potrzeba biografi i, w: Życie artysty…, s. 55–67.
150  B. Dąb-Kalinowska, Dlaczego historycy sztuki…, s. 43–54.
151  M.K. Perz, Mikołaj Gomółka: monografi a, Warszawa 1981.
152  M.K. Perz, Uwagi o biografi i muzycznej, w: Życie artysty…, s. 95–104.
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czy historycy (wybór pada tu na historyków), kwestię związków między życiem 
twórcy a jego twórczością. Równocześnie Perz podkreśla znaczenie fachowej 
wiedzy, opowiadając się przeciw niedbałemu i powierzchownemu jej pisaniu 
przez autorów nią zainteresowanych, ale nie mających w tym zakresie odpo-
wiednich kompetencji153.

Drugie pokonferencyjne wydanie referatów na temat biografi ki naukowej za-
tytułowane Stan i perspektywy rozwoju biografi styki polskiej154 jest już zdecydo-
wanie bogatsze w treści. Obok tekstów poświęconych konkretnym biografi om 
znalazły się wystąpienia o tematyce ogólnej, poświęcone biografi cznej kronice 
literackiej155, biografi i historycznej156, biografi ce dziewiętnastowiecznej157 czy 
okresu II Rzeczypospolitej158. Zagadnienia szczegółowe, które będą jeszcze 
powracać w dalszej części tej książki, zostały jednak potraktowane głównie 
z perspektywy historyków; nieliczni literaturoznawcy w zasadzie raczej wypo-
wiadali się nie tyle o samej biografi i, ile o materiałach biografi cznych, takich jak 
biogram, Polski Słownik Biografi czny czy kronika życia i twórczości.

Do najciekawszych należą wypowiedzi historyków, którzy wcześniej od lite-
raturoznawców zainteresowali się nowymi tendencjami w biografi ce, zwłaszcza 
narratologią, która obecna jest w tym tomie jako ważny kontekst poznawczy. 
I tak, nad kształtem obecnej biografi i historycznej zastanawia się Władysław 
Zajewski, pytając, czy biografi e postaci historycznych przekazują czytelnikowi 
prawdę czy są raczej wielką mistyfi kacją przeszłości159; w słowach tych wyraź-
nie pobrzmiewają wątpliwości historiografów szkoły Annales160. 

Zajewski z problematycznego statusu badań biografi cznych rozlicza przede 
wszystkim środowisko historyków: 

To nie gatunek biografi styki jest winien, że biografi e najczęściej poruszają się wokół hi-
storii zdarzeniowej, że autorzy całą uwagę kierują na rekonstrukcję faktów, zdarzeń i dat, 
nie wnikając w głębię, w istotę spraw opisywanych i nie zastanawiają się, jakie zdarzenia 
lub sytuacje miały decydujący wpływ na postępowanie opisywanych postaci. Biografowie 
nie są skorzy do wyjaśnienia, w jaki sposób i za pomocą jakich metod doszły owe jednostki 
do władzy i jak ją sprawowały, czy utrzymywały się przy władzy. Nie jest zły gatunek, winę 
często ponoszą historycy, którzy nie potrafi ą zdobyć się na odpowiedni dystans do swoich 
„bohaterów” (…)161.

153  Tamże, s. 104.
154  Stan i perspektywy rozwoju biografi styki polskiej, red. L. Kuberski, Opole 1998.
155  R. Loth, Z problemów biografi cznej kroniki literackiej, w: Stan i perspektywy…, s. 17–23.
156  W. Zajewski, Kontrowersje wokół biografi i historycznej, tamże, s. 25–33; S.S. Nicieja, 

Biograf – fotograf, detektyw, kreator, tamże, s. 35–43; A. Suchoński, Biogramy we współczesnych 
podręcznikach historii, tamże, s. 131–139.

157  T. Kulak, Uwagi nad biografi styką polską XIX wieku, tamże, s. 97–106.
158  M. Drozdowski, Refl eksje nad biografi styką okresu II Rzeczypospolitej, tamże, s. 115–122.
159  W. Zajewski, Kontrowersje wokół biografi i historycznej…, s. 25.
160  Do kwestii tej wraca Zajewski w zakończeniu swego referatu, dystansując się nieco od 

J. Topolskiego i jego środowiska historycznego, jak wiadomo inspirującego się szkołą Annales.
161  W. Zajewski, Kontrowersje…, s. 30.
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W charakterze postulatu pojawia się ciekawa propozycja biografi i zespołowej 
i interdyscyplinarnej zarazem, którą badacz ma nadzieję zobaczyć w krótkiej 
perspektywie czasowej. Zajewski zdecydowanie zdystansował się też wobec 
naukowego dyskwalifi kowania biografi i naukowej: Osobiście nie wróżę nad-
miernego sukcesu tym historykom, którzy zafascynowani „szkołą Annales” 
odmawiają biografi styce historycznej naukowej rzetelności, a nawet uczciwo-
ści – stwierdził, dodając jednak: Ale i historycy biografi ści nie mają powodów 
do nadmiernego zadowolenia. Powinni z większą uwagą słuchać głosu krytyki 
swoich kolegów po piórze w bezustannym poszukiwaniu modelu lepszej, rzetel-
niejszej i doskonalszej biografi i162.

Interesującą wypowiedzią w dyskusji nad przyszłością biografi i historycznej 
jest również tekst Stanisława S. Niciei, pokazujący biografa za pomocą metafo-
ry fotografa, detektywa oraz kreatora. Na pytanie o idealną biografi ę naukową 
odpowiada krótko: wszystko zależy od warsztatu, zdolności pisarskich i bazy 
źródłowej, którą dysponuje biograf 163.

Garść ciekawych refl eksji można znaleźć także w artykule Zbigniewa 
Wójcika poświęconym biografi om Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. 
Istotna wydaje się zwłaszcza deklaracja tego historyka i biografa zarazem: 
Biografi stykę czy też biografi kę traktuję jako jedną z najważniejszych dziedzin 
nauki historycznej, jako jej integralną część, a nie jako naukę pomocniczą164.

Do kwestii szczegółowych zamieszczonych w tym tomie przyjdzie jeszcze 
powrócić w dalszej części książki, ale warto już teraz zauważyć wyraźną różnicę 
między podejściem do tego tematu ze strony historyków i literaturoznawców 
(reprezentowanych zresztą na tej konferencji przez H. Markiewicza, R. Lotha, 
B. Dorosz i innych). Dla tych pierwszych dyskusja nad tematyką biografi czną 
jest rozmową praktyków (większość wypowiadających się pisała biografi e) za-
interesowanych rozwojem tego gatunku w wersji naukowej. Dla literaturoznaw-
ców natomiast, którzy w zasadzie nie mówią wcale o biografi i jako gatunku, lecz 
o różnych opracowaniach podstawowych (PSB, kronika literacka), problematy-
ka rozwoju biografi i jako tekstu jest jednak dość odległa.

Trzeci ze wspominanych wyżej tomów: Biografi a, historiografi a dawniej 
i dziś. Biografi a nowoczesna, nowoczesność biografi i, wydany w roku 2005, 
to już zupełnie inna książka niż poprzednie publikacje – inaczej pisana, choć 
jej tytuł sugerowałby raczej powrót do tradycji lub co najmniej jej poszukiwa-
nie. Jak już na wstępie zapowiedzieli redaktorzy, zainteresowania badawcze 
uczestników obrad dotyczyły wielu zagadnień biografi i nowoczesnej, a także 
ogólniejszych kwestii teoretyczno-metodologicznych. Chociaż żaden referat nie 
jest im poświęcony w całości, wątki badawcze często przeplatają się z uwagami 
o charakterze ogólnym i są już pisane dyskursem współczesnym. Powraca kwe-

162  Tamże, s. 33.
163  S.S. Nicieja, Biograf – fotograf, detektyw, kreator, w: Stan i perspektywy…, s. 37.
164  Z. Wójcik, Refl eksje wokół biografi i Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, tamże, s. 65.
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stia biografi i starożytnej165, rozważana jest specyfi ka biografi i kobiecej166 czy 
biografi i interpretowanej poprzez lektury czytane przez ich bohaterów167.

Najciekawszym tekstem całego zbioru jest wystąpienie Doroty Kudelskiej 
Lepsza i gorsza biografi a168, które chciałabym omówić szerzej, gdyż jest jednym 
z nielicznych tekstów zawierających konkretny projekt biografi i przyszłości, so-
lidnie umocowany w refl eksji nad jej przeszłością. Badaczka pisze więc o eta-
pie biografi zmu pozytywistycznego jako pasażu od społecznych uwarunkowań 
życia artysty do stworzenia przez niego dzieła i biografi zmu modernistycznego, 
poszukującego duchowości twórcy w materii dzieła. Zauważa przy tym, że obie 
drogi dla istoty biografi ki prowadzą donikąd:

W obu też wypadkach wiedza o życiu twórcy ma się równie kiepsko, ponieważ musi ono 
ciągle do czegoś pasować, a łatwiej manipulować interpretacją czegoś, co nie jest bez-
pośrednio w szczegółach znane czytelnikowi (więc nie może być łatwo zweryfi kowane). 
O wydrukowanym poemacie, wystawionym lub zreprodukowanym obrazie odbiorca może 
wyrobić sobie samodzielny sąd, o danych biografi cznych – uwzględnionych lub nie – de-
cyduje autor monografi i169.

W myśleniu Kudelskiej widać świadomość współczesnego badacza, gdy pisze 
o wyborze metod badawczych a priori przez biografa, świadoma jakie skutki 
ma nieprzejrzyste postępowanie badawcze, gdy piszący – choćby powołując 
się na specyfi kę epoki czy danego twórcy – ukrywa przed odbiorcami, a nie-
raz i przed samym sobą, prawdziwe zasady i wartościowania, jakie kierują nim 
podczas pisania narracji biografi cznej. Sterują one bowiem postępowaniem ba-
dawczym albo z poziomu świadomego (gdy badacz wie, jakimi kryteriami się 
posługuje, ale niekoniecznie wiedzą tą dzieli się z odbiorcą), albo też, co gorsza, 
z poziomu nieświadomego (w formie schematów poznawczych, stereotypów, 
ukrytej teorii osobowości170). 

Święcąca swoje triumfy w strukturalizmie monografi a, ukrywając owe uwa-
runkowania za parawanem obiektywnej metody historycznej, obiektywizującej 
narracji i naukowo wypreparowanych ze zweryfi kowanych źródeł informacji 
biografi cznych, udawała właśnie taką bezzałożeniowość, a przejrzystość i kla-
rowność niezaangażowanego w tekst biografa miała być gwarantowana przez 
autorytet nauk historycznych. Był to wielki mit naukowości, kultywowany 
w środowisku akademickim przyznającym „autorytetom” prawo do tworzenia 
wiodących narracji biografi cznych na temat określonych twórców; monografi e 
takie następnie rządziły dyskursem historycznoliterackim, pojawiając się w ko-
lejnych podręcznikach i interpretacjach. Oczywiście tak podana wiedza, opa-

165  Por. L. Trzcionkowski, Biografi a starożytna – starożytność biografi i, w: Biografi a, hi-
storiografi a dawniej i dziś. Biografi a nowoczesna, nowoczesność biografi i, red. R. Kasperski, 
E. Wolicka, Lublin 2005, s. 11–28.

166  J. Sosnowska, Biografi a kobieca, tamże, s. 179–190.
167  D. Sosnowska, Biografi a i lektura. Biografi a jako lektura, tamże, s. 105–150.
168  D. Kudelska, Lepsza i gorsza biografi a, tamże, s. 249–275.
169  Tamże, s. 251.
170  O mechanizmach tych pisałam już w książce Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, 

s. 51–58.



76 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

trzona swoistym „certyfi katem jakości”, nie była już dalej weryfi kowana, lecz 
przyjmowano ją jako podstawę dalszych wniosków. Dlatego takim wstrząsem 
dla środowiska było na przykład pojawienie się antymonografi i Jana Walca, 
w której podano kompromitujące Mickiewicza fakty, dostępne w dokumen-
tach od dawna, ale nieznane szerszemu odbiorcy, o czym też zresztą wspomina 
Kudelska. Warto przytoczyć jej cenną obserwację, odsłaniającą destrukcyjne 
mechanizmy działające na terenie biografi ki, o których jednak dotąd pisano ra-
czej niechętnie:

Im większy rozziew między sposobem życia artysty a normami moralnymi piszącego oraz 
jego szlachetnymi chęciami kształtowania wizerunku zarówno twórcy, jak i czytelnika, tym 
gorzej dla książki i biografi cznej wiedzy potomnych. Przykładów katastrofalnych skutków 
zderzeń systemów wartości na rozmaitych poziomach ocen estetycznych, emocjonalnych 
i etycznych artystów i ich biografów można podać bez liku171.

Kudelska stwierdza też, że o ile interpretacje dzieł się zmieniają, o tyle standar-
dem powinna być informacja o życiu artysty najpełniejsza z możliwych, i to nie-
zależnie od okoliczności historycznych172. Ten maksymalistyczny postulat ma 
jednak całkiem realne podstawy: dokumenty i ich krótki żywot po śmierci twór-
cy powinny motywować do ich gromadzenia, opracowywania i zabezpieczania 
jak najszybciej, gdyż zapewnia się w ten sposób podstawy do przyszłej pracy 
biografów. A dzieła nawet dziś niedocenionego artysty, w przyszłości mogą 
okazać się przełomowe – casus Norwida i los utraconych dokumentów po nim 
powinien być pod tym względem wyraźną przestrogą dla badaczy zajmujących 
się historią literatury.

Kudelska pisze również o niebezpieczeństwie manipulacji archiwaliami, 
pomijaniu faktów lub niezgodnej z rozsądkiem ich interpretacji (casus niewy-
godnego obyczajowo romansu A. Mickiewicza z K. Deybel i bardzo prawdo-
podobnego potomka poety; za platoniczność tego związku zaręczał Zbigniew 
Sudolski, angażując w obronę portretu poety cały swój autorytet173). A przecież, 
jak zauważa badaczka, artysta nie musi być człowiekiem kryształowym, zawsze, 
jak każdy ma różnorakie reakcje w spotkaniach z różnymi ludźmi, zatem pamięć 
o nim nie może być jednostronna, musi mieć, jak biografi a, wiele aspektów174. 
Pisze też o tabu obyczajowym epoki, powodującym „zmowę milczenia” w śro-
dowisku i tabu jego własnej epoki, którym – zdaniem Kudelskiej – jest zawsze 
mimowolnie poddany175.

171  D. Kudelska, Lepsza i gorsza biografi a, s. 253.
172  Tamże, s. 254.
173  Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy (Maryla – Karolina 

– Konstancja – Ksawera), w: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1993, s. 21–30.

174  D. Kudelska, Lepsza i gorsza biografi a, s. 258.
175  Por. cały wywód na ten temat, tamże, s. 256–265, gdzie Kudelska podała przykłady działa-

nia takiego tabu w różnych sferach, co przełożyło się na ofi cjalne biografi e polskich twórców. Poza 
tabu seksualnym za najmocniejsze uznała – w warunkach polskich – tabu patriotyczne, powodujące 
przemilczanie kompromitujących politycznie faktów.
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W drugiej części artykułu badaczka formułuje szereg warunków, z jakimi 
powinna się zmierzyć „dobra biografi a” (albo przynajmniej „lepsza” od do-
tychczasowych). Rozpoczyna od tego, że istnieją dwa niezależne od biografa 
warunki, wstępnie umożliwiające powstanie takiej biografi i lub też ją wyklucza-
jące. Chodzi oczywiście o stan badań (zwłaszcza istnienie monografi i, rozbudo-
wanego kalendarium życia i twórczości) i zachowanie dużej ilości materiałów 
archiwalnych.

Kolejny postulat został już skierowany bezpośrednio do badaczy biografi i; 
chociaż brzmi mocno, stanowi najlepsze świadectwo aktualności propozycji 
Kudelskiej, która skutecznie oderwała się od przestarzałej tradycji badawczej 
biografi ki, formułując swój pomysł na „lepszą biografi ę”: 

Równocześnie jednak zmienić trzeba status autora książki, który może tu odejść od naj-
częstszej formy narracji w tego typu tekstach – wyjść z roli narratora auktorialnego. Nie 
pretendując do wszechwiedzy o przedstawianej osobie i jej świecie, nie tworzy, choćby 
przez zwroty stylistyczne czy układ proporcji tekstu, wrażenia własnej wszechwiedzy. 
Trzeba wyraźnie zaznaczyć obszary niemożliwe w danym momencie do rozpoznania z po-
wodu braku świadectw lub dzieł, które by to umożliwiały. Jednak bardzo ostrożnie należy 
podchodzić do zaniechania upubliczniania informacji, która wydaje się w danym momen-
cie bezużyteczna lub niewłaściwa ze względów obyczajowych, jakkolwiek defi niowana 
dbałość o dobre imię artysty nie powinna blokować informacji176.

Ten postulat nieprzypadkowo został sformułowany jako pierwszy: jego niedo-
trzymanie – moim zdaniem – łamie bowiem pakt referencjalny i pakt biografi cz-
ny jednocześnie, uprawniając czytelnika do uzasadnionej nieufności w stosunku 
do biografa.

Drugim postulatem jest, przynajmniej w biografi i naukowej, świadoma re-
zygnacja z dydaktycznej i moralizującej funkcji biografi i na rzecz funkcji po-
znawczej: Biografi a nie powinna idealizować artysty czy brać odpowiedzialno-
ści za kształtowanie postawy moralnej czytelnika, nie powinna go programowo 
skłaniać do polubienia lub naśladowania szlachetnych czynów bohatera, lecz do 
próby poznania177. 

Trzeci istotny postulat dotyczy układu proponowanych treści, czyli rozpa-
trywanego od wielu lat problemu dysproporcji między „życiem” a „dziełem” 
w biografi i artysty. W tym miejscu Kudelska nie proponuje niczego rewolucyj-
nego, opowiada się raczej za równowagą w omawianiu obu178.

Chociaż, według mnie, trudno oczekiwać, by biografi a przestała być teks-
tem perswazyjnym (skoro zawsze taka była), jednak rzeczywiście wydobycie na 
plan pierwszy wiedzy o twórcy zamiast sądów o nim powinno zmienić kształt 
współczesnej biografi ki naukowej.

Na koniec umieszcza Kudelska ważną dyrektywę badawczą, pod którą 
w pełni mogłabym się podpisać, dlatego cytuję ją w całości:

176  Tamże, s. 267–268.
177  Tamże, s. 268.
178  Tamże, s. 273–274.



78 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

W proponowanym modelu badacz nie przystępuje do pracy z gotową listą pytań, jakie 
każdej biografi i artysty trzeba zadać (a przynajmniej odsuwa ją na margines). Każdą 
z biografi i trzeba kształtować inaczej – bo każda będąc inną przyzwala, poniekąd decy-
duje, jakie pytania możemy jej zadać. W panoramie epoki ostatecznie dzieła i biografi a, 
przenikając się wzajemnie, składają się na obraz pierwszego i drugiego planu historycz-
nej wielowymiarowej rzeczywistości. Każda próba odtworzenia jej fragmentu jest tylko 
dzisiejszą próbą uchwycenia kształtu przeszłości, więc może nie ma sensu upierać się 
przy jakimś jedynie słusznym wzorcu, a nawet mniej lub bardziej ważnej przyczynie jej 
odpoznawania, bo następne pokolenia będą dokładały kolejne klocki do tej historycznej 
mozaiki179.

Wypowiedź Doroty Kudelskiej, która ze względu na swe rozmiary zawiera 
omówione propozycje jedynie w zarysie, uważam za bardzo dobry prognostyk 
dla badań biografi cznych w przyszłości. Na takim myśleniu o biografi ce nauko-
wej z pewnością można budować, mając nadzieję, że uda się ożywić dyskusje 
wokół problematyki biografi cznej i nadrobić stracony czas.

179  Tamże, s. 274.



Rozdział 3

MODELE TEORETYCZNE BIOGRAFIKI NAUKOWEJ

Zdaniem Henryka Markiewicza, autora rozprawy Między plotką a mitem. Życie 
i osoba pisarza w polskich badaniach literackich180, która jest jedną z nielicz-
nych kompleksowych prób przekrojowego ujęcia problematyki naukowych 
badań biografi cznych w polskim literaturoznawstwie, wyodrębnianiu się histo-
riografi i literackiej od początku towarzyszyło zainteresowanie życiem i oso-
bą pisarza. Motywacji czysto poznawczej pierwszych badaczy, od Szymona 
Starowolskiego i Michała Hieronima Juszyńskiego począwszy, towarzyszyły 
niestety tendencje, które już wówczas ograniczały dynamikę rozwoju piśmien-
nictwa biografi cznego. Jedną z nich było ukazywanie twórców jako wzorców 
osobowych dla potomnych i przykładów wielkości narodu polskiego, drugim 
– służebne traktowanie biografi i jako tekstu, który ułatwia zrozumienie i oce-
nę utworów literackich danego pisarza181. Oba dążenia do podporządkowania 
biografi i innym niż naukowe celom na długo zaciążyły nad kształtem polskiej 
biografi ki naukowej.

Dzieje polskiej biografi i oraz jej związki z zachodnioeuropejską tradycją tego 
gatunku opisywała również Hanna Dziechcińska, która w książce poświęconej 
biografi i staropolskiej starała się wyznaczyć podstawowe linie ewolucji począw-
szy od starożytności182. Śledząc losy trzech zasadniczych typów biografi i: po-
chwalnej, charakterologicznej oraz antykwarycznej, które następnie przekształ-
ciły się w biografi ę panegiryczną, historyczną oraz artystyczną, stwierdziła, iż 
nie da się zrozumieć piśmiennictwa staropolskiego bez uwzględnienia antycznej 
i renesansowej tradycji biografi cznej. Z kolei Markiewicz zwrócił uwagę na to, 
jak krótki żywot miała „pochwała” – oświeceniowy gatunek biografi i zawie-
rający szkicowy życiorys oraz charakterystykę osobowości pisarza (zazwyczaj 
w konwencji „wzoru człowieka i obywatela”). Rozwinęła się natomiast druga, 
bardziej faktografi czna forma biografi czna, czyli „Wiadomość o życiu i pis-

180  H. Markiewicz, Między plotką a mitem. Życie i osoba pisarza w polskich badaniach litera-
ckich, w: tegoż, Świadomość literatury, Kraków 1985, s. 5–42.

181  Tamże, s. 5–6.
182  H. Dziechcińska, Biografi a staropolska w latach 1476–1627 (kierunki i odmiany), 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
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mach…”, a jej pierwszym autorem był Józef Maksymilian Ossoliński. Z niej 
z kolei wyrosła monografi a typu „życie i dzieło”, tak charakterystyczna dla lat 
osiemdziesiątych XIX wieku i początku wieku XX183. I tak w Polsce narodziła 
się nowoczesna biografi a, którą André Maurois zdecydowanie oddzielał od bio-
grafi i dawnej.

Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne zainteresowania biografi ą opisuje też 
w swoim szkicu Między biografi ą a tekstem Sławomir Rzepczyński, konkludu-
jąc, iż dwudziestowieczne teorie uwzględniły jedynie aspekt sprawczy osoby 
pisarza w badaniach literackich.

Literatura w tym ujęciu to różnorako pojmowany „zbiór tekstów”, a nie ciąg biografi i 
wyznaczający bieg procesów dziejowych, idei, ideologii czy wartości. Rozważania przed-
stawicieli tzw. poststrukturalizmu toczą się już nie w aspekcie szukania specyfi ki czyjejś 
twórczości, ale w związku z czyjąś twórczością184.

Badacz omawia też poststrukturalistyczne ujęcia biografi i w literaturoznawstwie, 
uzupełniając w ten sposób rekonesans Markiewicza, który zatrzymał się na latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zwraca też uwagę na konieczność przede-
fi niowania pojęć – zarówno „biografi i”, jak i „tekstu” – aby móc ich używać ze 
świadomością „tekstowości świata”; ta propozycja nowego modelu biografi i zo-
stała omówiona w jednym z kolejnych rozdziałów wraz z innymi współczesnymi 
koncepcjami badań biografi cznych, jakie pojawiły się w XX i XXI wieku.

3.1. Rzut oka na początki polskiej biografi ki naukowej

Pierwsze „nowoczesne” biografi e, skrótowo określane jako „życie i dzieło” 
(w nawiązaniu do typowego, często powielanego schematu łączenia przebiegu 
życia twórcy z omówieniem jego najważniejszych utworów) należą do nurtu po-
zytywistycznego w badaniach literackich185. Ze względu na przyjętą paralelność 
rozwoju życia i procesów twórczych prace te często wykorzystywały aktualne 
lub modne w danym czasie koncepcje psychologiczne, uznając psychologię za 
naukę podstawową dla wiedzy o literaturze186. 

183  Por. tamże, s. 7–11.
184  S. Rzepczyński, Biografi a i tekst, s. 19. 
185  Por. M. Głowiński, Pozytywizm w badaniach literackich, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów 

literackich, s. 427. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie będę szczegółowo omawiała biografi stycz-
nego modelu analizy życia twórców, gdyż obecnie koncepcja ta ma znaczenie wyłącznie historycz-
ne, poza tym była ona przedmiotem wielu rozważań [do najważniejszych należą: H. Markiewicza 
(Między plotką a mitem…, dz. cyt.), H. Gradkowskiego (Modele biografi i Mickiewicza, Jelenia Góra 
1998), J. Abramowskiej (Podmiot – osoba – autor, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej 
wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 99–112) czy S. Rzepczyńskiego 
(Biografi a i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004)]. Ważniejsze z punktu widzenia 
problematyki poruszanej w tej książce jest omówienie modeli ciągle „żywych” i oddziałujących 
współcześnie na naukowe badania biografi czne.

186  K. Wóycicki uważał nawet, że wiedza o literaturze ma dwie części: zewnętrzną (psycholo-
giczną) – na tym poziomie bada się proces twórczy i wewnętrzną (obiektywną), gdzie badacz zaj-
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Twórczość rozumiana była jako materialny zapis „sumy wrażeń i wzru-
szeń”, do których badacz dociera w akcie empatii, utożsamiając się z osobą 
twórcy. Świat widziano jako źródło różnorakich „bodźców zmysłowych” prze-
kazujących do świadomości konkretne treści, a geniusz zawsze szedł w parze 
z nadzwyczajną wrażliwością zmysłów. Stąd brała się częsta, niemalże anato-
miczna, analiza przeżyć i wrażeń twórcy, który jako osoba był „widzeniem” 
i „czuciem”187. Genezy wybitnych osiągnięć poszukiwano w wielokulturowości 
otoczenia (a właściwie – jak w teorii E. Kretschmera188 – w mieszaniu się kultur 
i „krwi”; dziś powiedzielibyśmy raczej: „genów”) lub w dziedzictwie przodków 
(teoria dziedziczenia i „hodowli” geniuszu, autorstwa F. Galtona189), a w aspek-
cie osobniczym – w charakterystycznej schizoidalnej budowie ciała (dlatego 
często podkreślano delikatność, szczupłość twórców w dzieciństwie190). Akt 
twórczy czy też genialność nierzadko łączone były z problemami natury psycho-
logicznej lub nawet chorobą psychiczną, co prowadziło do poszukiwania oznak 
patologii u twórców. Natchnienie porównywano do napadów choroby psychicz-
nej, wyszukiwano też nienormalne reakcje i „podejrzane” zachowania u osób 
wybitnych (jak w pracy Lombroso191). 

Zatem relacje między osobą twórcy, osobowością twórczą (rozmaicie defi -
niowaną przez poszczególnych badaczy) i jego życiem od początku frapowały 
badaczy i komentatorów literatury. Historyczne ujęcie tej problematyki zawarł 
też Henryk Markiewicz w przywoływanym tu już artykule Między plotką a mi-
tem…, pokazując jak trwałe i wpływowe okazało się przekonanie o tym, że 
znajomość biografi i jest potrzebna, aby dobrze zrozumieć i ocenić dany utwór 
literacki. Założenie to patronowało monografi om typu „życie i dzieło”, stano-
wiąc podstawę sensowności zestawiania konkretnych wydarzeń biografi cznych 
z dostrzeganymi w utworach motywami literackimi, co jednakże od początku 
budziło kontrowersje i nazwane zostało biografi zmem192.

Także Janina Abramowska wskazała na paralelność życia i twórczości, ana-
lizowanych w porządku diachronicznym, akcentującym zmiany powiązane na 
zasadzie przyczynowo-skutkowej. Utożsamianie podmiotu literackiego z bio-
grafi cznym pisarzem przychodziło pierwszym biografom w sposób naturalny, 
twórczość natomiast ujmowano zgodnie z metaforycznym obrazem rozwoju 

muje się już analizą samego dzieła sztuki; por. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzie-
je nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena 
historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 195–207.

187  Por. krytykę psychologii introspekcyjnej w artykule J.R. Angella pt. Psychologia funkcjo-
nalna, w: Behawioryzm i psychologia świadomości, red. K. Krzyżewski, Warszawa 2001, s. 15–36.

188  Por. E. Kretschmer, Ludzie genialni, Warszawa 1938.
189  Stąd bierze się w biografi ach szczegółowa analiza linii genealogicznej. Wśród przodków 

poszukuje się przede wszystkim literatów, osób szlachetnych lub przywódców, gdyż to ich cechy 
dzięki dziedziczeniu ma „zbierać w sobie i kumulować” twórca – osoba już „w zarodku” nieprze-
ciętna.

190  Jest to tzw. konstytucjonalizm; więcej na ten temat można znaleźć w pracy Ernsta 
Kretschmera.

191  C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie, tłum. J.L. Popławski, Warszawa 1894/1987.
192  Więcej na ten temat w podrozdziale 2.3.2.
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człowieka, co ujawnia się w określeniach językowych kształtujących proces 
twórczy na wzór przebiegu życia: przyporządkowywano jej więc możliwość 
„dojrzewania”, odnajdywano fazę „młodzieńczą”, „dojrzałą”, „schyłkową”. 
Pierwsi biografowie milcząco przyjmowali również założenie, iż w poezji autor 
zawsze wyraża swoje własne uczucia i myśli, a w prozie – odtwarza rzeczywi-
stość193. Przekonanie o tak ścisłych związkach między życiem i dziełem miało 
jednak na rozwój biografi ki ogromny wpływ: powstały wówczas klasyczne mo-
nografi e, na przykład poświęcone Mickiewiczowi i Słowackiemu, których kry-
tyka prowadziła do nowych poszukiwań, co dynamizowało badania biografi czne 
i ożywiało dyskusje nad kwestiami metodologicznymi czy gatunkowymi194.

Ale już w XIX wieku uwidoczniła się tendencja przeciwstawna, płynąca z ne-
gacji związku między życiem pisarza a jego dziełem. Takie przekonania wyraził 
explicite Julian Klaczko pisząc, iż: z wyjaśnionego żywota mistrza niewielkie 
pada zazwyczaj światło na jego dzieła, ale często wielki niestety pada cień na 
jego charakter (…). Biografi a artystów jest prawie zawsze mikrografi ą ducha195. 
Lektura tego omówienia listów Mickiewicza przekonuje jak silne i wpływowe 
były od początku koncepcje odrzucające zainteresowanie biografi ą pisarza na 
rzecz autonomicznego traktowania jego dzieł. Klaczko oskarżał czytelników 
swojej epoki o nadmierne zainteresowanie prywatnością twórców:

(…) publiczność XIX wieku coraz bardziej przesiąka tym lokajskim zmysłem, tą niedys-
kretną żądzą oglądania wielkich mężów w ich stroju najbardziej domowym, wnikania 
w szczegóły ich powszedniego życia i trybu, obliczenia wszystkich drobnych ułomków 
i ułomności materialnego ich bytu: wkładania niewiernego palca nie tylko w ranę geniu-
szu, ale we wszystkie jego szufl ady i sprzęty196. 

Autor tych słów był zresztą przekonany, że prawdziwe jestestwo ludzi pióra 
zawarte zostało wyłącznie w ich pismach, a do zrozumienia kreacji ideału po-
znanie materialnej rzeczywistości nic nie wnosi. Zgadzając się na publikowanie 
biografi i (wyłącznie dla zaspokojenia ciekawości osobą twórcy), sformułował 
więc liczne warunki, wśród których znalazły się między innymi: uszanowanie 
prywatności twórcy, udostępnianie szczegółów jego życia dopiero wiele lat po 
jego śmierci, a także – niestety – selekcja, a raczej cenzura dokumentów pod 
kątem ich wagi dla przyszłych pokoleń i ocalenia publicznego wizerunku pisa-
rza: Lepiej i skuteczniej niejedno złudzenie nam zostawić nad wielkością niż nas 
naprowadzić na myśl, że wielkość jest złudzeniem197.

Pierwsze monografi e biografi czne, chociaż ich wartość naukowa jest bardzo 
różna (powstawały przecież na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w okresie dyna-

193  J. Abramowska, Podmiot – osoba – autor, w: Sporne i bezsporne problemy…, s. 99–112.
194  Pierwsi biografowie często podkreślali użytkowy charakter wiedzy biografi cznej, co pod-

sumował J.B. Richter w swoich rozważaniach na temat funkcji biografi ki w badaniach literackich: 
znajomość przebiegu życia pewnego człowieka ułatwia nam pełniejsze rozumienie jego dzieł i czy-
nów (tegoż, Zagadnienia biografi ki..., s. 16).

195  J. Klaczko, Korespondencja Mickiewicza, Paryż 1861, s. 5.
196  Tamże, s. 3.
197  Tamże.
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micznego rozwoju nauk humanistycznych) mają kilka wspólnych wad, które 
obniżają ich walory poznawcze. Do najważniejszych (w kontekście rozważań 
nad koncepcją biografi ki) należą: sięganie po „stereotyp geniusza”198 w celu 
opisania początków życia twórcy (im bardziej brakowało danych, tym większą 
wyobraźnią w tym zakresie wykazywali się autorzy), mieszanie porządków ży-
cia i twórczości (problem biografi zmu i psychologizmu, oznaczający w konse-
kwencji również ograniczenie wielowymiarowości życia do aspektu związanego 
bezpośrednio z twórczością), używanie metody genetycznej w analizie dzieła, 
całkowite bądź częściowe utożsamienie podmiotu literackiego z autorem dzie-
ła. Pisanie biografi i „na kolanach”, często przeradzające się w apologię twórcy, 
powodowało, że wartościowanie często wypierało naukową analizę, a zamiast 
badacza wypowiadał się krytyk (oceniający, często niestety w skrajny sposób: 
bezkrytycznie lub potępiająco, postępowanie twórcy i selekcjonujący informa-
cje biografi czne według zasad decorum). Szacunek dla osoby często zastępował 
prawdę o twórcy, stając się wyznacznikiem biografi cznych „przemilczeń”. 

W odpowiedzi na „wewnętrzną cenzurę” biografów pojawiły się prace 
skoncentrowane na „ciemnych stronach” życia twórców199. W pełnym kształcie 
postawa ta wystąpiła w podejściu psychoanalitycznym, które w imię idei odtwo-
rzenia całości życia (tak świadomego, jak i popędowego, czyli nieświadomego) 
doprowadziło do przesunięcia na drugi plan samych dzieł. Chociaż podejście to 
ma już długą tradycję, nadal pozostaje atrakcyjne dla badaczy, którzy dziś przy-
wołują koncepcje nie tylko Zygmunta Freuda, ale przede wszystkim Jacquesa 
Lacana.

3.2. Psychoanaliza w polskich badaniach biografi cznych

Na początku XX wieku biografowie zorientowani psychoanalitycznie podej-
mowali swe badania często w imię dokonania właściwej (nareszcie prawdzi-
wej, pozbawionej przemilczeń) psychologicznej rekonstrukcji życia jednostek 
wybitnych. Ich prace były na tyle wpływowe, że zazwyczaj uwzględniano je, 
wymieniając różne kierunki badawcze w zakresie biografi ki: o psychoanalizie 

198  Tak nazwałam zbiór stereotypowych przekonań na temat „typowego” dzieciństwa później-
szych twórców. Zazwyczaj przypisuje się im wczesne zachowania znamionujące późniejszy ge-
niusz (częste zamyślanie się, wybitne zdolności szkolne, bardzo wysoką inteligencję), szereg cech 
osobowości (otwartość na doświadczenia, refl eksyjność, silna osobowość, zdolności przywódcze, 
podejmowanie ryzyka itp.) oraz odpowiednich zachowań społecznych (na przykład postawa przy-
jacielska, odpowiedzialność za innych itp.). Cechy te poszukiwane są w dzieciństwie, a różne (czę-
sto przypadkowe) fakty biografi czne interpretowane są jako ich przejawy.

199  Biografi e pisane „na przekór” ofi cjalnym konterfektom wieszczów tworzonych przez mo-
nografów stały się więc naturalną reakcją środowiska intelektualnego na „naukową apologetykę”; 
por. słynny artykuł Boya Brązownicy (w: tegoż, O Mickiewiczu, Warszawa 1949), a także książki 
Rymkiewicza (znany cykl o Mickiewiczu: Żmut, Warszawa 1987; Baket, Warszawa 1991; Kilka 
szczegółów, Warszawa 1994; Do Snowia i dalej…, Warszawa 1996) i wiele innych.
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w badaniach biografi cznych pisali na przykład polscy strukturaliści200, a tak-
że ich komentatorzy201. Psychoanalitycy nazwali swe prace nie „biografi ami”, 
lecz „psychobiografi ami”202. Pierwszą psychobiografi ę napisał też nie kto inny, 
jak sam Zygmunt Freud w 1910 roku, poświęcając ją słynnemu renesansowe-
mu twórcy: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci203. Także potem 
psychologiczne analizy biografi i miały prawie wyłącznie charakter psychoana-
lityczny. Dlatego w latach późniejszych wielu badaczy defi niowało psychobio-
grafi ę jako zastosowanie psychoanalizy w badaniu przebiegu życia204. 

Podobnie działo się i na terenie polskich badań psychobiografi cznych, 
o czym najlepiej świadczą tezy zawarte w artykule Mariana Albińskiego, który 
już w 1923 roku zapoznawał czytelników pierwszych polskich psychobiografi i 
z nowymi poglądami na temat twórczości205. Na psychoanalityczną koncepcję 
biografi i miała bowiem wpływ przede wszystkim koncepcja Zygmunta Freuda, 
a zwłaszcza te jej fragmenty, które bezpośrednio odnosiły się do twórczości, 
osobowości twórczej czy też procesu twórczego, a także źródeł twórczości 
w biegu życia twórcy. Warto je krótko przypomnieć.

200  Na przykład wspominali o tym Zdzisław Łapiński (por. tegoż, Psychology versus literary 
study, tłum. G. Bidwell, „Zagadnienia rodzajów literackich” 1963, t. VI, z. 1 (10), s. 78–87) oraz 
Janusz Sławiński, omawiając miejsce biografi i w „nowej” nauce o literaturze (por. tegoż, Myśli na 
temat: biografi a pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego, w: Biografi a – geografi a 
– kultura literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 9–24).

201  Por. J. Madejski, Biografi a struktury – struktura biografi i. Dopiski do teorii Janusza 
Sławińskiego, w: Dzieła – języki – tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006, s. 28–44.

202  Por. najbardziej znane polskim literaturoznawcom psychobiografi e: G. Bychowskiego 
(Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, Kraków 1930/2002) i J.-Ch. Gille-Maisaniego 
(Adam Mickiewicz. Poète national de la Pologne, Montréal–Paris 1988). 

203  Rys historyczny psychobiografi i za: W. Runyan McKinley, Historie życia a psychobiogra-
fi a, tłum. J. Kasprzewski, Warszawa 1992, s. 200–250. W Polsce szkic Freuda ukazał się w tomie: 
Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2000.

204  Obecnie przyjmuje się, że psychobiografi a to wykorzystanie każdej teorii psychologicz-
nej (i najlepiej właśnie niepsychoanalitycznej); por. opracowania: W. Runyan McKinley, Historia 
życia…; T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, w: O biografi i i metodzie 
biografi cznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993), s. 36–37; M. Stasiakiewicz, Twórczość 
i interakcja, Poznań 1999.

205  Por. M. Albiński, Stan badań psychoanalitycznych w zakresie twórczości literackiej 
(1923), w: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1960, 
s. 383–390. W tej rekonstrukcji poglądów Freuda wykorzystałam również książkę Zofi i Rosińskiej, 
Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985 oraz współczesne psychologiczne podręcz-
niki osobowości: C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2001, s. 38–40; R.J. Gerrig, 
P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006, s. 438; L.A. Pervin, O.P. John, Osobowość: 
teoria i badania, Kraków 2002, s. 75–77, 81–84, 174–175; L.A. Pervin, Psychologia osobowości, 
tłum. M. Orski, Gdańsk 2002, s. 238–239. Nowsze ujęcia nieświadomości bliskie są na przykład 
koncepcjom neurobiologicznym, zatem bardzo dalekim od psychoanalizy: por. np. A. Herzyk, 
Mózgowa organizacja procesów nieświadomych – poza dowolną kontrolą, w: Wybrane zagadnie-
nia z psychologii współczesnej, red. G. Kwiatkowska, Lublin 2004.
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3.2.1. Związek między dziełem a osobowością twórcy
Psychoanaliza poszukiwała ścisłych związków między wytworzonym dziełem 
a osobowością twórcy, zwłaszcza jej nieświadomą częścią, która była trwale 
oddzielona od świadomości, zaburzając proces samowiedzy. 

Nieświadomość, chociaż niedostępna dla podmiotu, oddziaływać miała jed-
nak na jego życie, ujawniając się w postaci nieuświadomionych życzeń i po-
trzeb, które były realizowane zgodnie z zasadą przyjemności, a równocześnie 
poprzez sublimację (eliminując odczuwane napięcie oraz lęk przed realizacją 
pragnień). Zatem bodźcem do powstania dzieła stawało się nieświadomie od-
czuwane napięcie pochodzące z siły oddziaływania uczuć nieświadomych, ma-
jących swe źródło w przeżyciach z okresu dzieciństwa: silne przeżycie aktualne 
budzi w twórcy wspo mnienie czegoś wcześniejszego, zwykle przeżytego w dzie-
cięctwie, po czym rodzi się chęć stworzenia w poemacie spełnienia marzeń206. 

Twórczość tak ujmowana, podobnie jak religia, kultura i życie społeczne, 
staje się realizacją wysublimowanych popędów i ucieczką w fantazję wymu-
szoną niemożnością zrealizowania ich w rzeczywistości. W tym dzieło byłoby 
podobne do marzenia sennego lub fantazji dziecięcych: Mechanizm pisania 
twórczego jest taki sam jak mechanizm fantazji histerycznych207. Elementem 
dodatkowym w twórczości jest uwznioślanie tych niezaspokojonych pragnień, 
które zaspokaja ambicje świadomości: Twórca przez estetyczne środki technicz-
ne łagodzi egoistyczny charakter marzenia (…) i zyskuje formalne, tj. czysto 
estetyczne zadowolenie, które polega na zdolności uwolnienia nas od napięcia, 
jakie wznieca każde dzieło sztuki208. To właśnie sublimacja zmienia sposób re-
alizacji popędu „zakazanego”, tworząc zastępczy cel akceptowalny społecz-
nie, pozwala więc zaspokoić pragnienia „id” w zgodzie z normami jednostki 
i otoczenia. Uzyskanie przyjemności zostaje osiągnięte poprzez sztukę, a nie 
realizację popędów: sublimację osiąga się wówczas, kiedy w wyniku wysiłku 
o charakterze psychicznym i intelektualnym potrafi  się w dostatecznym stopniu 
uzyskać rozkosz209. 

Także teorie postfreudowskie pozostały przy odczytywaniu literatury jako 
terenu oddziaływania popędowych sił twórczości: Psychoanaliza tak rozumiana 
staje się teorią procesu twórczego, w którym człowiek dzięki sztuce stara się 
rozwiązać nękające go problemy erotyczne – konkluduje Markowski, omawiając 
te koncepcje210.

206  M. Albiński, Stan badań…, s. 386.
207  Teza Freuda cytowana za: Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie…, s. 90.
208  M. Albiński, Stan badań…, s. 386.
209  Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1992, s. 252.
210  M.P. Markowski, Psychoanaliza, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX 

wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 49.
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3.2.2. Psychobiografi a jako czytanie szyfru nieświadomości
Dzieło powstające jako rezultat nieświadomie działających popędów jest wy-
nikiem opracowania własnych fantazji i pragnień, strukturą objawową, w głębi 
której spoczywa ukryty sens psychiczny lub też symboliczną reprezentacją nie-
świadomego211. 

Jako wytwór świadomości staje się pewnym kompromisem pomiędzy dąże-
niami id a superego – pozwala odsłonić to, co tkwi w nieświadomości, ale jedno-
cześnie musi posługiwać się środkami mówiącymi o tym nie wprost, gdyż bez-
pośredni komunikat budziłby wstręt, odrazę lub trwogę jednostki. A skoro „pod 
płaszczykiem” motywów artystycznych kryją się nieświadome impulsy, ukryte 
nawet przed samym twórcą – także w dziele za pomocą maskowania powstaje 
płaszczyzna dwuwarstwowa: to, co powiedziane (sens jawny) i prawdziwa treść 
(ukryty sens wypowiedzi); dla psychoanalizy ważny jest tylko ten drugi212. 

Ma to bezpośrednie przełożenie na psychobiografi ę psychoanalityczną, która 
staje się nie tyle rekonstrukcją życia i twórczości pisarza (mowa bowiem o pra-
cach z początku XX wieku, powielających charakterystyczny model biografi i), 
ile procesów nieświadomych stojących u podstaw powstających utworów li-
terackich. Ich „pierwszą przyczyną” stają się konkretne, ukryte przed samym 
podmiotem, motywy i popędy, kierujące aktywnością jednostki.

Podstawową umiejętnością psychobiografa staje się zatem „czytanie szyfru” 
– treść wypowiedziana ma drugorzędne znaczenie wobec pierwotnego sensu, 
który się za nią kryje213 – zarówno w przypadku utrwalonych na piśmie konwer-
sacji, zapisów marzeń sennych, jak i czynności pomyłkowych, przejęzyczeń, 
wreszcie – fragmentów epistolarnych i utworów literackich. To, co napisane, 
ma być zawsze zniekształcone, ukryte pod maskami i symbolami, dlatego wy-
maga inter pretacji, pozwalającej odkryć zamaskowane treści nieświadome214. 
Rozwijając tę myśl, Jacques Lacan stwierdzał, że opowiadanie swej historii na-
kierowane na innego prowadzi do jej przyjęcia, a to właśnie jest zasadniczym 
sensem psychoanalizy. W ten sposób – jak komentuje Michał P. Markowski – in-
terpretator może być kimś, kto w procesie uważnej lektury przywraca czytanemu 
tekstowi jego nieuświadomiony sens215.

W klasycznej psychoanalizie zatem każdy utwór literacki jest pod względem 
treściowym traktowany jako odzwierciedlenie wnętrza twórcy, jego spowiedź 
lub rodzaj autoanalizy, wyzwalającej uczucie katharsis: Poeta uwalnia się od 
opanowujących go zespołów uczuciowych, afektów i konfl iktów przez swoje 

211  Tamże, s. 49, 53.
212  G. Kwiatkowska, Wstęp do psychologii hermeneutycznej, Lublin 1996, s. 162–165.
213  Por. Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie…, s. 68–71.
214  Tamże, s. 81–82. Do środków technicznych ukrywających prawdziwą treść w dziełach lite-

rackich należą między innymi: przestawienie motywów, operowanie przeciwieństwami, osłabienie 
związków, psychiczne rozłożenie jednej postaci na kilka, podwajanie przebiegów oraz posługiwa-
nie się symboliką, por. M. Albiński, Stan badań…, s. 385.

215  M.P. Markowski, Psychoanaliza, s. 47.
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dzieło216. Tekst literacki staje się z tego powodu ważnym źródłem biografi cz-
nym, równoważnym innym dokumentom, a nawet cenniejszym od nich, gdyż 
jego analiza pozwala wnioskować o cechach osobowości twórcy: W twórczości 
mianowicie znajdują uwznioślone (sublimowane) miejsce wszystkie te popędy, 
które istnieją, a niepodobna im się wyjawić w rzeczywistości. Morderstwa, za-
bójstwa, skrytobójstwa w imię haseł, w imię idei, ubrane w szatę kultury arty-
stycznej i środków estetycznych, mieszczą się w twórczości. 

Na końcowym etapie swej pracy artysta potrafi  dokonać uniwersalizacji swo-
ich marzeń, pozbawiając je charakteru osobistego, dzięki któremu dzieło może 
zaspokajać również pragnienia innych osób, daje im estetyczną przyjemność: 
Tworzenie sztuki to wytwarzanie iluzji akceptowanych społecznie217. Zatem 
i czytelnik, sięgając po konkretne utwory, realizuje tym samym nieświadome 
popędy w społecznie dozwolony sposób, unikając ich wypierania lub tłumienia.

Szczególnie ważne i poszukiwane są świadectwa życia popędowego: Poeta 
przeprowadza analizę podświadomego wnętrza własnego na postaciach swojej 
twórczości. Przedstawia swoje wnętrze, swoje życie popędowe w różnorodnych 
postaciach fantastycznych. Zgodnie z założeniami psychoanalizy występuje za-
tem dwustronna, prosta relacja pomiędzy autorem a jego dziełem: Droga jest 
podwójna, można analizować dzieło, można i twórcę na podstawie dzieła i bio-
grafi cznych danych218. Dlatego też klasyczna psychoanaliza dawała złudzenie 
zaglądania do psychiki autora; współcześnie nadal jest wobec podmiotu opre-
syjna, konstytuując w nim obszar Nieświadomości jako sfery niepoddanej kon-
troli i odbierając mu poczucie samoświadomości219. Ta Nieświadomość – po-
traktowana jako dyskurs – mówi przez jego mowę, sny, czynności pomyłkowe, 
a także poprzez jego dzieła: Tekst literacki nie jest autonomicznym artefaktem, 
lecz odsyła do twórcy, a ściślej do jego nieświadomych fantazji, dzięki którym 
rozwiązuje on dotkliwe problemy własnej psyche220.

3.2.3. Ocena modelu psychoanalitycznego
Psychoanaliza w zakresie badań biografi cznych wprowadziła istotną nowość: 
metodę psychobiografi czną, polegającą na wykorzystywaniu teorii psycholo-
gicznych do rekonstruowania życia twórców oraz nowe gatunki biografi czne: 
psychobiografi ę i portret psychologiczny221.

216  Ten cytat i kolejny za: M. Albiński, Stan badań…, s. 387.
217  Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie…, s.195. Twórcy nie można więc utożsamiać z neu-

rotykiem, gdyż potrafi  on uzyskiwać w rzeczywistości spełnienie swoich pragnień przez umiejętność ich 
opracowywania w formie dzieła, co zapewnia mu rzeczywiste profi ty w życiu; neurotyk natomiast żyje 
tylko marzeniami, a nie rzeczywistością i z nią sobie nie radzi.

218  Tamże, s. 390.
219  Markowski pisze: Czy to w wersji Freudowskiej czy Lacanowskiej podmiot jest przesunięty 

wobec samego siebie i nie wie nigdy, kim jest ani co mówi (tegoż, Psychoanaliza, s. 67).
220  Tamże, s. 68.
221  Ich omówienie znajduje się w podrozdziale 1.2.2. części III książki.
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Jednak od początku szereg założeń, zwłaszcza wiążących dzieło z jego 
twórcą oraz redukujących twórczość do symptomu, zniechęcał biografów do 
wzbogacania tworzonego portretu o rys psychologiczny. Zwłaszcza że był to rys 
częściej patologicznej niż zdrowo rozwijającej się osobowości, co potem zostało 
nazwane „patobiografi styką”, czyli programowym niedostrzeganiem oznak nor-
malności przy analizowaniu osobowości twórczych222. 

Traktowanie twórczości jako symptomu choroby, objawu patologii i prob-
lemów z własną tożsamością zakłada mechanistyczną i deterministyczną kon-
cepcję człowieka, którego życiem kierują jego własne mechanizmy obronne, 
a samoświadomość ograniczona jest do wąskiego wycinka, wokół którego 
oddziałują opresywne siły nieświadomości (jak to się dzieje w ujęciu Freuda). 
Skoro w koncepcji Lacana pisanie staje się traumą, a człowiek ma w swoim 
jądrze psychicznym traumatyzujące go Realne i nie może nawet wyrazić, wypo-
wiedzieć samego siebie, będąc poddanym władzy wydziedziczającego go języ-
ka – biografi a jest z góry skazaną na niepowodzenie próbą reintegracji porządku 
symbolicznego i wyobrażonego223. Próba ta miałaby charakter terapeutyczny 
tylko i wyłącznie wówczas, gdyby była autobiografi ą, konstytuowaniem się 
podmiotu w procesie opowiadania innemu swojej historii życia, z założeniem 
jednak, że sens jest przed mówiącym ukryty i musi podlegać interpretacji.

W modelu psychoanalitycznym podmiot nie kieruje swoim życiem, lecz mu 
„podlega”, działając w granicach wyznaczonych przez stopień patologii własnej 
psychiki. We współczesnej psychologii takie podejście jest bardzo dyskusyjne, 
zwłaszcza dla psychologów twórczości. Preferują oni obraz twórcy autonomicz-
nego i samosterownego, a kreatywność uznają za naturalną ludzką aktywność, 
która w przypadku jednostek wybitnych staje się tworzeniem wartości224.

Szczegółowe zarzuty, formułowane wobec psychoanalizy, dotyczą również 
interpretowania dzieła literackiego jako dyskursu Nieświadomości, a wcześ-
niej – świadectwa życia psychicznego twórcy. Ta interpretacja niesie za sobą 
zagrożenie redukcjonizmem oraz psychologizmem, sprowadzając dzieło sztuki 
do materiału klinicznego i przyznając mu jednocześnie – w obrębie biografi i – 
status szczególnie cennego dokumentu biografi cznego. Łatwo prowadzi to do 
zakłamań i nadużyć, których niestety nie brakuje w psychobiografi ach psycho-
analitycznych, a także do błędów interpretacyjnych, z których najbardziej typo-
wym jest utożsamienie podmiotu autorskiego z literackim225. 

Co więcej, tekst literacki interpretowany według klucza psychoanalizy sam 
produkuje łatwe do przewidzenia sensy, gdyż pewne symbole i metafory czytane 
są według dość łatwego, unifi kującego klucza, który ogranicza się do kilku te-
matów wiodących: konfl iktu z ojcem, identyfi kacji z matką, kompleksu Edypa, 

222  Por. T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, w: O biografi i i meto-
dzie…, s. 36–37. 

223  Por. M.P. Markowski, Psychoanaliza, s. 63–66.
224  Por. D. Kubicka, Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Kraków 

2003, s. 10.
225  Por. J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja. Prace 

wybrane, Kraków 1998, t. II, s. 64–73.
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koncentracji na danej fazie rozwoju osobowości (oralnej, analnej, fallicznej). 
Tak wtórnie reinterpretowana jest biografi a, w której szuka się charakterystycz-
nych elementów potwierdzających wcześniej wybraną teorię. W ten sposób in-
terpretacja nie wychodzi poza nią i niczego w badanym materiale nie odsłania 
(albo też dzieje się to bardzo rzadko), stając się raczej procesem konfi rmacji 
samej koncepcji obranej jako podstawa teoretyczna.

Kolejną istotną kwestią jest przecenianie w analizach biografi cznych roli 
czynników psychologicznych, przy jednoczesnym niedocenianiu złożonych 
uwarunkowań społeczno-historycznych, co nazwano psychologizmem ahisto-
rycznym226. Prowadzi on do nadmiernej koncentracji na odtwarzaniu hipotetycz-
nych „dziejów duszy” i szukaniu tam właśnie elementów warunkujących zacho-
wania jednostki. Z punktu widzenia dzisiejszej psychologii wiadomo, że równie 
ważnym (a często bardziej znaczącym) bodźcem wywołującym takie a nie inne 
zachowania jest kontekst środowiskowy, często o charakterze momentalnym 
(istniejący w konkretnym czasie i określonych warunkach).

Dyskusyjne jest również podkreślanie znaczenia pierwszych lat życia dla 
kształtu dalszej biografi i jednostki. Ten swoisty dyktat dzieciństwa w psychoana-
lizie oznacza bowiem, że wszystko, co zdarzyło się do piątego roku życia twór-
cy, miało wpływać na całą dalszą jego egzystencję. Według Runyana McKinleya 
jest to przykład redukcjonizmu, gdyż wyjaśnia się charakter i zachowanie osoby 
dorosłej za pomocą doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, przy jednoczesnym 
niedostrzeganiu procesów i wpływów formujących osobowość w następnych 
okresach życia227. Stasiakiewicz przytacza również opinię innego psychologa, 
który podkreśla, że ważne są nie tyle same wczesnodziecięce doświadczenia, 
ile mechanizmy ich utrwalenia w strukturze psychicznej jednostki, które później 
wpływają na jej funkcjonowanie w życiu dorosłym228. Nadużyciem jest także 
wyjaśnianie genetyczne, czyli uzasadnianie przyczyn złożonych zachowań oso-
by dorosłej na podstawie jednostkowych, incydentalnych zdarzeń229.

Inny ważki zarzut dotyczy specyfi cznego używania teorii psychoanalitycznej 
do rekonstrukcji życia. Współcześnie podkreśla się zawodność tworzenia „hi-
potetycznej przeszłości” opartej na bardzo skromnych materiałach źródłowych. 
Takie postępowanie dotyczy szczególnie dzieciństwa twórcy w sytuacji, gdy 
materiał biografi czny okazuje się skąpy: Psychologia freudowska nieszczególnie 
nadawała się dla historyka, który zwykle nie jest w stanie spenetrować sypialni, 
łazienki czy pokoju dziecinnego. Jeśli Freud ma rację i jeśli to właśnie te miejsca 
są areną wydarzeń, to historyk niewiele może tu wskórać230. Na rekonstruowanie 
dzieciństwa wyłącznie w oparciu o teorię psychoanalityczną przy małej liczbie 
dokumentów źródłowych nie zgadza się zarówno wybitny znawca problematyki 

226  Ten zarzut formułuje M. Stasiakiewicz analizując metody biografi czne, por. Twórczość i inter-
akcja, s. 92–93.

227  W. Runyan McKinley, Historia życia…, s. 116–123.
228  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 94.
229  Por. tamże, s. 94.
230  Wypowiedź Stone’a zacytowana przez Runyana McKinleya, w: tegoż, Historie życia 

a psychobiografi a, s. 211.
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biografi cznej William Runyan McKinley, jak i autorzy, na których zdanie się 
powołuje: W najgorszych przypadkach hipotezy dotyczące wczesnego rozwoju 
są w sposób spekulatywny wysuwane na podstawie zdarzeń w wieku dojrzałym, 
a następnie wy korzystywane do uzasadnienia tych zdarzeń231.

Krytykuje się również wykorzystywanie postdykcyjnych właściwości teo-
rii psychologicznych: dokonywanie rekonstrukcji psychologicznej przeszłości 
osoby na podstawie założeń teoretycznych i wyrywkowych faktów z życia 
dorosłego: Praktyka retrodykcji (wypowiadania się o przeszłości) przysparza 
szczególnych kłopotów wtedy, gdy rekonstruowane jest pewne wcześniejsze wy-
darzenie, a później zostaje ono uznane za coś w pełni potwierdzonego232. Opory 
budzi szczególnie zabieg konstruowania wielopiętrowych założeń o charakte-
rze hipotetycznym, w których kolejne tezy (wynikające z logiki teorii, a nie 
z faktów biografi cznych) potwierdzają jeszcze bardziej wątpliwe – hipotezy 
(czasem również stanowiące podstawę kolejnych hipotez): W sposób niezauwa-
żalny, także dla samego autora, psychobiografi ę zapełnia zbiór postaci, zdarzeń, 
zachowań i potrzeb, zyskujących najpierw implicite, a potem explicite status 
faktów. Stają się one materiałem dowodowym dla interpretacji, które wcześniej 
powołały je do życia233.

Wreszcie trzeba pamiętać, że psychoanaliza jako nurt psychologii jest dziś 
traktowana z ogromnym dystansem234. Często podkreśla się niemożność jej sfal-
syfi kowania oraz arbitralność deklarowanych ustaleń235; kontynuowanie badań 
w nurcie psychoanalitycznym wymaga więc dobrego uzasadnienia teoretycz-
nego, inaczej może być odczytane jako świadectwo słabej orientacji we współ-
czesnych nurtach psychologii. Tę problematyczność dostrzegali już pierwsi 
dwudziestowieczni autorzy monografi i, tacy jak Maurois czy Kendall. Teresa 
Rzepa, zajmująca się od lat historią psychologii, a zwłaszcza metodami biogra-
fi cznymi, nazwała to „cieniem” samej metody, dlatego pytała retorycznie: Jak 

231  W. Runyan przytacza opinię Izenberga na ten temat, tamże, s. 218.
232  Tamże, s. 214. O tym problemie pisze również Stasiakiewicz w książce Twórczość i inter-

akcja.
233  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 93.
234  W świetle dzisiejszych założeń wielu autorów podważa naukowość psychoanalizy. Opinię 

tę (bardzo rozpowszechnioną wśród psychologów) przytaczam za Zofi ą Rosińską. E.R. Hilgard,
E. Nagel czy K. Popper uważają, że psychoanaliza nie spełnia wymogów empirycznej teorii na-
ukowej (Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie…, s. 10). Najważniejszym zarzutem stawianym 
psychoanalizie jako teorii naukowej jest niefalsyfi kowalność jej założeń (to zarzut K. Poppera; za: 
A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków 1995, 
s. 65) oraz niemożliwość powtórzenia badań przeprowadzonych metodami psychoanalitycznymi 
(techniczna możliwość oczywiście istnieje, natomiast wyniki uzyskiwane za każdym razem zna-
cząco się różnią, szczególnie w metodach pozbawionych „klucza interpretacyjnego”). Uwagi te 
odnoszą się wyłącznie do stosowania psychoanalizy w badaniach naukowych, a nie do wartości tej 
koncepcji w psychoterapii (gdzie znalazła ona uznanie i jest często stosowana). Szersza dyskusja 
na temat psychoanalizy – w kontekstach (płyta CD). Por. tamże, 1.6. Krytyka podejścia psychoana-
litycznego w psychologii i fi lozofi i.

235  Analiza podstaw empirycznych teorii Freuda pokazała, że niektóre założenia teoretyczne 
zostały sformułowane na podstawie jednostkowych przypadków, nie mogą więc być podstawą tez 
ogólnych na temat funkcjonowania człowieka.
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wyjść ze strefy „cienia”? Odpowiedź narzuca się sama: korzystać z innych – niż 
psychoanalityczne – teorii osobowości236. Możliwe jest więc inne rozwinięcie 
metody psychobiografi cznej poprzez skonstruowanie podstawy teoretycznej od-
wołującej się do koncepcji współczesnych, ale niepsychoanalitycznych237. 

Oznacza to propozycję powrotu do psychologii jako „matrycy teoretycznej”, 
pozwalającej lepiej zrozumieć życie twórcy przy równoczesnym zanegowaniu 
psychoanalizy jako podstawy badania twórczości, osobowości czy rozwoju 
człowieka, zwłaszcza jednostki wybitnej. Warto przypomnieć, iż teorie psycho-
logiczne w funkcji interdyscyplinarnego kontekstu biografi ki sprawdziły się już 
w monografi ach nawiązujących do psychologii, gdyż pozwalały analizować sam 
fenomen twórczości. Oczywiście ponieważ i psychologia była wówczas dzie-
dziną młodą (a najmodniejszy jej kierunek – introspekcjonizm – został po la-
tach oceniony jako naukowy „falstart”), tak więc nie mogła właściwie wspomóc 
badań biografi cznych ani w aspekcie teoretycznym, ani w metodologicznym. 
Obecnie sytuacja jest zupełnie inna: dzisiejsza psychologia dysponuje bardzo 
dobrze rozwiniętą metodologią i szerokim wachlarzem koncepcji twórczości, na 
bieżąco weryfi kowanych w badaniach eksperymentalnych oraz analizach jakoś-
ciowych, również za pomocą metod biografi cznych238.

Podsumowując: w koncepcji psychoanalitycznej nastąpiło trwałe powiązanie 
analizy dzieł z badaniem przebiegu życia twórcy: niemożliwe było bowiem zro-
zumienie właściwego sensu tekstów literackich bez kontekstu biografi cznego. 
Prostą konsekwencją tego było powiązanie rzeczywistości i przestrzeni dzieła 
literackiego, dwóch całkowicie niekoherentnych „jakości”, należących do róż-
nych porządków ontologicznych. Ich zdecydowane rozdzielenie – jako pewien 
rodzaj „reakcji” na analizy psychologistyczne (w pierwszych monografi ach) 
i psychoanalityczne – zaproponowali strukturaliści, także polscy.

3.3. Strukturalistyczne koncepcje badań biografi cznych
Polscy strukturaliści, podejmując temat miejsca biografi ki w nauce o literaturze, 
zakwestionowali biografi zm jako dotychczasowy sposób pisania biografi i, a tak-
że jego status w historii literatury. Na tyle skutecznie to uczynili, że w styczniu 
1973 roku, gdy Janusz Sławiński pisał swój artykuł Myśli na temat: biogra-
fi a pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego239, mógł stwierdzić: 
Biografi zm nie jest dziś odczuwany ani jako zagrożenie, ani jako szansa. Po pro-

236  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 36.
237  Taką próbę podjęłam, konstruując podstawę teoretyczną bez odwołań do psychoanalizy, 

o czym dokładniej w części III książki.
238  Szerzej na ten temat w podrozdziale 1.2. części III i kontekstach na płycie CD, 1.4. Badania 

jakościowe w psychologii i socjologii.
239  Tekst J. Sławińskiego Myśli na temat: biografi a pisarza jako jednostka procesu historycz-

noliterackiego ukazał się dwukrotnie: najpierw w tomie zbiorowym Biografi a – geografi a – kultura 
literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 9–24; potem w Pracach wybranych auto-
ra – por. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie. Prace wybrane, t. IV, Kraków 2000, s. 162–181. 
W rozdziale tym cytuję artykuł Sławińskiego za tym drugim wydaniem.



92 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

stu wypadł z żywotnego obecnie repertuaru orientacji metodologicznych historii 
literatury, stał się zabytkiem240. 

Badacze, redukując problematykę biografi czną i podporządkowując ją in-
terpretacji dzieła, czynili tak świadomi problemów związanych z łączeniem 
życia oraz twórczości w jedno (co w przeszłości najczęściej skutkowało albo 
biografi zmem, albo też psychologizmem). W badaniach akceptowali przede 
wszystkim prace dokumentacyjne, błędnie – z dzisiejszej perspektywy – nazy-
wając „biografi ą naukową” powstające kalendaria (kroniki) życia i twórczości, 
monografi e biobibliografi czne. Zdawał sobie z tego zresztą sprawę Sławiński, 
który zauważał: 

Ale biografi styka naukowa rozwija się obecnie poza głównym obszarem badań historycz-
noliterackich; lokuje się w polu „dokumentacji”, a nie „interpretacji”. Jedni traktują jej 
prace jako stadium przygotowawcze do jakichś bliżej nieokreślonych dalszych przedsię-
wzięć badawczych, dla innych jest dziedziną samodzielną i samowystarczalną241.

Dlatego też badacz zadania nowej biografi styki, nazwanej przez niego biografi -
ką literacką, rozumiał jako gromadzenie, rejestrowanie, chronologiczne porząd-
kowanie faktów i wydarzeń z życia poszczególnych pisarzy242. Wykluczył tym 
samym obszar zasadniczych zadań biografi ki naukowej, tak jak ją rozumiemy 
dziś: tworzenia i uzasadniania dobrze osadzonych w teoriach i metodologii ba-
dań naukowych (literaturoznawczej, historycznej, psychologicznej) biografi i 
faktografi cznych, ograniczając je w zasadzie do biografi i dokumentalnych243. 
Budowanie hipotez biografi cznych i rekonstruowanie życia twórców, o wiele 
bliższe nauce niż prace dokumentacyjne, pozostawił – co ciekawe – autorom 
biografi i zbeletryzowanych – gatunku, który znajduje się na przeciwległym 
w stosunku do biografi styki naukowej biegunie dzisiejszego żywotopisarstwa244. 
Przyznał tym samym, że tradycyjne, strukturalistyczne instrumentarium badaw-
cze nie jest w stanie objąć swym zakresem tak złożonego przedmiotu badania, 
jakim jest heterogeniczny, dziejący się w czasie, w określonej sytuacji historycz-
no-społecznej przebieg życia twórcy. Do poglądów samego Sławińskiego przyj-
dzie jeszcze powrócić w podrozdziale 3.3.2., warto jednak najpierw przyjrzeć 
się tym, którzy możliwość odcięcia się od badań biografi cznych potraktowali 
bardzo poważnie, postulując wyłączenie biografi ki z nauki o literaturze.

240  J. Sławiński, Myśli na temat…, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie…, s. 162.
241  Tamże, s. 163.
242  Tamże, s. 163. Por. też tegoż, Biografi a, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów litera-

ckich, s. 67.
243  Podstawową cechą biografi i dokumentalnej jest właśnie ograniczenie rekonstrukcji bio-

grafi i wyłącznie do opisu życia, ułożonego w porządku chronologicznym wyłącznie na podstawie 
danych źródłowych (ustalonych faktów), czasem wzbogaconych wypowiedziami i opiniami osób 
znających osobiście bohatera biografi i. Biografi e dokumentalne można znaleźć we wszystkich na-
ukach szczegółowych – ich celem jest opisowe przedstawienie osiągnięć danej postaci, bez wdawa-
nia się w dokładniejsze analizy przebiegu życia i rekonstrukcję wizerunku psychologicznego; por. 
A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki, s. 40–41 oraz podrozdział 3.3.3. tej części książki.

244  J. Sławiński, Myśli na temat…, s. 163.



Modele teoretyczne biografi ki naukowej 93

3.3.1. Pierwsza możliwość: rezygnacja z problematyki biografi cznej 
w badaniach literackich

Śmierć autora w najbardziej radykalny sposób ogłosił Roland Barthes, pisząc 
swój słynny esej o tym właśnie tytule, opublikowany w Polsce dopiero w 1999 
roku245. Jednak podobne wykluczenie zagadnień biografi cznych z zakresu prob-
lemów należących do pola badań literaturoznawczych zaproponował między 
innymi Zdzisław Łapiński, który w referacie Życie i twórczość czy dwie twór-
czości? napisał, iż: krytyk i historyk literatury nie są ciekawi przedsłownych faz 
dzieła, dla nich ta problematyka może nie istnieć. Muszą oni jedynie ustalić, jak 
w obrębie samego utworu działają z woli autora poszczególne składniki, inten-
cjonalnie podane jako autobiografi czne, jaki wyznaczono im stopień dosłowno-
ści, jak mają się do siebie wzajemnie i jak łączą się z pozostałymi składnikami 
utworu246.

Można by deklaracje te potraktować jako wyartykułowanie dość powszech-
nego wśród ówczesnych polskich badaczy mniemania, jakoby autonomicz-
ność nauki o literaturze wymagała tak radykalnego odcięcia się od osoby pi-
sarza (i zagadnień wymagających sięgnięcia po inne dziedziny humanistyki). 
Przestrzegała zresztą przed tym już w rok później Maria Żmigrodzka, pisząc: 
Konieczne jest przezwyciężenie pokutujących w świadomości naukowej lęków 
przed biografi stycznym, psychologicznym czy socjologicznym redukcjonizmem, 
jakie mogą od badań takich [to znaczy interdyscyplinarnych – przyp. A.C.] od-
wodzić. Teza, iż objaśnianie zjawisk literackich przez zjawiska z innych szere-
gów kultury prowadzi do nieuchronnej identyfi kacji literatury z nie-literaturą 
jest straszakiem (…). Należałoby raczej zapytać, czy nie bardziej rzeczywisty 
i groźniejszy jest redukcjonizm immanentystyczny, który wyparł zagadnienia 
związane z osobowością pisarza poza obręb literatury247. 

Słów rugujących problematykę biografi i pisarza poza obręb badań literackich 
nie napisał jednak nieświadomy złożoności tematyki biografi cznej badacz, lecz 
Zdzisław Łapiński, autor jednego z niewielu artykułów poświęconych związ-
kom psychologii i literatury248, który przekonany był o nieredukowalności pew-

245  R. Barthes, Śmierć autora, tłum. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2. Andrzej 
Zawadzki, omawiając ten esej, zauważa jednak, iż obecnie problematyka ta ma już charakter 
wyłącznie historyczny – pisze, iż orzeczenie śmierci autora wydaje się z dzisiejszej perspektywy 
wyciągnięciem ostatecznych konsekwencji strukturalistycznych – czy szerzej – strukturalnych 
i w ogólności nowoczesnych koncepcji podmiotowości literackiej niż ich zakwestionowaniem, 
przynoszącym jakościowo odmienną konceptualizację literackiej podmiotowości; por. tegoż, Autor. 
Podmiot literacki, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, 
R. Nycz, Kraków 2002, s. 238–239.

246  Z. Łapiński, Życie i twórczość czy dwie twórczości?, w: Biografi a – geografi a – kultura 
literacka, s. 133.

247  M. Żmigrodzka, Osobowość i życie pisarza w monografi i historycznoliterackiej, w: 
Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, 
Kraków 1976, s. 97.

248  Tegoż, Psychology versus literary study, tłum. G Bidwell, „Zagadnienia rodzajów litera-
ckich” 1963, t. VI, z. 1 (10), s. 78–87.
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nych zagadnień do kwestii wyłącznie literaturoznawczych249, chociaż z drugiej 
strony wyznaczał psychologii dość sztywne granice. Jego założenia dotyczące 
związków obu dziedzin, mimo iż łatwo w nich dostrzec wpływ strukturalizmu, 
były jednak otwartą propozycją współpracy, niezależnie od dostrzeganych trud-
ności250.

Redukowanie problematyki twórczości do wymiaru dzieła miało zatem cha-
rakter całkowicie zamierzony: literaturoznawca, sięgając do kwestii biografi cz-
nych, musiałby wejść w przestrzeń interdyscyplinarną, zakorzenioną w innym 
języku, założeniach, problematyce badawczej. Łapiński – jak nikt inny (biorąc 
pod uwagę jego artykuł z 1963 roku) – o tym wiedział. O ewolucji jego poglą-
dów świadczy więc to, iż już na wstępie swego referatu z 1973 roku ograniczał 
pole zainteresowań badawczych do tych kwestii biografi cznych, które mają bez-
pośredni związek z określonym utworem literackim.

Rezygnując z problematyki autobiografi cznej (…) na terenie samego dzieła, krytyk litera-
cki może się natomiast zrewanżować przedstawicielom pokrewnych dyscyplin, wkracza-
jąc w ich dziedzinę z własnymi pytaniami. Może się zająć życiorysem autora, chociaż jego 
narzędzia nie pozwolą mu objąć wszystkich napotkanych faktów. Neutralizując większość 
z nich, niektóre jednak dopuści do głosu, aby przemówiły na zadany temat, to znaczy 
na temat zamierzonych przez pisarza paraleli między zasadami literackimi a regułami 
innych zachowań społecznych [podkr. A.C.]251. 

Charakter badań biografi cznych w koncepcji strukturalistycznej rysował się 
więc dość jasno – miały one mieć charakter wyłącznie służebny, co określało 
też ich zakres – zawężony do problematyki zaczerpniętej z dzieła literackiego 
(stąd stwierdzenie o „neutralizowaniu” wątków, umykających uwadze badaczy 

249  Z. Łapiński wręcz wyliczył problemy, które łączą literaturoznawstwo i psychologię, pisząc: 
Each of the three factors involved in the idea of literature – the writer, the work and the reader – has 
inherent in itself a complex of factors which are linked with psychology. There falls within the ac-
cepted domain of this science research concerning the creative process, and the personality of the 
writer, together with the aesthetic reaction of the reader. In this sphere, literary learning can supply 
only the necessary materials. The reverse is the case with deliberations concerning the work itself. 
Here, psychology (whether as current knowledge of certain psychic facts, or as a science) plays the 
secondary role; tamże, s. 79.

250  Taką trudność w kontaktach interdyscyplinarnych badacz dostrzegał na przykład w zde-
rzeniu literaturoznawstwa z naukowym dyskursem psychologii: The psychologists’ language pos-
sesses an exactitude which literary humanistics has not achieved, and perhaps never will achieve. 
Certain observations, hypotheses and psychological theories can, therefore, be simplifi ed for the 
needs of literary research, but a freer discourse (…), will contribute to the psychologists such con-
teptions as can only with diffi cculty come up to the expectations of that science, and an attempt to 
identify them with accepted psychological idiom may be somewhat diffi cult. However, there is no 
other way (tamże, s. 85). Chociaż mowa tu o upraszczaniu pojęć i koncepcji na potrzeby badaczy 
literatury, Łapiński zdawał sobie sprawę z nieprzekładalności tych języków i konieczności prze-
kraczania granic tak teoretycznych, jak i językowych. Sama propozycja upraszczania jest bardzo 
dyskusyjna (czasem wystarczyłoby jednak obustronne oswojenie się z podstawowymi terminami), 
jednak dostrzeżenie wspólnych pól badań to już rzecz wielce pozytywna (wymieniona jest np. 
psychologia twórczości czy zagadnienia związane z psychologicznymi warunkami recepcji dzieła 
literackiego). Szkoda, że propozycje te Łapiński później zarzucił, o czym świadczy chociażby oma-
wiany artykuł na temat biografi i.

251  Tamże, s. 133.
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zaopatrzonych w narzędzia literaturoznawcze)252. Nie towarzyszy temu nawet 
odrobina żalu, iż w takim układzie literaturoznawca większość materiału biogra-
fi cznego musi pozostawić niezdefi niowanym „innym przedstawicielom pokrew-
nych dyscyplin”, co automatycznie oznacza ryzyko, iż o twórczości literackiej 
(organicznie przecież powiązanej z życiem pisarza) będą się wobec tego wypo-
wiadać niespecjaliści, co skazuje na przykład uczniów i studentów polonistyki 
na prace monografi czne powstałe poza dziedziną aktywności twórczej pisarza. 
Takie bowiem byłyby dalekie konsekwencje przyjęcia założeń Łapińskiego.

W jeszcze bardziej radykalnych ujęciach strukturalistycznych dla autora nie 
było w ogóle miejsca, nawet w postaci „niektórych wątków”, stąd biografi a pi-
sarza została wyrzucona poza pole badawcze nauki. Życie autora rozumianego 
jako użytkownik systemu językowego, albo – jeszcze radykalniej – jako wiązki 
relacji, medium, przez które system się ujawnia253, nie mogło w takim ujęciu 
stanowić interesującego problemu badawczego. 

Dlatego w tym czasie zaczęto tworzyć – jak pisze Abramowska, analizując 
strukturalistyczną fazę badań literackich w Polsce254 – wewnątrztekstowe byty 
medialne, takie jak na przykład wielopiętrowe konstrukcje nadawców i odbior-
ców u Aleksandry Okopień-Sławińskiej. Nowe pojęcia doskonale zastępowały 
w naukowym dyskursie osobę twórcy, chroniąc jednocześnie przed wyjaśnia-
niem znaczenia utworów za pomocą odwołań do, zewnętrznych wobec struktury 
tekstu, konkretnych wydarzeń z życia pisarza.

Z takim rozwiązaniem nie zgadzał się jednak sam Sławiński. W cytowanym 
już wyżej wystąpieniu Myśli na temat: biografi a pisarza jako jednostka procesu 
historycznoliterackiego zauważał: 

Zerwanie więzi problemowych między dzisiejszą historią literatury a pracą biografów 
uprzytomniło przedstawicielom tej pierwszej, że nie tylko oczyścili teren swojej penetra-
cji, ale też przy okazji zgubili z pola widzenia wcale okazałą część tego, co skłonni byli 
uznawać za najbardziej własny obiekt dociekań255.

Dlatego Sławiński postulował nie tyle rugowanie problematyki biografi cznej 
z literaturoznawstwa, co raczej konieczność nowego jej ujęcia i przemyślenia 
związków z historią literatury:

252  Ciekawy jest fakt każdorazowego zawężania perspektywy przez strukturalistów, ilekroć 
badany materiał okazuje się w jakiejś mierze niehomogeniczny i wymaga wyjścia poza tradycyjnie 
rozumiane literaturoznawstwo. Wydaje się, że takie podejście charakterystyczne jest dla tej orien-
tacji teoretycznej w ogóle i wynika z próby ustanowienia literaturoznawstwa jako całkowicie au-
tonomicznej dziedziny wiedzy. W takiej sytuacji jej spójność staje się ważniejsza niż dociekliwość 
badawcza i chęć jak najpełniejszej rekonstrukcji życia twórcy. Co innego deklarował Łapiński jesz-
cze w 1963 roku, gdy w podsumowaniu podkreślał, iż badanie zjawisk literackich w perspektywach 
teoretycznych dostarczanych przez nauki społeczne (miał na myśli głównie psychologię i socjolo-
gię, a także antropologię) może tylko wspomóc ich rozumienie i poszerzać naszą wiedzę: Każdy zaś 
prawomocny związek międzydyscylinarny, łączący dociekania literackie z innymi gałęziami wiedzy, 
może być zawarty równie dobrze z jedną, jak i z drugą przedstawicielką „nauk behaviouralnych”; 
tegoż, Psychology versus literary study, s. 87–88 (przekład A.C.).

253  J. Abramowska, Podmiot – osoba – autor, s. 102.
254  Tamże, s. 99–112.
255  J. Sławiński, Myśli na temat…, s. 164.
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Mówiąc krótko: biografi zm przestał być dzisiaj aktualnym zagadnieniem, ale właśnie dla-
tego stała się nim na powrót biografi a pisarza. Chcemy wiedzieć, w jakiej mierze powinna 
znajdować się w przestrzeni zjawisk rozważanych przez historyka literatury – jakie jest jej 
miejsce pośród jednostek procesu historycznoliterackiego256. 

Badacz zadeklarował, że: nowa historia literatury (cały czas mamy na uwadze 
tę, którą zapoczątkowali czescy strukturaliści) nie tylko nie odrzuciła kategorii 
biografi cznych, ale umieściła je w ośrodkowych wręcz rejonach swojej proble-
matyki257. Czas pokazał, iż deklaracje o umieszczeniu biografi i pisarza w cen-
trum nowej problematyki badawczej były zdecydowanie zbyt optymistyczne. 
Strukturalizm w praktyce na długo zepchnął biografi kę na peryferie dziedziny 
– wcześniejszej pozycji, jaką zapewniła jej era biografi zmu, już nigdy nie od-
zyskała.

Sławiński jest autorem najbardziej rozbudowanego modelu literaturoznaw-
czych badań biografi cznych, tworzonego w opozycji do biografi zmu oraz – co 
jednak nie zostaje wyrażone wprost, lecz jest obecne w całym dyskursie badacza 
– w niejawnej opozycji do wszelkich prób interdyscyplinarnego ujęcia życia 
twórcy. Narzędzia literaturoznawcy mają być homogeniczne, a przebieg życia 
musi mieścić się w sztywno zakreślonych ramach i stanowić element analogicz-
ny do innych jednostek procesu literackiego, stąd pomysł biografi i pomniejszo-
nej, której warto przyjrzeć się bliżej. 

3.3.2. Druga możliwość: dopasowanie biografi i do ogólnych założeń 
strukturalizmu

Włączenie rozważań na temat biografi i w myśl strukturalistyczną bez roz-
sadzania budowanego nowego podejścia do literatury wymagało od Janusza 
Sławińskiego nie lada ekwilibrystyki: biografi zm był dobrze utrwaloną w ów-
czesnej tradycji badawczej dziedziną. Można było całkowicie zrezygnować 
z tej problematyki, czego jednak badacz uczynić nie chciał: Zainteresowanie 
pisarzem jako naturalnym elementem życia literackiego prowadzić musiało – 
komentuje ten wybór Jerzy Madejski – do tego, by jakoś połączyć ją z nowym 
pojmowaniem tekstu. (…) Życie pisarza to składnik „starej” wiedzy o literatu-
rze. Powodzenie w budowaniu nowej zależało więc w dużym stopniu od unowo-
cześnionego spojrzenia na biografi ę258.

Rozpoczynając swe rozważania zatytułowane nieprzypadkowo Myśli 
na temat: biografi a pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego, 

256  Tamże, s. 166.
257  Tamże, s. 165. Wydaje się, że ta deklaracja była raczej wyrazem poglądów samego bada-

cza, o którym Jerzy Madejski napisał, że Struktura i biografi a tworzą podstawową opozycję, na 
której zbudowany jest system literaturoznawczy Sławińskiego. Taki, który różni się od innych wersji 
strukturalizmu. (…) Jeśli na teorię Sławińskiego spojrzeć szerzej, w perspektywie fi lozofi cznej, 
struktura i biografi a tworzyłyby parę pojęć, którą można by zamknąć w formule coincidentia oppo-
sitorum; tegoż, Biografi a struktury – struktura biografi i. Dopiski do teorii Janusza Sławińskiego, 
w: Dzieła – języki – tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006, s. 28.

258  J. Madejski, Biografi a struktury – struktura biografi i…, s. 31.
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Sławiński ostatecznie „rozprawia się z biografi zmem”: ciekawe, że w wymia-
rze retorycznym wstępny podrozdział poświęcony tej „walce” nabrał nie tylko 
militarnego, ale i ideologicznego charakteru259; na początku padają też ważne 
deklaracje sytuujące nową metodologię w obrębie strukturalizmu. 

Biografi a pisarza zostaje uznana za sferę decyzji pisarskich, pośredniczących 
między poziomem możliwości systemowych a poszczególnymi dziełami, przy 
czym ten „zwornik” ma zapewniać współzależność i współdziałanie obu tych 
poziomów. Umiejscowienie dzieła w porządku historii to w pierwszej kolejności 
jego udział w biografi i twórcy260. W ten sposób nowa teoria procesu historyczno-
literackiego uwzględnia w swych badaniach „aspekt personalny” (ograniczony 
co prawda do decyzji pisarskich), oddziałujący na sferę operacyjną261, tak by 
nie zburzyć modelu luźnych związków między autorem a podmiotem literackim 
(warunku unaukowienia wiedzy o literaturze262).

Krytykując dawną formułę monografi czną typu „życie i dzieło”, Sławiński 
pisze, iż:

Przyzwyczaja do myśli, że „życie” i „twórczość” to układy powiązane znakiem koniunk-
cji, dwie wielkości podlegające sumowaniu, jakby oddzielnie uformowane i dopiero 
wtórnie połączone decyzją badacza. Skoro można je dodawać do siebie – można je także 
rozłączać; charakterystyka „życia” doskonale, jak wiemy, obywa się bez charakterystyki 
„twórczości”, i odwrotnie263.

Słusznie badacz kwestionuje oddzielanie dwóch zespolonych ze sobą od po-
czątku rzeczywistości, gdyż życie pisarza wpływa na całą jego twórczość 
(będąc często materiałem albo zalążkiem pomysłów literackich), tak jak twór-
czość wpływa na życie (kształtowane wtórnie według literackich schematów 

259  Rażące dziś współczesnego czytelnika sformułowania (por. J. Sławiński, Myśli na temat…, 
s. 164, 166–171) są jakże charakterystyczne dla dyskursu tamtych czasów: epoka błędów i wypa-
czeń genetyzmu; nierozliczony ten frazes [chodzi o „życie i dzieło” – przyp. A.C.] uporczywie jed-
nak pokutuje i – można rzec – znieprawia wyobraźnię metodologiczną zarówno historyków litera-
tury, jak biografów; a sformułowanie to powinno być przez historyków literatury uznane za wroga 
nr 1 i bezpardonowo zwalczane. „Walka” defi niowana jest natomiast jako dawanie odporu, na jaki 
zasługują [dawniejsze monografi e – przyp. A.C.], rozprawianie się z koncepcją teoretyczną, dema-
skowanie transportowanych przez niego treści. Cały fragment poświęcony „walce z biografi zmem” 
wydaje się po części być walką z ugruntowanymi tradycjami przedwojennej monografi styki, której 
standardom – w wymiarze biografi cznym – strukturaliści długo nie umieli sprostać. Spór ten po-
strzegany w kategoriach historycznych byłby zatem elementem walki ideowej z literaturoznaw-
stwem dwudziestolecia międzywojennego i próbą zbudowania problematyki również biografi cznej 
z pominięciem tych przedwojennych tradycji; inaczej trudno zrozumieć gorączkowość tej polemiki 
wobec metodologii uznanej już na początku za wyłącznie „historyczną”.

260  Obydwa cytaty tamże, s. 165.
261  O operacjach wytwarzających w aspekcie personalnym Sławiński pisze, iż są sterowane 

mechanizmami osobowościowymi (jakkolwiek byśmy je rozumieli), a w swoim przebiegu splatają 
się z wieloma innymi wątkami aktywności życiowej pisarza (tamże, s. 165).

262  Por. J. Madejski, Biografi a struktury – struktura biografi i…, s. 32.
263  Tamże, s. 167. Jerzy Madejski pisze: To, co Kleiner zrobił w języku teorii psychologizują-

cej, Sławiński przetransponował na język antypsychologii, na kategorie „obiektywnej” nauki struk-
turalnej, by usankcjonować autonomię dzieła literackiego; tegoż, Biografi a struktury – struktura 
biografi i…, s. 33.
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epoki). Zauważa też powiązania między różnymi wymiarami życia nie tylko 
na poziomie diachronii (w porządku przyczynowo-skutkowym lub przyległości 
czasowej), ale także w układzie synchronicznym (interakcyjne oddziaływania 
na siebie różnych wymiarów biografi cznych w tym samym czasie). Z tym sta-
nowiskiem trudno byłoby dyskutować – jednakże Sławiński wyciąga z tego na-
stępujące kontrowersyjnie brzmiące wnioski:

W perspektywie zainteresowań historyka literatury czynności pisarskie są najbardziej 
znaczącymi wycinkami biografi i danego osobnika; wyróżnia je spośród innych ranga 
ważności: to one organizują przebieg biografi i i wyznaczają jej periodyzację. Nie tylko 
tkwią w „życiu”, ale je wewnętrznie porządkują: ciąg tworzonych dzieł wytycza takiej 
biografi i wątek ośrodkowy264.

Zatem nowa metodologicznie postawa, chociaż w swych ogólnych założeniach 
wydaje się bliska współczesnej perspektywie interdyscyplinarnej (postrzegają-
cej twórczość w interakcji ze wszystkimi wymiarami biografi cznymi życia pisa-
rza), w sformułowaniach szczegółowych jest od niej krańcowo różna. 

Po pierwsze, przyznaje się prymat badaczowi, który orzeka na temat ważności 
poszczególnych wymiarów życia. Arbitralnie za najważniejszy, i to w każdym 
przypadku, gdy mamy do czynienia z biegiem życia pisarza, zostaje uznany wy-
miar aktywności pisarskiej. Po drugie, wymiar ten ma wewnętrznie organizować 
całą strukturę biografi i, niezależnie od specyfi ki, indywidualnego kształtu życia 
każdego twórcy. Dziś takiego założenia nie można byłoby utrzymać ze względu 
chociażby na świadomość jak bardzo uogólnianie i tworzenie systemów (w tym 
przypadku „systemu biografi cznego”) zniekształca badanie konkretnego biegu 
życia, jego cech szczególnych, odmienności od tego, co typowe. Przekładając to 
na praktykę badań biografi cznych można powiedzieć, że indywidualny przebieg 
życia twórcy z perspektywy systemowej byłby mniej znaczący niż wyabstraho-
wany model – i nie sposób z tym się zgodzić.

Potrzeba wyznaczenia ogólnej struktury biografi cznej, której wątkiem 
ośrodkowym będzie wymiar działalności pisarskich, wynikała u Sławińskiego 
z dążenia do przekształcenia życia pisarza w jednostkę procesu historycznoli-
terackiego: musiało ono zaistnieć w takiej formie, by możliwe było sformuło-
wanie tego zagadnienia w języku strukturalizmu. Stąd wzięła się potrzeba takiej 
jego modyfi kacji, by możliwe stało się porównywanie go do innych jednostek. 
Dzięki temu informacje biografi czne mogłyby wreszcie stanowić część szersze-
go zasobu wiedzy o mechanizmach procesu literackiego265: produktywne jest 
takie pojmowanie biografi i, które umieszcza ją właśnie pomiędzy materiałem 
zdarzeń wypełniających życie twórcy a zbiorem tekstów składających się na jego 
dorobek pisarski266. 

264  J. Sławiński, Myśli na temat…, s. 168.
265  Proces literacki rozumie Sławiński jako ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w cza-

sie historycznym zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kulturalnej, jak i jako element całej 
domeny życia społecznego powiązany ściśle z innymi jej elementami; por. tegoż, Proces literacki, 
w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, s. 434.

266  Tamże, s. 170.
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W dalszej części tekstu mówi się już wprost o owym „dopasowaniu” życia 
pisarza jako przedmiotu badań: Potencjalnie każde zdarzenie z życia pisarza 
może stać się przedmiotem ciekawości badacza literatury, jednakże nie samo 
w sobie, lecz – by tak rzec – funkcjonalnie: o tyle, o ile (i w jakiej mierze) zdolne 
jest jakimś swoim „aspektem” współtworzyć ciąg biografi czny, który badacz ma 
na uwadze. 

Historyk literatury nie powinien zatem być zainteresowany wszelkimi prze-
jawami życia, lecz musi selekcjonować fakty, tworząc biografi ę „w pomniejsze-
niu”, wypreparowaną z materiału biografi i większej. Zawierałaby ona całość 
doświadczeń życiowych pisarza, ale oglądaną z punktu widzenia jednego tylko 
zakresu owych doświadczeń267. W późniejszej części następuje szczegółowy 
opis biografi i „w pomniejszeniu”.

Mówiąc o wykroju biografi i obchodzącym historyka literatury, mam na myśli kształtowa-
nie się tego wymiaru przestrzeni życiowej pisarza, który odpowiada procesowi jego sytu-
owania się w kulturze literackiej danego czasu i środowiska. Chodzi o proces wchodzenia 
twórcy w zastane systemy kultury literackiej. (…) Przy takim postawieniu sprawy teza, że 
„pomniejszona” biografi a pisarza to proces jego sytuowania się w kulturze literackiej, 
implikuje inną tezę: że mianowicie typowe elementy tej biografi i mieszczą się w dwóch 
rejestrach – są to zdarzenia związane z uczestnictwem pisarza w życiu literackim, jak też 
jego decyzje autorskie, zmagania z tradycją. (…) jest to właśnie obszar, w którym osobnik 
staje się pisarzem, to znaczy – realizuje swoją rolę w aktach twórczości i zarazem wchodzi 
w ukształtowaną wokół literatury sieć interakcji społecznych268. 

Po raz kolejny badaniom biografi cznym przypisano funkcję drugoplanową – 
kontekstu „właściwych” badań literackich, a życiu pisarza – wtórnej roli wobec 
jego „twórczości”, ujmowanej bardzo szeroko (jako sytuowanie się w kulturze 
literackiej i aktywne w niej uczestnictwo). Dyskusyjne „dopasowywanie”, „po-
mniejszanie”, „preparowanie” biografi i wydaje się też działaniem zbyt daleko 
ingerującym w badaną materię, by można było to usprawiedliwić koniecznością 
dopasowania „zapisu biegu życia twórcy” do wymagań stawianych jednostce 
procesu literackiego.

Wydaje się też, że taka konieczność ograniczenia biografi i do faktów zwią-
zanych bezpośrednio z twórczością wynika również ze zbyt szerokiego ujęcia 
wstępnego pola badawczego biografi i w myśli strukturalistycznej, o czym pisze 
Teresa Walas w książce Czy jest możliwa inna historia literatury?, podkreśla-
jąc, że postulat traktowania człowieka jako skomplikowanej całości, ujmowanej 
wszechstronnie i strukturalnie, jest nie do wykonania:

Jakże jednak pojąć, czym naprawdę były jego [bohatera biografi i – przyp. A.C.] lektury 
bez znajomości stanu szkolnictwa, zawartości bibliotek, ofert bieżącej produkcji litera-
ckiej, nacisku ówczesnej mody i reklamy – więc systemu informacji i hierarchii wartości 
literackich? Jak przedstawić jego życie seksualne nie odnosząc go do społecznej normy? 
Jak odczytać sny bez słownika marzeń sennych? Jak opisać jego nawyki kulinarne bez 
gruntownej wiedzy na temat lokalnej kuchni i domowej tradycji? A dzieje jego fi zycznego 

267  Tamże, s. 179.
268  Tamże, s. 180–181.
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organizmu? Dziedziczone przypadłości, choroby uzależnione od środowiska biologiczne-
go, więc i stopnia jego degeneracji wynikłej z poziomu rozwoju cywilizacyjnego? Wniosek 
jest następujący: Oczywiście, łatwo sobie zdać sprawę, że taki obraz biografi i jest obra-
zem utopijnym poznawczo, choć opiera się na poprawnym modelu teoretycznym. Co wię-
cej, wszystkim wyodrębnionym przez model ten zależnościom odpowiadają realne dane 
empiryczne. Model ten wszakże – jako nieogarniony – wydaje nam się poznawczo bezuży-
teczny. Konstruując teoretyczne pojęcie biografi i nie uwzględniamy zazwyczaj wszystkich 
jej poziomów i nie umieszczamy każdego elementu w układzie, do którego przynależy 
(…). W praktyce zaś wybieramy książki, które odegrały widoczną rolę w życiu naszego 
bohatera, kobiety, które go zniszczyły lub pchnęły ku działaniu269.

Zatem zalecane przez Sławińskiego wstępne „preparowanie” życia (przez 
selekcję) i prowadzenie badań dopiero na tak ustrukturowanym materiale rodzi 
więcej pytań niż daje odpowiedzi. Tak pisana biografi a może stać się bowiem 
wyłącznie autorską konstrukcją „struktury” wymiaru tworzenia. Według jakich 
zasad na leży bowiem „okrawać” życie twórcy, tak by odpowiadało defi nicji bio-
grafi i „w pomniejszeniu”? Nie jest to pytanie banalne, ponieważ dotyka samego 
„serca” naukowej metodologii: zasad wyboru tego, a nie innego faktu z obszer-
nego materiału biografi cznego do analizy. Nietrudno tu zauważyć niebezpie-
czeństwo subiektywnego i arbitralnego dokonywania wyboru zdarzeń biogra-
fi cznych ze względu na niejasne kryterium „obszaru stawania się pisarzem”.

Odpowiedzią na nadmiar informacji, które można by uwzględnić, pisząc 
biografi ę, nie jest zatem sztuczne „wykrojenie” problematyki związanej z litera-
turą z pierwotnego korpusu źródłowo-faktografi cznego, ale umiejętna selekcja 
danych, w tym przypadku – pod kątem ich funkcjonalności. To zatem nie temat, 
ale rola i znaczenie określonego wydarzenia stają się podstawą wyboru lub re-
zygnacji z danego zakresu materiału.

Wpływ strukturalizmu na zaproponowany przez Sławińskiego kształt „bio-
grafi i w pomniejszeniu” można także dostrzec w sposobie postrzegania biografi i 
jako istniejącej wobec szeregu dialektycznie oddziałujących opozycji. Choć 
takie ujęcie jest samo w sobie ciekawą propozycją, wynika jednak z błędnego 
utożsamienia kategorii „biografi i” jako „tekstu” i równocześnie „życia” pisarza. 

Dialektyka opozycji wynika – według Sławińskiego – z włączania się indy-
widualnej biografi i (tu rozumianej jako „biegu życia pisarza”) w porządek histo-
rii270. Proces ten ma być regulowany przez szereg opozycji, do których należą: 
1) indywidualność–typowość; 2) zdarzeniowość–strukturalność; 3) mały i duży 
czas historii; 4) dokumentalność i legendarność; 5) charakterystyczność i instru-
mentalność. Omówię je pokrótce w kontekście tak samego pomysłu „biografi i 
w pomniejszeniu”, jak i wskazanego braku rozróżnienia między biografi ą jako 
tekstem a biografi ą używaną w znaczeniu „przebiegu życia”. 

Opozycja „indywidualność–typowość” przebiega, zdaniem badacza, na 
przecięciu życia jednostki jako układu niepowtarzalnego i przypadkowego 
z funkcjonowaniem systemów i modeli takiego życia (generalizowania, prze-

269  T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 99–100.
270  Analiza tych opozycji na podstawie: J. Sławiński, Myśli na temat…, s. 171–178.
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prowadzania uogólnień i taksonomii), którym ta jednostka jest podporządko-
wana (sieć klasyfi kacji, ról społecznych, nazywanych przez Sławińskiego so-
cjalną „gramatyką” biografi i jednostkowej, która wyznacza główne klasyfi kacje 
odnoszące się do osobnika; pisze też, że Ponad tą „gramatyką” nadbudowują 
się wszelkie inne klasyfi kacje jednostki – pokoleniowe, środowiskowe, regional-
ne271). Myślenie w kategoriach systemu oraz innych pojęć charakterystycznych 
dla strukturalizmu jest tu szczególnie widoczne, podobnie jak utopijne pragnie-
nie kompletnego ujęcia wszystkich faktów, wymiarów, poziomów życia jednost-
ki (co komentowała wyżej cytowana Teresa Walas).

Opozycja „zdarzeniowość–strukturalność” uwypukla jeszcze bardziej ten 
strukturalistyczny rys myślenia o biografi i, znów utożsamianej tu z „przebie-
giem życia”. Sławiński dostrzega napięcie między jednostkowym życiem jako 
sekwencją zdarzeń a atemporalnym, integracyjnym systemem, czyli osobowoś-
cią jednostki, rozumianą jako całościowa strategia aktywności życiowej jednost-
ki. Nie dyskutując z samą defi nicją osobowości (dość kontrowersyjną w świetle 
psychologii różnic indywidualnych), warto znów dostrzec tendencję do postrze-
gania biografi i wyłącznie w ujęciu dialektycznym: pomiędzy jednostkowością 
a typowością. Pisanie biografi i (rozumianej jako tekst) w tym ujęciu staje się 
– jak stwierdza Sławiński – odnajdywaniem i odczytywaniem zaszyfrowanego 
wzoru życia w tworzywie wszelkich dostępnych manifestacji aktywności osob-
niczej. Założenie, iż taki wzór istnieje i poszukiwanie go właśnie w osobowości 
jako programie potencjalnego życia jednostki to kolejny element strukturali-
stycznego przekonania o dialektycznej opozycji między systemem a jednostką.

Opozycja „małego i dużego czasu historii” obejmuje napięcie pomiędzy 
funkcjonowaniem biografi i (jako „przebiegu życia”) w określonym czasie hi-
storycznym; jego ramy tworzą daty urodzin i śmierci pisarza, przy czym ta 
druga granica przesunięta jest aż do czasu fi zycznego kresu środowiska osób, 
w którym żyła jednostka. Mały czas historii istnieje w dialektycznym napięciu 
z dużym czasem historii, w którym ta sama biografi a (tu jej rozumienie bliższe 
jest tekstowi) podlega interpretacjom i reinterpretacjom, przewartościowaniom 
i innym procesom analogicznym do życia dzieła literackiego w zmieniających 
się systemach norm lektury. 

Jednak dostrzeżone przez badacza opozycje to porównywanie jakości krań-
cowo odmiennych: empirycznego życia i tekstu będącego jego zapisem; ich 
związek niekoniecznie musi być postrzegany jako opozycyjny – jest to raczej 
szereg interakcji przy udziale elementów, których badacz nie uwzględnia (np. 
osoby piszącego biografi ę, osób będących autorami zapisów źródłowych, form 
zapisu warunkujących ich ostateczny kształt) – relacje pomiędzy nimi są zło-
żone, a nie zawężone do przeciwieństw. Poza tym – co słusznie podkreślali 
poststrukturaliści, zwłaszcza historycy reprezentujący historiografi ę postmoder-
nistyczną – badacz nie ma dostępu ani do „małego czasu historii”, ani do „życia 
samego w sobie”, ale wyłącznie do jego zapisów, nie może zatem zakładać, iż 
pierwszym członem tej opozycji jest empirycznie dostępny „bieg życia”.

271  Tamże, s. 172.
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Podobny charakter mają dwie ostatnie wyznaczone opozycje, które 
w całości dotyczą biografi i rozumianej jako „tekst” (w szerokim znaczeniu). 
„Dokumentalność–legendarność” to opozycja między biografi ką naukową 
(biografi ą jako układem faktów stwierdzonych źródłowo w drodze normalnych 
procedur badawczych historyka) a biografi ką literacką (w postaci legendy 
biografi cznej uformowanej wokół postaci – przez jej współczesnych i potom-
nych). Sławiński, wskazując na nieciągłość faktografi cznego biegu wydarzeń 
biografi cznych i jednocześnie reprezentując skłonność do poszukiwania takiej 
ciągłości, spostrzega napięcie pomiędzy ograniczaniem się wyłącznie do faktów 
(uznając to za działanie procedur badawczych historyka) a zintegrowaną, kom-
pletną i uporządkowaną konstrukcją uzupełnioną danymi nieweryfi kowalnymi 
(należącymi do legendy biografi cznej). Z kolei „charakterystyczność–instru-
mentalność” dotyczy funkcji biografi i (znów rozumianej jako tekst), która może 
pełnić funkcje ludyczne (np. zaspokajając ciekawość) albo też wychowawcze 
(kształtując charakter na wzór bohatera biografi i).

Omówione wyżej linie napięć, poza nieustannym mieszaniem porządku życia 
i tekstu, wydają się ograniczać perspektywę oglądu do wyłącznie jednopłaszczy-
znowych, dialektycznie zestawionych cech, czasem spłycając złożoność samej 
biografi i. I tak na przykład zamykanie jej w dwuczynnikowym układzie „indy-
widualność–typowość” zniekształca perspektywę społeczną biografi i (obecnej 
z jednej strony w szeregu różnorodnych interakcji jednostki z innymi osoba-
mi, z drugiej jej istnienia w sieci zależności społecznych, w których rozmaite 
grupy – zawodowa, rodzinna, sąsiedzka etc. – wywierają na jednostkę nacisk). 
Zatem statycznie rozumiane „klasyfi kacje” oraz „systemy” są w rzeczywisto-
ści interakcyjnie powiązane w dynamiczne sieci, a nie geometryczne struktury. 
Punktami zbieżności tych interakcji jest nie tylko wchodząca w nie jednostka, 
ale także wybierane przez nią grupy społeczne oraz okoliczności zewnętrzne 
kształtujące jej decyzje (w tym spory udział ma na przykład przypadek, o czym 
pisał David Feldman w swoich rozważaniach na temat twórczości)272.

Recepcję koncepcji Janusza Sławińskiego, mimo całego szacunku dla same-
go badacza oraz jego wpływu na ukształtowanie się nowego sposobu myślenia 
o literaturze i literaturoznawstwie, trudno uznać za sukces. Pisze o tym również 
Jerzy Madejski: 

Jakkolwiek kategoria biografi i była wielokrotnie przez Sławińskiego modyfi kowana, wy-
kazała mniejszą produktywność, okazała się bardziej narażona na krytykę i nieodporna 
na inne sposoby opisywania tego, co związane z życiem pisarza i podmiotem tekstowym. 
W każdym razie komunikacyjne rozumienie biografi i spotkało się zarówno z krytyką 
wprost, jak i było porzucane na rzecz innych trybów pisania: psychoanalitycznego, tropo-
logicznego, performatywnego273.

272  Por. W. Limont, Synektyka a zdolności twórcze, Toruń 1994, s. 32–36 oraz podrozdział 
1.2.3. części III książki. 

273  J. Madejski, Biografi a struktury – struktura biografi i…, s. 43.
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3.3.3. Biografi a dokumentalna – model Sławińskiego w praktyce
Pewne wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać biografi a napisana według 
modelu Sławińskiego, daje charakterystyka biografi i dokumentalnej, przedsta-
wiona przez tego autora w Słowniku terminów literackich274. Zgodnie z jego 
defi nicją gatunek ten ma cechować się zredukowanymi do minimum wiązaniami 
narracyjnymi (stąd nazwany też został swego rodzaju montażem wyciągów ze 
źródeł dotyczących życia bohatera), powstać wyłącznie na podstawie potwier-
dzonych danych źródłowych bez elementu spekulacji psychologicznej. Będąc 
jedną z lite raturoznawczych form naukowego opracowania życia pisarza, ma 
ograniczać pole zainteresowań badawczych do faktów wiążących życie bohate-
ra biografi i z jego twórczością. 

Przełożenie propozycji teoretycznych na określone wskazówki praktyczne 
(którymi zresztą posługiwali się badacze opracowujący biografi e dokumental-
ne) pozwala dostrzec słabości tego ujęcia biografi i. Szczególnie dyskusyjna 
wydaje się kwestia zawężenia badań biografi cznych do opisu: owego montażu 
wyciągów ze źródeł. Przyjęcie takiej „metody” opracowywania życia (dającego 
w efekcie opis faktów przeplatany cytatami) prowadzi do uzyskania złudzenia 
obiektywności, ponieważ na biografi ę osoby składają się nie tylko wydarzenia, 
ale także sposób ich przeżywania i wartościowania przez podmiot. Obraz two-
rzony wyłącznie z perspektywy faktów nie jest więc prawdziwy, tym bardziej 
że to, co czyni biografi ę materiałem wartym badania, to właśnie ów podmioto-
wy jej wymiar, sprawiający, że życie każdego człowieka jest inne, naznaczone 
indywidualnym rysem, niesprowadzalne do prostej sumy faktów zamkniętych 
między datami narodzin i śmierci. 

Gwidon Zalejko, zajmujący się biografi styką historyczną, krytycznie ocenia 
ograniczenie biografi i wyłącznie do opowieści o życiu, pozbawionej jakiejkol-
wiek struktury poza chronologiczną. Sam opis to – według niego – za mało, by 
mówić o naukowych analizach: badania oparte na założeniu, że opis życia to 
przede wszystkim opis wydarzeń życie to wypełniających, skłaniają bardzo wielu 
badaczy do złudnego przekonania, że wszystkie znaczenia i sensy odkryte przez 
uczonego w życiu badanej osoby były immanentnymi cechami owego życia275. 
Opis bez interpretacji może oczywiście pojawić się w notach biografi cznych 
i biogramach, ale nie w całościowych opracowaniach przebiegu życia człowie-
ka, szczególnie jeśli mają one reprezentować określoną wartość naukową i funk-
cjonować w obrębie swojej dziedziny. 

Biografi a naukowa nie powinna polegać na opowiedzeniu historii życia 
jednostki, ponieważ – jak to zwięźle ujął Michał Stasiakiewicz – nie jest ona 
dokonaniem dokumentacyjnym, lecz złożonym zabiegiem teoretycznym (teoria 
osoby i twórczości), metodologicznym (rodzaj danych i sposób ich interpretacji) 

274  J. Sławiński, Biografi a; Biografi ka literacka, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów 
literackich, s. 67–68.

275  G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej), w: O biografi i i metodzie biografi cznej, s. 19.
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oraz narracyjnym (estetycznym, komunikacyjnym, strukturyzującym)276. Gdyby 
badania biografi czne ograniczyć do jak najdokładniejszego opisu, wtedy moż-
na by uznać niektóre biografi e za „wyczerpane”, gdyż nie sposób tego samego 
materiału opisywać wielokrotnie bez powtarzania treści wyrażonych przez po-
przedników. 

Tak więc koncepcja Sławińskiego zaaplikowana do badań nadal pozostawia 
biografi ę wyłącznie na poziomie opisu, w dodatku dość wybiórczo traktują-
cego życie twórcy. Nie proponując żadnej specyfi cznej dla nauki o literaturze 
metody analizy źródeł, odwołuje się implicite do tego, co istnieje w praktyce 
badawczej, a więc metody historycznej i modelu jakościowego (narracyjnej re-
konstrukcji zdarzeń na bazie posiadanych materiałów biografi cznych). Jednak 
to właśnie model historyczny badań biografi cznych (polegający na krytycznej 
analizie źródeł umieszczanych w kontekście historyczno-społecznym i współ-
tworzących obraz życia twórcy) został zakwestionowany, i to przez samych 
historyków. Jeden z nurtów tej krytyki podważył obiektywność poznania hi-
storycznego, uznawanego przez strukturalistów za gwarancję rzetelności i wia-
rygodności analiz277. W świetle współczesnych badań okazało się, iż jest ono 
podatne na rozmaite zniekształcenia wynikające z subiektywnego postrzegania 
kontekstu społecznego oraz z osobistej konceptualizacji używanych pojęć i ich 
zależności od wyznawanego systemu idei i wartości278. Drugi, nazwany później 
historiografi ą nieklasyczną279, podważył dotychczasowe fundamenty dyskursu 
historycznego: obiektywizm narracji (wskazując na jej fi guratywny charakter), 
obiektywizm źródeł historycznych (podkreślając ich językowe i kontekstowe 
uwikłania) oraz obiektywizm samej metodologii badawczej (ograniczony per-
spektywami językowymi, pojęciowymi, teoretycznymi danej dziedziny oraz 
subiektywną i nieusuwalną perspektywą samego badacza)280.

Pomysły teoretyczne i metodologiczne sformułowane przez Janusza 
Sławińskiego w wystąpieniu (a potem opublikowanym artykule) Myśli na te-
mat: biografi a pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego to – mimo 
wskazanych wyżej wątpliwości i ograniczeń perspektywy strukturalizmu – naj-
bardziej kompletna i najdojrzalsza propozycja modelu badań biografi cznych 
w polskich badaniach literackich XX wieku. Chociaż zakres jej oddziaływania 
dziś jest już bardzo ograniczony, a liczne kontrowersje nie pozwalają na jej sto-
sowanie, trudno przecenić wpływ tego „pomniejszonego” projektu biografi i na 

276  Tak o psychobiografi i pisze M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, Poznań 1999, s. 90.
277  Krytykę modelu historycznego można podzielić na dwa nurty: poznawczy (wywodzący 

się z perspektywy interdyscyplinarnej; tu: historyczno-psychologicznej) oraz postmodernistycz-
ny. Ponieważ w każdym z tych nurtów punkt wyjścia jest inny, podobnie jak argumentacja (wy-
wodząca się z odmiennych ujęć teoretycznych), zdecydowałam się w dwóch różnych miejscach 
przytoczyć krytykę ujęcia historycznego, za każdym razem wiążąc ją z odpowiednią perspektywą 
przyjętą przez jej autorów. 

278  Por. M. Dymkowski, Psychologia deformacji poznania historycznego, w: tegoż, Wpro-
wadzenie do psychologii historycznej, Gdański 2003, s. 128–149. 

279  Por. T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, 
Częstochowa 2003, s. 15–21.

280  Więcej na ten temat w podrozdziale 3.4.1. tej części książki.
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środowisko naukowe: z pewnością przyczynił się on do powstawania bardziej 
profesjonalnych monografi i wybitnych polskich i obcych pisarzy, stanowiąc 
punkt wyjścia w refl eksji teoretycznej nad kształtem biografi i ograniczającej się 
do faktów biografi cznych i zjawisk literackich (powiązanych perspektywą pro-
cesów twórczych i powstających w ich wyniku dzieł).

Pora przyjrzeć się trzeciej koncepcji wykorzystania badań biografi cznych 
w nauce o literaturze powstałej w tym samym czasie. Bowiem innym pomysłem 
na wykorzystanie badań biografi cznych w literaturoznawstwie było zastosowa-
nie analizy życia twórcy do charakteryzowania grup i nurtów literackich, rów-
nież przedstawione podczas wspominanej już konferencji Biografi a – geografi a 
– kultura literacka.

3.3.4. Trzecia możliwość: biografi a wyłącznie jako faza wstępna 
badań literaturoznawczych

Erazm Kuźma w tekście Kategoria biografi i w badaniach grupy literackiej 
i nurtu literackiego zaproponował, by analizy biografi czne były traktowane wy-
łącznie jako pierwszy etap opisywania grupy poetyckiej281. 

Wzorcowy tok przedstawionych w wystąpieniu badań miał rozpoczynać się 
od analizowania wielu biografi i indywidualnych w celu wykrycia prawidłowości 
powtarzających się w każdej z nich, dalej następowało ustalenie biografi i mode-
lowej (będącej syntezą biografi i indywidualnych), następnie – ustalenie losów 
bohaterów w tekstach literackich i skonstruowanie modelowego wzorca biografi i 
bohatera literackiego. Wreszcie na końcu dokonywało się zestawienia wszystkich 
wyróżnionych biografi i (w zakresie pewnego odcinka czasu wyznaczonego przez 
biografi e rzeczywiste). Innym wariantem tego badania było wyinterpretowanie 
z tekstów osobowości autora i zestawienie jej z osobowością rzeczywistą282. Oba 
zaproponowane modele miały zatem charakter porównawczy.

Na końcu artykułu badacz sformułował następującą propozycję nowej kon-
cepcji „naukowej biografi i literackiej”283: najbezpieczniejsza wydała mu się bio-
grafi a literacka bez narracji, to znaczy coś w rodzaju kroniki życia i twórczości, 
kalendarium – i przyjęcie zasady, że między tekstem a życiem istnieje homolo-
gia, a nie związki deterministyczne284. Z powyższych słów wynika, iż autor nie 
wierzył w interakcyjną więź między życiem a twórczością, ani też w możliwość 

281  E. Kuźma, Kategoria biografi i w badaniach grupy literackiej i nurtu literackiego (Na przy-
kładzie ekspresjonizmu), w: Biografi a – geografi a – kultura literacka, s. 90.

282  Osobowość jest tutaj rozumiana inaczej niż w psychologii – po prostu jako byt duchowy; 
por. E. Kuźma, Kategoria biografi i…, s. 113. Autor używa też własnych terminów uszczegóławia-
jących pojęcie osobowości: „osobowość ekspresjonistyczna”, „osobowość syntetyczna”, co wska-
zuje na wyłącznie potoczny, nienaukowy charakter jego wiedzy psychologicznej. 

283  Termin użyty przez Kuźmę; chociaż ma go uprawomocnić odwołanie do monografi i 
M. Jasińskiej Zagadnienia biografi i literackiej, to jednak jest wewnętrznie sprzeczny i nie został 
wymyślony przez Jasińską (która postulowała ścisłe odróżnienie biografi i literackich od nauko-
wych). Stąd umieszczenie przypisu do tej pracy wydaje się nadużyciem ze strony autora.

284  E. Kuźma, Kategoria biografi i…, s. 115.
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wpływania jednego z tych wymiarów na drugi – widział między nimi wyłącznie 
paralelność zmian. To ważna deklaracja, w jej świetle zrozumiałe staje się bo-
wiem oddzielenie od siebie twórczości i życia w koncepcjach strukturalistów: 
widząc jedynie homologiczność, a nie współzależność rozwoju wymiaru życia 
i twórczości, badacze mogli bez przeżywania dylematów metodologicznych od-
dzielać jedno od drugiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że badania biografi czne w propozycji 
Kuźmy również nie miały statusu autonomicznego, lecz były jedynie etapem 
początkowym w charakteryzowaniu poetyckiej grupy programowej: Pożytek 
z badania biografi i byłby więc taki, że pozwoliłoby ono ustalić, które elemen-
ty w strumieniu kultury są istotne dla prawidłowego wykonstruowania pojęcia 
nurtu literackiego czy grupy programowej285. Z czego wynikało tak służebne 
traktowanie biografi i twórcy? Zdaniem Kuźmy taka jest po prostu rola biografi i, 
która może być tylko tłem interpretacyjnym dla tekstu286. Jeśli miałaby natomiast 
powstać biografi a w swoim tradycyjnym kształcie, to w każdym wypadku punk-
tem wyjścia powinna być literatura: jej odczytanie powinno sterować poszuki-
waniami biografi cznymi, nie odwrotnie287. Nie ma tu więc miejsca na samodziel-
ne badania biografi czne, możliwe jest wyłącznie zainteresowanie określonymi 
elementami życia, całkowicie podporządkowane temu, co stanowi zawartość 
treściową dzieła literackiego (i w związku z tym mogło być materiałem lub in-
spiracją dla działalności twórczej pisarza).

3.3.5. Ocena strukturalistycznych modeli biografi i
W dobie strukturalizmu biografi a, wcześniej przedstawiana jako pole badań au-
tonomicznych i istotnych z punktu widzenia historii literatury, miała spełniać 
już wyłącznie rolę służebną. Ograniczona do pewnego „wycinka życia”, powin-
na była wyjaśniać, w jakim kontekście powstają dzieła twórcy: analiza faktów 
i procesów życia literackiego jest użyteczna w takiej mierze, w jakiej pozwala 
oświetlić inaczej nie dostrzegane cechy charakterystyczne owych wytworów288. 
Badacze, starając się nie wychodzić poza własne zainteresowania oraz kom-
petencje i unikając w ten sposób błędów poprzedników, wyznaczyli badaniom 
biografi cznym określone, dość poślednie, miejsce w literaturoznawstwie. Stąd 
było już niedaleko do uznania biografi ki za „naukę pomocniczą literatury” 
i pozostawienia jej na uboczu, poza nurtem dynamicznie rozwijającej się myśli 

285  Tamże, s. 90.
286  Tamże, s. 91.
287  Tamże, s. 115. W dalszej części tekstu pojawiają się szczegółowe wnioski odnośnie do 

literackiej biografi i naukowej: 1) nie można oddzielić utworu od jego autora, gdyż jest on ekspresją 
życia jednostki (co powiedział już Dilthey); 2) mechanizm relacji pomiędzy autorem a tekstem nie 
jest jasny, nie da się go udowodnić logicznie ani zbadać empirycznie; 3) biografi a i osobowość to 
byty niewspółmierne: biografi a to dla autora „tekst” (istniejący w jednym kanale – językowym), 
„osobowość” – autor rzeczywisty, który jest nadawcą wielokanałowym. Dlatego można w biografi i 
jedynie transponować własną jaźń na zakodowaną ekspresję życia.

288  J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: tegoż, Dzieło – język – tradycja, 
s. 35.
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literaturoznawczej. Z istnienia tego niebezpieczeństwa zdawano sobie sprawę, 
o czym świadczą następujące słowa A. Wata (wypowiedziane w tym samym 
czasie, co poglądy Erazma Kuźmy i Zdzisława Łapińskiego): 

(…) współczesna biografi styka wypadła z głównego nurtu badań literackich (…). Znaczy 
to, że rozpatrując dzieło literackie we wszelkich możliwych relacjach komunikacyjnych: 
tekst – kod, tekst – tekst(y), tekst – odbiorca, tekst – kanał itd., współczesny badacz pomija 
na ogół relację dzieło – życie autora. Mimo więc bogatego materiału, który potencjalnie 
znajduje się w zasięgu ręki, nie chce on czy też nie potrafi  tego materiału sfunkcjonali-
zować dla własnych celów poznawczych. Od podobnych zabiegów zdaje się go zwalniać 
zasada, że życie autora nie przynależy do jego dzieła – od niej bowiem już tylko mały krok 
do przekonania, że jedno z drugim nie pozostaje w żadnym związku289.

Jednak oceniając całościowo strukturalistyczny model badań biografi cznych 
w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym, należy na początku podkreślić 
jego pozytywne oddziaływanie na powstające pod jego wpływem współczesne 
opracowania biografi czne. 

Po pierwsze – kluczowe dla strukturalizmu odróżnienie autora biografi czne-
go, podmiotu czynności twórczych i podmiotu literackiego pozwoliło uwolnić 
nowoczesną biografi kę od „zmory biografi zmu”, a w praktyce – zrezygnować 
(przynajmniej w dużej części) z prostego utożsamiania bohatera biografi i z pod-
miotem literackim jego dzieł. 

Po drugie – bezsprzeczne osiągnięcia w zakresie poetyki (szczególnie styli-
styki i genologii) stworzyły naukowe podstawy do wyłączenia dzieł literackich 
z grupy dokumentów biografi cznych. Strukturaliści odwołali się w tym przypad-
ku do pojęcia konwencji literackiej, reguł gatunkowych oraz stylizacji – te trzy 
wymiary, w połączeniu z pojęciem funkcji estetycznej (używanym jednakże już 
wcześniej) uzasadniają odmienne traktowanie tego, co w założeniu jest utworem 
literackim, od innych, szeroko pojętych, tekstów odnoszących się do biografi i 
twórcy. Niestety, efektem ubocznym tej „operacji” było oddzielenie życia twór-
cy od jego twórczości (jako procesu twórczego oraz całości napisanych dzieł) 
oraz faworyzowanie analiz literackich kosztem badań biografi cznych. W konse-
kwencji badacze abstrahowali od kontekstu biografi cznego, w jakim powstawa-
ły dzieła290 lub opisywali życie pisarza wyłącznie jako tło twórczości literackiej 
(co ograniczyło wielowymiarową biografi ę do wąskiego aspektu „stawania się 
pisarzem”), traktując je w sposób przedmiotowy (jako sprzyjające twórczości 
lub nie291) lub oceniając decyzje twórcy (zamiast analizować ich przyczyny 
i skutki, gdyż to jest przedmiotem badania naukowego).

289  Za: A.W. Labuda, Biografi a pisarza w komunikacji literackiej, „Teksty” 1975, nr 5, s. 105.
290  Świadczy o tym częsty brak zainteresowania środowiskiem, w jakim wzrastał twórca, 

szczególnie rolą jego pierwszych nauczycieli, grona przyjaciół, pierwszego „mistrza” w dziedzinie. 
Większość opracowań bardzo ogólnie opisuje kontekst środowiskowy, wyjątkiem są tutaj szczegó-
łowe studia na ten temat (jak np. A. Witkowskiej Rówieśnicy Mickiewicza, wyd. II, Warszawa 1998; 
W. Derejczyka Ludwik Spitznagel. Przyjaciel Juliusza Słowackiego, Warszawa 1994).

291  Warto z tej perspektywy przyjrzeć się dyskusjom na temat małżeństwa Mickiewicza lub 
jego przystąpienia do Towiańskiego – większość opinii formułowana jest wyłącznie w kontek-
ście wpływu tych decyzji na twórczość poety, kwestie bardziej uniwersalne (czy był szczęśliwy 
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Ucierpiały na tym nie tylko analizy życia, ale i procesu twórczego, gdyż jego 
„wyjęcie” z kontekstu życia zaowocowało konwencjonalnym lub potocznym 
wyjaśnianiem zjawisk związanych z twórczością (np. natchnienia, kryzysów, 
przełomów twórczych). Badacze nie zastanawiali się również nad tym, co wa-
runkuje okresy twórczości i bycia nietwórczym292. Z tego powodu często dzielili 
twórczość na fazy według kryteriów zewnętrznych (na przykład historycznych) 
lub literackich (na przykład gatunkowych, tematycznych), nie uwzględniając 
wewnętrznej ewolucji twórcy (celowych i świadomych wyborów nowych form 
ekspresji, znanych przede wszystkim dzięki wypowiedziom w korespondencji 
lub w zanotowanych rozmowach). Dlatego też utwory literackie były traktowa-
ne jak epifenomeny, opisywane bez powiązania z życiem twórcy i biografi cz-
nymi warunkami powstania (nie analizowano szczegółowo procesu twórczego, 
utwór po prostu traktowany był jako napisany w danym okresie).

Spojrzenie na strukturalizm „po latach”, zaprezentowane przez Sławińskiego 
w artykule Co nam zostało ze strukturalizmu?293, pokazało, że w biografi ce po-
zostało już bardzo niewiele z myśli strukturalistycznej. Biografi e dokumentalne 
są coraz rzadziej realizowane jako gatunek; badacze wybierają raczej modne 
obecnie opowieści biografi czne bądź superbiografi e, gdyż współczesny czytel-
nik szuka w pracach na temat twórców zarówno ciekawych hipotez i rekon-
strukcji, a więc również nowej metodologii badań, jak i odpowiedzi na pytania 
o źródła twórczości. 

Dlatego dwie wzmianki, które na temat strukturalistycznego modelu bio-
grafi i padają w rozważaniach Sławińskiego, dotyczą wyłącznie przeszłości. 
Pierwsza mówi o istniejącej niegdyś dominacji strukturalizmu w różnego ro-
dzaju badaniach: od stylistyki po fabułoznawstwo, od wersologii po badanie 
biografi i pisarza, dominacji przejawiającej się wówczas w rozkwicie biografi i 
dokumentalnej. Druga dotyczy miejsca biografi i w refl eksji historycznolitera-
ckiej: Sławiński deklaruje, że w badaniach interesuje go przede wszystkim to, co 
rozgrywa się między pisarzem a publicznością w scenerii historycznie określonej 
kultury literackiej i życia literackiego294. Zdanie to jest bardzo bliskie opiniom 
wygłaszanym przed trzydziestoma laty i nie wnosi nic nowego do współczes-
nego ujęcia biografi i. Strukturalizm w badaniach biografi cznych stracił już swą 
„witalność”, a proponowana koncepcja jako całość staje się coraz mniej aktu-
alna i nieatrakcyjna jako propozycja tak metodologiczna, jak i teoretyczna295.

w związku małżeńskim, czego szukał przyjmując towianizm) w ogóle się nie pojawiają, chociaż 
taka „ludzka” perspektywa powinna być w biografi i naturalna. Niestety, wydaje się, że wielu ba-
daczy, wchodząc w role literaturoznawców, zapomina o tym, że nauka o literaturze jest dziedziną 
humanistyki.

292  Tu warto wspomnieć, że o zjawisku „falowania twórczości”, czyli pojawiania się faz twór-
czych i nietwórczych (służących najczęściej nauce i wzbogacaniu warsztatu), większość badaczy 
nie pisze wcale, ubolewając najczęściej nad okresami „straconymi” dla polskiej literatury. 

293  J. Sławiński, Co nam zostało ze strukturalizmu?, w: Sporne i bezsporne problemy…, 
s. 9–13.

294  Tamże, s. 10.
295  Trzeba jednak powiedzieć, że typowe biografi e dokumentalne powstają także współcześ-

nie, chociaż są o wiele rzadsze niż przed pięćdziesięciu laty. Przykładem może być tu książka
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W tym samym jednak tomie o nowy gatunek „ambitnej” biografi i zaapelował 
Zdzisław Łapiński, zauważając konieczność sformułowania w ten sposób odpo-
wiedzi środowiska naukowego na wszechobecność autobiografi i: 

Wydawałoby się zatem, że naszą odpowiedzią na zdominowanie sceny literackiej przez 
formy autobiografi czne i quasi-autobiografi czne powinna być inwazja biografi i jako na-
czelnej formy interpretacji krytycznej czy historycznej. Nic takiego się nie dzieje (…). Nie 
słychać zresztą, aby gdzie indziej na świecie powszechna infl acja form para-autobiogra-
fi cznych znalazła odpór w postaci nowego gatunku ambitnej biografi i296.

To stanowisko wydaje się wskazywać na kolejny zwrot w poglądach tego 
badacza – i tym razem powrót do kategorii biografi i. Co prawda druga część 
opinii Łapińskiego jest całkowicie błędna (zwłaszcza w kontekście pracy 
F. Dosse’a oraz wszystkich monografi i zagranicznych omówionych na począt-
ku tej książki), lecz w całości świadczyć może o próbie powrotu do wcześniej 
porzuconych pojęć i zagadnień. W kontekście ujęć poststrukturalistycznych nie 
byłoby to jednak łatwe, o czym zresztą świadczy brak konkretnych rezultatów, 
wskazujących na realizację tego postulatu w praktyce.

3.4. Poststrukturalistyczne ujęcie biografi i i badań 
biografi cznych

Poststrukturaliści zakwestionowali przede wszystkim cechy, które dotychczas 
przyznawano narracji historycznej: obiektywizm i zdolność rekonstruowania 
prawdy o przeszłości. Podstawowy zarzut, stawiany używaniu metody historycz-
nej do rekonstruowania biegu życia, dotyczył fabularyzacji opowieści o życiu na 
wzór fabularyzacji historii297. Drugą istotną kwestią, wokół której rozgorzały 
dyskusje i spory, była sprawa statusu dokumentu, do tej pory uznawanego za 
podstawowy, bezdyskusyjny dowód na możliwość dotarcia do „faktów samych 
w sobie” i prawdy na ich temat. 

W. Derejczyka, który w biografi i L. Spitznagla pisze: Dzisiaj zwycięża raczej przekonanie, że przed-
miotem aktu badawczego, jaki podejmuje uczony, jest przede wszystkim sama twórczość, a z dzie-
jów osobistych pisarza to tylko interesuje badacza, co z tą twórczością ma związek bezpośredni, co 
ją bliżej wyjaśnia i daje klucz do zrozumienia aktów zachodzących w duszy twórcy (W. Derejczyk, 
Ludwik Spitznagel. Przyjaciel Juliusza Słowackiego, dz.cyt., s. 12). Jest to niemalże parafraza opi-
nii Sławińskiego na temat biografi i z artykułu Myśli na temat: biografi a pisarza..., s. 179.

296  Z. Łapiński, Biografi a pisarza w dziełach i poza dziełami, w: Sporne i bezsporne proble-
my…, s. 132–133.

297  Rekapituluję w tym miejscu najważniejsze wątki, które już pojawiły się w książce Adam 
Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografi a naukowa, dz.cyt., przygotowane na podstawie:
T. Walas, Przeciw historii (Poststrukturalistyczna krytyka historii – wybrane problemy), w: Po struk-
turalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, Wrocław 1992, s. 95–113; E. Domańska, 
J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografi a wobec zmian 
w fi lozofi i historii, Poznań 1994; K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej, Wrocław 1995 oraz 
H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000
(z tego tomu pochodzą wszystkie cytowane artykuły H. White’a).
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Krótkie przypomnienie tych zagadnień jest istotne, gdyż bezpośrednio do-
tyczy biografi i: narracja biografi czna ma przecież charakter historyczny, nato-
miast dokumenty biografi czne stanowią bazę źródłową wszelkich analiz życia 
twórców: dyskurs obiektywizujący (zakorzeniony w historii) oraz materiały 
biografi czne legitymizowały dotąd biografi e strukturalistów. Co zatem stanie się 
z nimi, jeśli oba fi lary ledwo co powołanej do życia biografi ki nagle są zagro-
żone?

3.4.1. Wpływ tez historiografi i nieklasycznej na biografi kę
Aby dostrzec korzenie tego problemu, trzeba nieco cofnąć się w czasie. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku historia została ściśle oddzielona od literatury 
i fi kcyjności, gdyż celem historyka było docieranie do prawdy o przeszłości298, 
wydawało się więc, iż metody naukowe skutecznie pozwolą odtworzyć „praw-
dę historyczną”. Język poddany rygorom nauki uznany został za przezroczyste, 
obiektywizujące narzędzie badania przeszłości. Jednak w XX wieku szybko za-
kwestionowano przekonanie o „niewinności” języka w dyskursie historycznym. 
Narratywiści w swojej krytyce poszli jeszcze dalej, zwracając uwagę, że każdy 
tekst historiografi czny, jako powstały w określonym języku, jest zakodowany 
w postaci struktur fabularnych, tak jak dzieje się to w fi kcji literackiej, a instru-
mentem poznawczym staje się narracja299.

Historyk jest zatem narratorem, który na podstawie faktów buduje opowieść: 
splata swoją historię w duchu „story”. Relacjonuje historię dramatyzując opo-
wiadanie, zawiązując intrygę, dozując napięcia, prowadzi do genezy ich celu 
– spełnienia się akcji300. Posługuje się wyobraźnią konstruktywną i, decydując 
się na wybór określonej struktury fabularnej, nadaje temu samemu zespołowi 
wydarzeń określony charakter, wybiera określoną formę przedstawienia faktów 
(romans, komedię, tragedię, satyrę)301. 

A skoro tak, to konsekwencją przyjęcia tezy o fi kcjonalizacji historii było 
podważenie przyjętego od czasów Arystotelesa podziału na fi kcję i historię302. 
Pozostaje jednak istotna, chociaż drażliwa, kwestia „prawdy historycznej”: sko-
ro narracja historyczna nie jest neutralna i w dodatku korzysta z języka potocz-
nego, to czy można orzekać o jej prawdziwości? A może istnieje wiele „prawd 

298  Por. E. Domańska (Filozofi czne rozdroża historii, w: E. Domańska i in., Między moderni-
zmem…, s. 17–30).

299  Wyjątkiem od tej „narracyjnej” reguły są według H. White’a rocznik oraz kronika (por. 
tegoż, Poetyka pisarstwa…, s. 143–144).

300  W. Wrzosek, Metafory historiografi czne w pogoni za ułudą prawdy, w: E. Domańska i in., 
Między modernizmem..., s. 8.

301  Na temat tych czterech gatunków por. H. White, Poetyka pisarstwa…, s. 82; E. Domańska 
Wokół metahistorii, w: H. White, Poetyka pisarstwa…, s. 21–22 oraz T. Walas, Przeciw historii…, 
s. 103–108.

302  Teresa Walas pisze o tym następująco: Arystoteles uznał za rzecz oczywistą, że historia 
mówi o tym, co zdarzyło się naprawdę, poezja zaś o tym, co zdarzyć się mogło lub może. Pierwszej 
więc przypisuje cechę prawdziwości, drugiej – prawdopodobieństwa (tejże, Przeciw historii…, 
s. 103).
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historycznych”, tak wiele, jak wiele jest możliwych narracji dotyczących tych 
samych wydarzeń? 

Przekładając tezy historiografi i nieklasycznej na obszar badań biografi cz-
nych – również biografi e, jeśli są wyłącznie narracjami o historycznym cha-
rakterze i uprawomocnieniu, jak to ma miejsce w większości opracowań życia 
twórców, poddane są prawom fabularyzacji i można w nich odnaleźć określone 
konstrukcje narracyjne. Nie przysługuje im więc odgórna wartość naukowa czy 
„twardy” obiektywizm, gdyż metoda historyczna nie stanowi już twardej, na-
ukowej podstawy dla biografi ki, zgodnie z tym, co twierdzą historycy podziela-
jący poglądy White’a.

Również dokumenty nie stanowią dla poststrukturalistów „obiektywnych”, 
„czystych” dowodów: jedyną nicią łączącą historyka z przeszłą rzeczywistoś-
cią są źródła historyczne. Nie są one jednak, jak się to zwykło przyjmować, 
królewską drogą do prawdy historycznej, lecz danymi obciążonymi retoryką 
i perswazją303. Współcześni badacze odrzucają – jak pisze Teresa Walas – kon-
cepcję dokumentu jako tak zwanych „pierwszych danych”: Dokument nie jest 
przezroczystą tafl ą, w której – jak mucha w bursztynie – leży zatopiona i zakon-
serwowana prawda historyczna. Sam dokument (…) żyje w przestrzeni dyskursu 
odpowiadającego danej dziedzinie (na przykład jest listem, pamiętnikiem, ze-
znaniem sądowym, itd.)304. A zatem biografi a nie może być wyłącznie chrono-
logicznie uporządkowanym opracowaniem dokumentów źródłowych. Wymaga 
raczej ich krytycznego komentarza, biorącego pod uwagę warunki powstania 
danego tekstu, mogące wpłynąć na jego kształt i treść. 

Z problematyką wykorzystywania dokumentów w narracji historycznej 
i biografi cznej wiąże się kontekst ich przywoływania (cytowania) oraz sposób 
wykorzystania. Teksty pozbawione swojego naturalnego „środowiska” wkła-
dane są w nową narrację, co również odbiera im część „obiektywizmu”, gdyż 
mogą świadczyć o faktach „wbrew sobie”, uzyskiwać lub gubić znaczenia, nie 
zawsze zgodne z ich pierwotnym sensem. Problem ten dotyka wszystkich histo-
ryków, gdyż – jak pisze Teresa Walas – właśnie współczesny historyk literatury: 
Dopasowuje do siebie fakty, próbując odkryć sposób ich przylegania, porównuje 
je, różnicuje, rozłupuje; i w tym sensie odnajduje ich nowe znaczenie305. Także 
selekcja informacji przeprowadzana jest według określonych kryteriów, cza-
sem stosowanych nieświadomie lub mających charakter potoczny (co ujawnia 
wpływ wszelkiego rodzaju stereotypów i modeli kulturowych306). Teresa Walas 
komentuje: Nikt też już dzisiaj nie wierzy w niewinność faktów; przeciwnie – za 
powszechne uznać należy mniemanie o ich pierwotnym skażeniu teoretycznym 
(…), teoria przeprowadza swoje operacje w obrębie faktów wcześniej już przez 

303  Tamże, s. 38 oraz T. Walas, Przeciw historii..., s. 110. Dalsza część wywodu oparta jest 
również na rozważaniach zaczerpniętych z tego artykułu (s. 110–113).

304  Tamże, s. 111.
305  Tamże, s. 191.
306  Pisałam o tym szerzej w książce Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 51–58.
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siebie wybranych (czyli w polu „zawsze już” pierwotnie ukształtowanym)307. Nie 
ma więc „czystej” przestrzeni badawczej ani przezroczystego instrumentarium 
– teorie i metody zniekształcają fakty, gdyż przez samą swą obecność prowadzą 
do preselekcji wydarzeń pod kątem ich użyteczności w tworzonej narracji. Jeśli 
ta selekcja jest nieuświadamiana, to może wywołać wrażenie pozornej oczywi-
stości wniosków (gdyż wstępnie usuwa się dane niezgodne z przyjętymi zało-
żeniami). 

Problem zaczyna się wtedy, gdy historyk (a za nim również biograf), wie-
rząc w przejrzystość języka i używanego narzędzia, uznaje swoje rekonstruk-
cje za obiektywne odbicie rzeczywistości minionej: historyk tradycyjny – i nie 
tylko on – sądzi, że jego interpretacja świata historycznego jest odkrywaniem 
obiektywnie istniejących jego cech, że świat jest właśnie taki, taka jest praw-
da, którą on odkrywa w nim308. Jerzy Topolski już kilka lat temu przyznał: 
Orzekanie o prawdziwości jest zatem bardziej skomplikowane, niż wydawało się 
to w pozytywistycznej fi lozofi i historii. Głównym zaś postulatem w stosunku do 
historyków, który można by sformułować z perspektywy nowej fi lozofi i historii, 
byłoby porzucenie myślenia w kategoriach jednej prawdy i uznanie możliwości 
istnienia różnych prawd309. Podejmując badania biografi czne, nie docieramy 
więc do „prawdy obiektywnej”, lecz tworzymy jej wersje tak dokładne i wierne, 
jak pozwalają na to użyte metody badawcze. Oznacza to zgodę na tworzenie 
w humanistyce nie praw, ale propozycji badawczych, otwartych na odmienne 
ujęcia tej samej rzeczywistości.

Zatem tezy historiografów nieklasycznych spowodowały zakwestionowanie 
(z punktu widzenia biografa) samych podstaw stosowanej w biografi ce metody 
historycznej: wskazały na narracyjne uwikłania opowieści o życiu, wzorce fa-
bularyzacyjne, nieprzejrzystość i gatunkowość dokumentów oraz zakorzenienie 
procesu wyboru danych do biografi i w przyjętych – świadomie lub nie – zało-
żeniach.

3.4.2. Założenia biografi i poststrukturalistycznej
Sformułowania koncepcji biografi i napisanej zupełnie innym, poststruktura-
listycznym językiem podjął się Sławomir Rzepczyński. W książce Biografi a 
i tekst, poświęconej Mickiewiczowi i Norwidowi, dokonał próby translacji 
wybranych zagadnień biografi cznych na język pojęciowy Rolanda Barthesa. 
Rezygnując z dotychczasowych „fi larów naukowości” – obiektywizującej nar-
racji oraz opracowanych naukowo faktów (wypreparowanych wcześniej z doku-
mentów źródłowych) – sformułował założenie, iż możliwe jest dotarcie do bio-
grafi i, choćby w efekcie było tylko (aż?) – jak w założeniu tej pracy – dotarciem 
do świadectw tej biografi i, która zawiera nie tylko (mimetycznie) ślady jakiejś 

307  Por. T. Walas, Przeciw historii…, s. 145.
308  W. Wrzosek, Metafory historiografi czne w pogoni za ułudą prawdy, s. 9.
309  J. Topolski, Problemy prawdy historycznej, s. 38. Więcej na ten temat w Kontekstach po-

szerzających (płyta CD), 1.3. Rozważania historyków a biografi ka naukowa.
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egzystencji, ale wskazuje także, a może przede wszystkim – na jej (semiotyczny) 
sens310. Dlatego „biografi a” rozumiana jest przez niego jako kategoria teksto-
twórcza, a tekst z kolei – to wszystko, co daje się „czytać” i – poddane uważnej 
lekturze – pozwala na rozumiejącą interpretację, na przywoływanie kontekstów, 
które umożliwiają dokonywanie uogólnień311. Tym samym odrzuca przekonanie 
nazwane genetycznym, realistycznym czy mimetycznym, iż życie jest dostępne 
w bezpośrednim poznaniu za pomocą „wczucia” (nie można go naocznie poka-
zać, nie da się do niego dotrzeć) na rzecz świadomości mediatyzowania, czyli 
literaturyzacji poznania312: utrwalania go za pomocą różnych strategii przedsta-
wiania.

Poznanie „literaturyzacyjne” polega na przyjęciu założenia, iż życie nie jest 
dostępne w bezpośrednim doświadczeniu, można je jedynie utrwalać w różnych 
formach: jako język, jako zbiór sygnifi kantów, które odsyłają do możliwych ko-
dów, właściwych dla danego języka, kręgu kulturowego i właściwego czasu hi-
storycznego313. Narzędziem poznania w tym przypadku stają się zaś różnorakie 
media (zróż nicowane kulturowo formy, na przykład wspomnienia, list, pamięt-
nik, relacja prasowa, a także tekst literacki).

Życie powinno być więc badane jak tekst314, a nawet jako „dzieło skończo-
ne”, o czym pisze Rzepczyński: Biografi a w perspektywie jej odbioru to dzieło 
skończone (od narodzin do śmierci człowieka). Narodziny i śmierć uobecniają 
się w całości biografi i, szukają języka dla wyrażenia życia, generują znaki (języ-
kowe), które oscylują wokół arbitralności (zbliżają się do niej i oddalają), dążą 
zarazem do językowej jednoznaczności i literackiej wieloznaczności315. 

Zgodnie z tym założeniem zmieniają się również zadania badacza w związku 
z analizowaniem biografi i. Powinien on – według Rzepczyńskiego – nie tyle 
odnajdywać informacje o twórcy, ile poszukiwać sensów generowanych przez 

310  S. Rzepczyński, Biografi a i tekst, Słupsk 2004, s. 21.
311  Tamże, s. 9.
312  Za: M. Zaleski, Formy pamięci, Warszawa 1996, s. 76. Autor ten uważa, iż Życie, stając się 

przedmiotem opowieści, staje się zatem wytworem literaturyzacji.
313  S. Rzepczyński, Biografi a i tekst, s. 24.
314  Co ciekawe, postulował to już E. Balcerzan, który pisał, że biografi a jest zapisem ży-

cia, odczytywanym jak tekst „cudzych losów”: publiczność usiłuje uchwycić „sens życia” arty-
sty, „zrozumieć drogę człowieka” (…) świadomość potoczna potrafi  odróżniać (…) pewne wiązki 
faktów, które skłonna jest wpisać w tekst życiorysu lub odwrotnie: usunąć poza ramę tego tekstu. 
Zasadniczo owa „droga człowieka” narzuca się obserwatorowi jako sensowny komunikat (tegoż, 
Biografi a jako język, w: Biografi a – geografi a – kultura literacka..., s. 26). Biografi a jako tekst 
jest „odczytywana”, „interpretowana”, oceniana, nie przestaje być formą w y p o w i e d z i ,  (…) 
podlega, chciałoby się rzec, absolutnie „zwyczajnym” regułom komunikacji międzyludzkiej. Tekst 
biografi i – według Balcerzana – jest obecny w kulturze: u podstaw znajduje się obowiązujący 
w danej epoce model biografi i pisarza, który wyznacza kierunek i zakres pytań, jakie zadajemy na 
przykład pisarzowi. Każdy debiutujący pisarz dysponuje również pewnym schematem względnie 
uniwersalnym b i o g r a m e m  egzystencji pisarskiej (…). P l a n  biografi i pisarskiej (…) obecny 
przecież także w świadomości ogółu, zawiera z jednej strony pewien repertuar m o ż l i w o ś c i , 
jakie daje „bycie” artystą w danym społeczeństwie, z drugiej strony – obszar o g r a n i c z e ń , które 
instytucje życia zbiorowego nakładają na swoich twórców (s. 26–28).

315  S. Rzepczyński, Biografi a i tekst, s. 23–24.
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jego biografi ę, czyli dokonać jej przeniesienia ze sfery faktów w sferę wartości. 
Biografi a z racji swej językowej natury odsyła bowiem badacza do możliwych 
kodów właściwych dla danego języka, kręgu kulturowego i właściwego czasu 
historycznego: ten tekst biografi i zgeneralizowanej służy do szukania podo-
bieństw w konkretnej biografi i (rozpoznawania jej etosu, charakterystycznego 
kodu) oraz różnic (czyli dążenia indywidualnej biografi i do zaistnienia, odręb-
ności, oderwania się od biografi i modelowej)316.

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń co do natury biografi i (utoż-
samianej z życiem, zgodnie z podejściem „literaturyzacyjnym”) powstały szcze-
gółowe dyspozycje, tworzące model biografi i poststrukturalnej i zainspirowane 
(według deklaracji autora) lekturą tekstów poststrukturalistycznych. Rzepczyński 
formułuje więc dziewięć tez nowego ujmowania kategorii biografi i. 

Nazywa ją, po pierwsze, zbiorem możliwych scenariuszy realizowanych pod 
wpływem tyle decyzji (wyborów), ile przypadku (niezależnych konieczności), po 
drugie – każda biografi a istnieje i realizuje się w splocie wielu biografi i, które sta-
nowią dlań siłę modyfi kującą. Po trzecie: jest ona wypadkową pragnień i celów, 
zdeterminowanych przez możliwości i ograniczenia. Jest również grą wartości, 
harmonizujących lub skonfl iktowanych ze światem i z innymi wartościami oraz 
grą znaczeń, będąc dążeniem do przekształcenia chaosu życia w usensownienie 
siebie, ale także – świadomym lub nieświadomym poddawaniem się czyjejś woli 
usensownienia. Staje się grą sensów otwartą na interpretację (i domaga się tej 
interpretacji, a także autointerpretacji); reaguje na znaki, czyta je i odpowiada 
wytwarzaniem znaków; istnieje wobec tekstu wszechświata, sama jest tekstem, 
wytwarza teksty (świadectwa biografi i, których nie sposób odczytywać bez po-
zostałych tekstów); jest realizacją wielu kodów, z których żaden nie jest kodem 
głównym317.

Inny charakter ma również związek życia z twórczością na poziomie owej 
tekstowości: ja tekstowe utworów (w tym przypadku omawiane krótko na przy-
kładzie Żeglarza A. Mickiewicza318), ponowocześnie odczytywane na zasadzie 
„ja” sylleptycznego319, jest miejscem spotkania biografi i i dzieła:

Tekst biografi i i tekst dzieła łączą się na tej zasadzie, że tekst wchłania całą dotychczasową 
biografi ę autora, natomiast konkretne życiowe zdarzenie (doświadczenie) jest impulsem 
inicjującym moment twórczy. Z kolei tekst dzieła jawi się jako „uchwycenie” (w znacze-
niu bliskim proponowanemu przez W. Szkłowskiego) pewnego zdarzenia biografi cznego, 
które choć ma charakter incydentalny, jest jednak następstwem ciągu życiowych zdarzeń. 
W ten sposób tekst biografi i i tekst życia, oświetlając się nawzajem, tworzą pewną całość. 
Zadaniem czytelnika (badacza) staje się dostrzeżenie spotkania biografi i i dzieła, tak by 
utwór móc umieścić w kontekście biografi i, zaś biografi ę – w kontekście utworu. Biografi a 

316  Por. tamże, s. 24.
317  Wszystkie cytaty i zasady tamże, s. 23.
318  Por. tamże, s. 25–26.
319  Co prawda sam Rzepczyński nie używa tego terminu, ale wydaje się on najbardziej w tym 

przypadku adekwatny, zwłaszcza w kontekście zaproponowanej interpretacji; por. R. Nycz, Tropy 
„ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: tegoż, Język moder-
nizmu, Wrocław 1997, s. 107–114.
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i tekst współtworzą semiotyczną strukturę znaczącą, której wewnętrzną koherencję nadaje 
akt recepcji320.

Jest to zgodne z założeniem Barthesa, że tekst (dzieło literackie) uobecnia się 
w tekście (biografi i), który uobecnia się w tekście (świata). Dzięki językowej 
naturze tych tekstów można odnajdywać między nimi relacje, gdyż tekst wchła-
nia całą dotychczasową biografi ę autora, natomiast konkretne życiowe zda-
rzenie (doświadczenie) jest impulsem inicjującym moment twórczy. Biografi a 
jako tekst uobecnia się wobec innych tekstów, tworzących jakiś naczelny tekst 
wszechświata: Przenikanie się tekstu biografi i z tekstem dzieła literackiego 
uznać należy w tym przypadku za element konstytutywny literatury w jej kultu-
rowym aspekcie, który zawiera i to, co dotyczy osobowości twórcy, i to, co wiąże 
się z performatywnym aspektem powstałego tekstu321.

W ujęciu dekonstrukcjonistów, na które powołuje się Rzepczyński, tożsa-
mość biografi i i tekstu rozpatrywana jest w szerokim wymiarze: na biografi ę 
składają się odczytywanie świata, lektura należących do tradycji tekstów, ro-
zumienie świata i wskazanie modelu egzystencji wartościowej. Biografi a w tej 
perspektywie jest przedsięwzięciem konstrukcyjnym.

Konstrukcji poddajemy pewną założoną całość tekstu biografi i autora, konstruujemy ją 
na podstawie całej wiedzy, jaką udało nam się zgromadzić na temat pisarza, zamieniając 
tę wiedzę w dynamiczny tekst. Założenie dynamizmu tekstu jest konieczne z tego względu, 
że każda informacja (dane dotyczące zdarzeń z życia, utwór, jego fragment itp.) modyfi -
kuje go, przez co tekst biografi i nie jest czymś w rodzaju encyklopedycznego hasła opar-
tego na signifi é; raczej jest plastycznym obrazem aktualizującym się przy każdej próbie 
jego konstruowania i aktualizacja taka każdorazowo jest projekcją unikalną, powołaną 
do życia w celu zbudowania kontekstu interpretacyjnego dla czytanego utworu, który 
oferuje interpretację swej warstwy signifi ant. Jest ciągłym odczytywaniem, ale nie jest 
odczytaniem. Oczywiście projekcja taka jest konstruowana w świadomości czytelniczej. 
Jest jednakże również efektem dekonstrukcji tego wszystkiego, co zostało przez autora 
skonstruowane w utworze322.

Każdy przywołany kontekst jest prawomocny, a jego uprawomocnienie wyni-
ka z tekstu biografi i i tekstu utworu, jeśli są połączone obszarem wspólnym 
(intertekstem) – w ten sposób powstają dynamiczne struktury, które – według 
Rzepczyńskiego – stają się następnie konstrukcją tekstu biografi i. Stanowi ona 
kontekst dla interpretacji utworu i element wspólnoty tekstualnej.

3.4.3. Ocena modelu poststukturalistycznego
Najważniejszym wkładem poststrukturalizmu w badania biografi czne było 
zakwestionowanie metody historycznej i statusu dokumentu biografi cznego: 
dwóch stabilnych dotąd podstaw biografi ki literackiej. Wartościowe okazało się 
podanie w wątpliwość obiektywizmu jako cechy z natury przynależnej narracji 

320  S. Rzepczyński, Biografi a i tekst…, s. 27.
321  Tamże, s. 27–29.
322  Tamże, s. 29–30.
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historycznej, gdyż ten element właśnie wymusił na badaczach uznanie subiek-
tywności dokonywanych rekonstrukcji życia. Ta „nowa świadomość” najpełniej 
uwidoczniła się w popularności superbiografi i jako gatunku, w którym wręcz 
akcentuje się autorski charakter rozważań i subiektywizm w wyborze faktów 
bądź w sposobie ich rekonstruowania323. Warto docenić także próbę przefor-
mułowania nieaktualnego już modelu badań na nowy język – zaczerpnięty od 
Rolanda Barthesa i dekonstrukcjonistów.

Jeśli zaś chodzi o wpływ modelu poststrukturalistycznego badań literackich, 
to z jego oceną należy jeszcze poczekać na ewentualne realizacje w praktyce 
zaproponowanej koncepcji, a konkretnie na biografi e tak właśnie napisane. Na 
razie można jedynie zauważyć, że „literaturyzowanie” życia zbliża się niebez-
piecznie do redukcjonizmu ze względu na sprowadzanie złożonej egzysten-
cji człowieka wyłącznie do jego „znaczenia” – nie każdy fakt czy zdarzenie 
ma charakter semantyczny, nie wszystko służy jako materiał do interpretacji 
(autointerpretacji) życia. Generalnie rzecz ujmując, ujednolicanie złożonego 
przedmiotu badania w celu dokonania jego analizy jest już formą jego prze-
kształcenia, co ma znaczący wpływ na uzyskiwane wyniki. Dlatego formuła 
„literaturyzacyjna”, chociaż uzasadniana jest ograniczonością percepcji życia 
twórców do źródła pośredniego, jakim są teksty, niesłusznie uprawnia badacza 
do dokonywania „przekładu” życia na „tekst”, nawet jeśli pojęcie to będzie ro-
zumiane tak szeroko, jak to zaproponował Barthes.

3.5. Podsumowanie

Podsumowując całość powyższych rozważań nad modelami badań biografi cz-
nych, można stwierdzić, iż sytuacja polskiej biografi ki w porównaniu z zagra-
niczną jest krańcowo różna: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy 
Francji monografi e pisali nie tylko czynni naukowcy, ale przede wszystkim 
biografowie mogący korzystać ze swojego doświadczenia badawczego. W ten 
sposób teorie zostały zakorzenione w tekstach i wypróbowane na konkretnym 
materialne biografi cznym. Natomiast w Polsce pomysły teoretyków literatu-
ry najczęściej powstawały w oderwaniu od samych badań (wyjątkowy w tym 
względzie jest nurt psychoanalityczny), dlatego w zasadzie nie miały przełoże-
nia na powstające nowe biografi e twórców, nawet jeśli te były pisane przez lite-
raturoznawców. Zaowocowały jedynie jeszcze głębszą nieufnością w stosunku 
do pisarstwa biografi cznego, przez niektórych uważanego za działalność wy-
łącznie popularyzatorską, a nie naukową324 – znów w przeciwieństwie do wiel-
kiej aktywności biografi cznej akademików, zwłaszcza we Francji. Popularność 
biografi i jednak stale rośnie, zatem pozostaje wierzyć, że i w Polsce biografi a 

323  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 37–39.
324  Por. M. Rusinek, Kilka uwag o biografi i, muzyce i języku, „Teksty Drugie” 2000, z. 4, 

s. 96–101.
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jako gatunek dający ogromne możliwości, tak literackie, jak i naukowe, zostanie 
wreszcie odkryty jako atrakcyjny, podobnie jak to się stało w innych krajach.

Patrząc z dystansu na wszystkie omówione w tym rozdziale koncepcje można 
też zauważyć, że generalnie podstawową trudnością w wymiarze teoretycznym 
stało się pogodzenie porządku życia (mieszczącego się w określonym kontekście 
historyczno-społecznym oraz w perspektywie jednostkowej: konkretnego prze-
biegu życia, rozpoczętego narodzinami, a zakończonego śmiercią) z porządkiem 
tworzenia (należącego do określonej dziedziny twórczości: a – co za tym idzie 
– jej tradycji, metodologii, środowiska twórców i badaczy). W toku ewolucji 
biografi ki pojawiały się różne rozwiązania: na początku przyjęto dość jednolitą 
formułę w postaci układu „życie i dzieło”, następnie zmieniono ją na „wyłącznie 
życie” (anektując dzieła, jako symptomy nieświadomości, do sfery pozbawiają-
cej je literackiej autonomii). W reakcji na to pojawiła się pokusa interpretowania 
biegu życia twórcy jako „wyłącznie dzieła” (lub prawie wyłącznie, z założeniem 
podporządkowania twórczości innych elementów bios pisarza). Potem dokona-
no tekstualizacji życia i jego włączenia w kontekst tekstów, otwierając drogę do 
jego literaturyzującego, lekturowo zapośredniczonego doświadczenia.

Wydaje się jednak, iż żadne z powyższych rozwiązań nie jest zadowalające. 
Z jednej strony okazało się, że nie można – bez szkody dla analiz biografi cznych 
– „rozpleść” wiązań łączących jednostkowe istnienie twórcy z jego uniwersalną 
i ponadczasową twórczością, stanowią one bowiem nierozerwalną całość. Próby 
ich sztucznego rozdzielania lub okrawania zawsze kończyły się fi askiem. Nie da 
się uniknąć redukcjonizmu przy stosowaniu tego typu zabiegów: wynika on bo-
wiem z próby potraktowania twórczości i życia dwóch odrębnych rzeczywisto-
ści jako jednej. Sprowadzano więc twórczość do przejawu życia psychicznego 
twórcy (podejście charakterystyczne dla psychologów nurtu psychoanalityczne-
go), życie twórcy – do jego wymiaru „tekstowego” (podejście poststrukturali-
styczne, reprezentowane przez S. Rzepczyńskiego) lub podkreślano służebność 
życia wobec twórczości, tak jakby twórca tylko po to istniał, aby „produkować” 
wybitne dzieła (podejście charakterystyczne dla strukturalistów). 

Z drugiej strony uznanie odmiennego charakteru życia i twórczości wcale nie 
rozwiązuje problemu, wręcz odwrotnie – wprowadza pewien impas: co można 
zrobić, stwierdziwszy, iż dysponuje się metodologią dopasowaną wyłącznie do 
analizy dzieł? Istnieją co najmniej dwa rozwiązania w tej sytuacji: można badać 
wyłącznie twórczość bez nawiązywania do zagadnień biografi cznych (ale w ten 
sposób prowadzi się analizy już poza biografi ką jako taką); można też włączyć 
do analizy narzędzia interdyscyplinarne, wykorzystując metodologię dziedzin, 
które zajmują się badaniem życia człowieka, w szczególności jeśli są to badania 
nad wymiarem twórczości. 

Rozwiązanie interdyscyplinarne pozwala uniknąć redukcjonizmu, gdyż 
polega na zastosowaniu w badaniach biografi cznych metod adekwatnych do 
przedmiotu poddawanego analizie: życie bada się za pomocą narzędzi psycho-
logicznych (gdyż psychologia jako nauka pozwala je opisywać i analizować), 
a twórczość – za pomocą metod właściwych określonej dziedzinie działalności 
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twórcy (literaturze, sztukom plastycznym, muzyce, ale i konkretnym dyscypli-
nom nauki). Zastosowana metodologia może być zintegrowana na metapozio-
mie, jakim jest przebieg życia jako całość, dziejąca się w określonych warun-
kach historycznych i społecznych, w danym miejscu i czasie.

Nowa propozycja biografi ki jako subdyscypliny literaturoznawstwa miałaby 
więc charakter interdyscyplinarny, łącząc w obrębie jednej metodologii różne 
narzędzia badawcze; a to wszystko w jednym celu – by móc lepiej zrozumieć 
logikę rozwoju twórcy.

O tym jak bardzo potrzebna jest taka interdyscyplinarna integracja lub co 
najmniej współpraca ponad tradycyjnymi podziałami świadczy dynamiczny 
rozwój badań i metod biografi cznych obserwowany od kilku lat w naukach 
humanistycznych. Niewykorzystanie tego potencjału w badaniach literackich 
wydaje się co najmniej nieroztropne.



Rozdział 4

BIOGRAFIA NA POGRANICZACH DYSKURSÓW 
I DYSCYPLIN

Pomysł wykorzystania kontekstu interdyscyplinarnego w badaniach biogra-
fi cznych nie jest nowy, wręcz przeciwnie – wydaje się, że ciągle był obecny, 
chociaż stale jako niezrealizowany postulat. Biografi a postawiona wobec za-
dania wielowymiarowej analizy biegu życia w jego rozwoju staje się bowiem 
przedsięwzięciem z natury swej interdyscyplinarnym, nawet jeśli sformułowa-
nie to jest obecnie raczej postulatem niż rzeczywistością badawczą wobec nie-
jednorodności i zróżnicowania obszaru analiz biografi cznych. Charakteryzuje 
go polifoniczność dyskursów zakorzenionych w określonych dyscyplinach oraz 
wielorakość celów. W konsekwencji badania określane tym samym słowem – 
„biografi czne” – mają swoje odrębne metody, odmiennie też ewoluowały w ob-
rębie każdej z dziedzin.

Literaturoznawcy skupiają się na kwestii gatunków biografi cznych oraz ich 
uwikłania w fi kcję i język fi guratywny. Historycy z kolei podkreślają niemoż-
ność dotarcia do prawdy historycznej i jej uwikłania w język, ideologię,  narra-
cję. Częściej piszą dziś oni o konstruowaniu niż o rekonstruowaniu wydarzeń 
historycznych, zbliżając historię do literatury i odbierając historykowi przeko-
nanie o uprzywilejowanym dostępie do przeszłości. Zwrot lingwistyczny w hu-
manistyce poddał zatem w wątpliwość fundamenty biografi styki, zbudowane 
przez strukturalistów na założeniu o obiektywności języka nauki, prawdziwości 
dokumentu historycznego, neutralności narracji biografi cznej oraz naukowym 
uprawomocnieniu wszelkich operacji dokonywanych na materiale biografi cz-
nym. Inaczej ewolucja ta przebiegała w naukach społecznych: po długotrwałym 
okresie dominacji badań ilościowych do głosu doszły badania jakościowe, obec-
nie w pełnym rozkwicie. Danuta Lalak pisze nawet o zwrocie biografi cznym 
w naukach społecznych.

Jako tekst biografi a istnieje zatem na rozmaitych „pograniczach”: pogra-
niczach literaturoznawstwa (jako znajdująca się poza centrum jego dyskursu, 
gdzieś na teoretyczno-metodologicznych „peryferiach”), pograniczach interdy-
scyplinarnych (jako pole zainteresowań historii i historii literatury oraz psycho-
logii), pograniczach porządków życia i twórczości (to przecież odwieczny prob-
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lem konstruowania monografi i wokół dwóch nietożsamych jakości: „życia” oraz 
„dzieła”), pograniczach podmiotowości (konstruujących narrację biografi czną 
na dynamice napięć między „ja” badacza i „ja” twórcy), pograniczach przed-
miotu badania (ujmowania biografi i jako świadectwa jednostkowości istnienia, 
a równocześnie reprezentanta określonego typu czy modelu biegu życia, znaku 
tak idiografi cznego, jak i nomotetycznego podejścia do twórczości i twórcy).

4.1. Biografi a: gatunek na pograniczach

Listę granicznych cech biografi i trudno wyczerpać, warto jednak mieć je 
w świadomości, rozpoczynając pisanie każdej biografi i. Jest ona bowiem nar-
racją ukształtowaną na linii napięć między nieograniczonością życia, które ma 
ambicję opisywać, a wpisaną weń tendencją do narzucania temu życiu granic: 
granic tekstu, granic badania, granic języka, granic metody – i każdych innych 
ograniczeń, które wynikają z przekształcenia empirycznego i historycznie umo-
cowanego biegu życia w przedmiot badań naukowych. 

4.1.1. Pogranicza literatury i literaturoznawstwa
Refl eksja nad miejscem biografi i pisarza w naukach o literaturze odzwiercied-
la niepewny status tego typu badań. Pomniejszanie znaczenia problematyki 
biografi cznej już od strukturalizmu sprawiło, że niewielu polskich badaczy 
zajmowało się teorią i metodologią badań biografi cznych, a większość z nich 
czyniła to na marginesie swojej aktywności naukowej. Marginalizacja badań 
teoretycznych i metodologicznych doprowadziła w literaturoznawstwie do 
prymatu praktyk pisania, które są autonomiczne wobec refl eksji biografi cznej. 
Jest to dziś najbardziej charakterystycznym „dziedzictwem” strukturalizmu, 
dowodem na rozmijanie się potrzeb odbiorców (żywo zainteresowanych bio-
grafi ami twórców) i teoretyków – nie tylko literaturoznawców (rugujących tę 
problematykę z przestrzeni naukowego dyskursu). Bowiem, niezależnie od 
swego chwiejnego statusu w obrębie dyscypliny, biografi e wciąż towarzyszą 
refl eksji literaturoznawczej. Obecne tendencje można podsumować w postaci 
kilku obserwacji. 

Po pierwsze, kryzys badań biografi cznych doprowadził do zdecydowane-
go spadku popularności wielkich monografi i na rzecz biografi i tematycznych 
(obejmujących swym zakresem określony problem lub odcinek czasu), zatem 
fragment zdecydowanie wygrywa dziś z ujęciem monografi cznym, a gatunki 
otwarte (uporządkowane inaczej niż chronologicznie, jak na przykład słownik 
pisarza czy encyklopedia biografi czna) i „małe narracje” (w postaci artykułów 
biografi cznych) wypierają „wielkie narracje”325. 

325  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, dz. cyt.
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Po drugie, można dostrzec prymat gatunków literackich (dopuszczających 
udział fi kcji) nad faktografi cznymi, a także pojawienie się nowych gatunków 
biografi cznych (na przykład superbiografi a, różne odmiany reportażu biogra-
fi cznego, a nawet nekrografi a326). 

Po trzecie, uwidacznia się także coraz większe zainteresowanie podmioto-
wym ujmowaniem biografi i (na przykład biografi a duchowa327), a w związku 
z tym powraca zainteresowanie korespondencją twórców i pełniejszym wyko-
rzystywaniem jej w rekonstrukcjach biografi cznych. 

Po czwarte, coraz częściej tworzony obraz pisarza ma odsłaniać jego „pry-
watny” wizerunek różny od „publicznego”, a „ofi cjalne” wersje biografi i uzy-
skują dopełnienie w postaci opracowań-polemik328.

Zatem jedna obowiązująca wersja biografi i powszechnie zaakceptowana 
w środowisku zostaje zastąpiona szeregiem różniących się od siebie biografi i 
cząstkowych, wychodzących z rozmaitych założeń i pisanych w odmiennych 
językach oraz formach gatunkowych. Różnorodność oraz coraz swobodniejsze 
stawianie hipotez biografi cznych pozwalają dziś tworzyć wiele wersji tego sa-
mego biegu życia. 

Biografi a nie jest więc i nie powinna być tekstem ujednoliconym, sprowa-
dzonym do dominującego dyskursu badacza – jej wielogłosowość wyrażająca 
się w dopuszczaniu do głosu innych: bohatera biografi i, ale i jego rodziny, przy-
jaciół, rywali, wrogów, czytelników i komentatorów umożliwia przyglądanie się 
życiu twórcy z wielu perspektyw.

4.1.2. Pogranicza literaturoznawstwa: między akceptacją 
a odrzuceniem

Samo uznanie przynależności biografi ki do literaturoznawstwa nie jest sprawą 
rozstrzygniętą. Jedni, jak Beata Dorosz, wskazują, że jest ona ważnym tematem 
badawczym329, inni, jak Stefan Sawicki, postulują uwzględnienie biografi i w in-
terpretacjach dzieł, pytając jednak o możliwości i granice badania biegu życia 
pisarza330. Są i tacy, którzy uznają, że biografi kę można zaliczyć co najwyżej 

326  Jedyną taką pracą jest książka S. Rośka Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografi i poety, 
Gdańsk 1997.

327  D. Sosnowska, Seweryn Goszczyński – biografi a duchowa, Warszawa 2000.
328  Do takich znanych polemik należą np. „antymonografi a” J. Walca (Architekt Arki, dz.cyt.) 

czy książka J. Zielińskiego (SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, dz.cyt.).
329  B. Dorosz, Opracowania biografi czne w Instytucie Badań Literackich PAN (przegląd), 

w: Stan i perspektywy rozwoju…, s. 187). Podobne stanowisko reprezentuje Janusz Maciejewski, 
który za przedmiot badań literaturoznawstwa uznaje życie literackie (twórcy, ich życiorysy i zwią-
zane z nimi legendy biografi czne; (tegoż, Literatura w perspektywie długiego trwania, w: Sporne 
i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, 
s. 139).

330  S. Sawicki, O sytuacji w metodologii badań literaturoznawczych, „Ruch Literacki” 1993, 
z. 6, s. 704.
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do nauk pomocniczych331. Janusz Sławiński z kolei, choć dostrzega autonomię 
biografi ki, pisząc, że jest ona dziedziną w znacznym stopniu samodzielną i nieza-
leżną od metodologicznych przeobrażeń historii literatury, to jednak przyznaje 
jej miejsce w literaturoznawstwie332. Z kolei Michał Rusinek wyłącza opracowa-
nia biografi czne z literaturoznawstwa, zarzucając im, że są nie rekonstrukcjami, 
a interpretacjami lub nawet – kreacjami życia, autorską propozycją odczytania 
logiki życia pisarza. Sama idea analizowania życia, zdaniem Rusinka, uśmierca 
przedmiot badań. Biografi ę charakteryzuje dziś – według niego – niesamodziel-
ność wniosków i słaba metodologia, co sytuuje ją daleko poza obszarem dyna-
micznie rozwijającego się literaturoznawstwa333.

Chwiejny status badań biografi cznych dotknął jednak w większym stopniu 
biografi styki w wymiarze teoretycznym i metodologicznym niż praktycznym. 
Przyjęcie w okresie strukturalizmu metodologii nauk historycznych jako wy-
łącznego punktu odniesienia dla literaturoznawców stało się początkiem odczu-
wanego dziś kryzysu tych badań, bowiem zakwestionowanie obiektywizmu nar-
racji historycznej oraz „przezroczystości” dokumentu doprowadziło do upadku 
dwóch zasadniczych fi larów naukowości strukturalistycznego modelu badań 
biografi cznych. 

Na gruzach dawnej biografi ki poststrukturaliści mogli już tylko skonsta-
tować, że w biografi i życie można poznawać wyłącznie w sposób „literatury-
zacyjny”. Jednak taka „literaturyzacyjna” koncepcja biografi i, utożsamiająca 
życie z tekstem, dopuszcza jednocześnie dowolność tej interpretacji. Podejście 
„tekstowe” znosi ważną granicę między utworem literackim a dokumentem 
biografi cznym. „Literaturyzacyjne” podejście do życia pisarza neguje również 
empiryczny charakter faktów biografi cznych: to prawda, że poznajemy je za 
pośrednictwem tekstów, tym niemniej są one czymś więcej niż tekstem, tekst 
odsyła nas zatem do rzeczywistości, przypomina jej pozatekstowy charakter. 
Zgoda zatem na uwzględnianie w badaniach medium jakim jest tekst nie musi 
się równać zaakceptowaniu wszystkich założeń podejścia poststrukturalnego, 
zbyt daleko odchodzącego od bios pisarza. Tym bardziej że w wymiarze dzisiej-
szych praktyk pisania widać raczej tendencję odwrotną: powrót do biografi czne-
go „konkretu”, „świadectw” i „świadków”. 

4.1.3. Pogranicza historii: między nauką a literaturą
Narracja biografi czna jest określonym typem narracji historycznej, warto więc 
spojrzeć na nią w kontekście współczesnych rozważań nad historiografi ą, do-
strzegając zniekształcenia w rekonstruowaniu „historii życia” jakie wynikają 

331  Por. np. M. Głowiński, Historia literatury, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów litera-
ckich, s. 199; S. Balbus, Od tekstu do „Tekstu” (i z powrotem), w: Sporne i bezsporne problemy..., 
s. 113.

332  J. Sławiński, Biografi ka literacka, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, 
s. 67. Również Teresa Kostkiewiczowa nie uznaje biografi ki za naukę pomocniczą (por. Nauki 
pomocnicze historii literatury, tamże, s. 337).

333  M. Rusinek, Kilka uwag o biografi i, muzyce i języku, s. 97–99.
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z używanego języka, schematów fabularnych, tropów stylistycznych oraz dys-
kursu używanego w tekstach historycznych. Dziś o historiografi i mówi się prze-
de wszystkim w dwóch kontekstach: budowania opowieści (mającej ukształ-
towanie fabularno-narracyjne) oraz budowania wypowiedzi (narracji poddanej 
retorycznym zabiegom)334.

Przedstawicielem pierwszej grupy jest przede wszystkim Hayden White jako 
autor Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 
w której postawił dwie tezy: że praca historyka to „akt poetycki” oraz że wyjaś-
nienia historyczne oparte są na trzech strategiach: fabularyzacji, argumentacji 
oraz ideologizacji335. W ten sposób White wskazał na podobieństwo tekstów 
historiografi cznych do fi kcji literackiej336. 

Z kolei Frank Ankersmit odróżnił badania historyczne od narracji (repre-
zentacji historycznej); narracja zawiera interpretacje historii, co Markowski 
nazywa „dyskursywnymi konstrukcjami rzeczywistości”337; ważny przy tym 
jest ich całościowy charakter. Ankersmit wychodzi poza koncepcję White’a, 
pisząc o doświadczeniu historycznym oraz „oddawaniu sprawiedliwości” prze-
szłości. 

Poststrukturalistyczne rozważania nad narracją historyczną najpierw skupiły 
się na temacie związków między historiografi ą a literaturą, kwestionując przyj-
mowany dotąd a priori obiektywizm dyskursu historycznego. Historycy podwa-
żyli również obiektywizm dokumentów i materiałów źródłowych jako „danych 
czystych”338.

Z problematyką wykorzystywania dokumentów w narracji historycznej i bio-
grafi cznej wiąże się kontekst ich przywoływania (cytowania) oraz sposób wy-
korzystania. Teksty pozbawione swojego naturalnego „środowiska” wkładane 
są w nową narrację, co również odbiera im część „obiektywizmu”, gdyż mogą 
świadczyć o faktach „wbrew sobie”, uzyskiwać lub tracić nowe znaczenia, nie 
zawsze zgodne z ich pierwotnym sensem339.

Według White’a historia nie jest zatem obiektywnym zbiorem faktów, lecz 
relacją o nich, narracją o określonym kształcie. Wydarzenia porządkowane z per-
spektywy dokonanej są wiązane w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, tak jak 
w opowieści – nie istnieją „same w sobie”, nie odtwarzają mimetycznie praw-
dy, lecz wyjaśniają fakty na sposób fabularny. Historia jest więc zakorzeniona 

334  Por. W. Wrzosek w książce Historia, kultura, metafora, dz. cyt.; E. Loone, Czy możliwa 
jest naukowa historiografi a bez narracji?, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. 
J. Pomorski, Lublin 1990, s. 117, a także H. Markiewicz, Historia a literatura, s. 54.

335  Omówienie tez White’a można znaleźć np. w podręczniku A. Burzyńskiej i M.P. Mar-
kowskiego Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 504–508.

336  Wyjątkiem od tej „narracyjnej” reguły są według H. White’a rocznik oraz kronika (por. 
tegoż, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, w: Poetyka pisarstwa historycz-
nego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 143–144).

337  A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, s. 506–508.
338  T. Walas, Przeciw historii, w: Po strukturalizmie, Wrocław 1992, s. 111.
339  Por. tamże, s. 145.
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w wyobraźni literackiej340: jest opowieścią o życiu, której celem jest zrozumienie 
sensu ludzkiej egzystencji341.

Poznanie historyczne nie powinno więc dążyć do odkrywania uniwersalnych 
praw, lecz porządkować rozproszone wydarzenia i nadawać im sens, oswajać 
to, co obce342. Czy zatem skazani jesteśmy na literaturę, czyli wyłącznie – fi kcję 
historyczną?

4.1.4. Pogranicza naukowości: między prawdą a fi kcją
Hayden White uważa, że fabularyzacja nie dotyczy samych faktów, istnieją-
cych obiektywnie, lecz ich interpretacji, generowanych według pewnych wzor-
ców fabularnych. Dalej pisze: Różnice między konkurencyjnymi narracjami są 
w istocie różnicami pomiędzy „wzorcami fabularyzacji”, które w nich dominu-
ją343. A zatem to interpretacje oceniamy jako prawdziwe bądź nie. Jednak ich 
prawdziwość nie wynika z tego, iż odnoszą się do faktów lub są historyczne; 
cechę prawdziwości przyznajemy sami, uznając pewne rekonstrukcje za bar-
dziej prawdopodobne od innych. Prawda istnieje więc w faktach, natomiast 
w opowieściach mówimy raczej o prawdopodobieństwie. 

Gdyby przyjąć tezy White’a, to per analogiam również rekonstrukcje bio-
grafi czne, ujmowane jako narracje historyczne, poddane byłyby prawom fabu-
laryzacji i obciążone konstrukcjami narracyjnymi, nastawione na perswazyjne 
przekazanie odbiorcom także przekonań historyka344. 

Innego zdania jest jednak Frank Ankersmit, który w swoich rozważaniach na 
temat prawdy historycznej nie zgodził się ze stwierdzeniem White’a, że prze-
szłość jest tekstem345. Po drugie, wskazał na aktualność ważnego rozróżnienia 
badań historycznych i pisarstwa historycznego. Badania historyczne defi niuje 
on jako te czynności historyka, które zmierzają do ustalenia faktów dotyczą-
cych przeszłości346. Ustalenie faktów nie kończy jednak pracy historyka, który 
przenosząc się z poziomu opisu na poziom przedstawiania, tworzy to, co uważa 
za najbardziej przekonującą „reprezentację” fragmentu przeszłości (tu powstaje 
pisarstwo historyczne).

Rozróżnienie opisu i przedstawienia wydaje się kluczowe dla biografi ki, 
którą także należy widzieć w perspektywie badań biografi cznych oddzielonych 
od pisarstwa biografi cznego. Zebranie danych biografi cznych również nie koń-
czy pracy biografa, który z poziomu faktów przechodzi na poziom narracji. 

340  H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, s. 108.
341  E. Domańska, Filozofi czne rozdroża historii, s. 29–30.
342  T. Walas, Przeciw historii…, s. 105.
343  H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, s. 217.
344  J. Topolski, Problemy prawdy historycznej, w: E. Domańska i in., Między modernizmem..., 

s. 37.
345  Por. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, 

red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 131–145.
346  Tamże, s. 33. Problem opisu i reprezentacji został omówiony m.in. na s. 33–48; 79–95; 

177–212; na podstawie tych fragmentów omawiam podejście Ankersmita do narracji historycznej.
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Fazowość ról, które przyjmuje (będąc najpierw badaczem konkretnego prze-
biegu życia, a następnie dopiero – narratorem opowieści o tym życiu), wydaje 
się analogiczna do dwóch wskazanych przez Ankersmita faz w pisarstwie histo-
rycznym: historyk najpierw przeprowadza badania, a następnie wchodzi w rolę 
powieściopisarza. 

Według Ankersmita historycy mają skłonność albo redukować historię do 
problemu prawdy (czyli wyłącznie płaszczyzny opisu), albo – reprezentacji (tu 
umieszcza m.in. H. White’a). Jednak historyk musi spełniać wymagania za-
równo prawdy, jak i adekwatnej reprezentacji, a te dwa wymogi wzajemnie się 
nie redukują347. Ankersmit sprzeciwia się zatem nadmiernemu sceptycyzmowi, 
który każe kwestionować możliwość wyrażania prawdziwych stwierdzeń opi-
sowych w stosunku do przeszłości i poleca „opcję pośrednią”: przyznaje praw-
dziwość faktów, ale wskazuje na konstruktywistyczny charakter przedstawień 
historycznych. 

Problem prawdy należy według niego do porządku opisu: historyk w bada-
niach potwierdza lub falsyfi kuje fakty historyczne. Jednak na poziomie repre-
zentacji nie można dalej operować kategoriami prawda / fałsz (bo reprezentacja 
nie jest sumą zdań prawdziwych lub fałszywych, lecz koherentną całością, tak 
skomplikowaną, że orzekanie o jej prawdziwości byłoby niesłychanie trudne 
oraz hipotetyczne). Dlatego Ankersmit proponuje termin „oddanie sprawiedli-
wości” przeszłości348. Model relacji między rzeczywistością historyczną a ję-
zykiem historyka byłby zatem trójpoziomowy: na pierwszym poziomie znajdo-
wałaby się przeszłość sama w sobie, na drugim – poziom opisów (tu orzekanie 
o prawdzie historycznej jest jak najbardziej zasadne), na trzecim natomiast – po-
ziom przedstawień (które powinny „oddawać sprawiedliwość” rzeczywistości 
historycznej, ale nie można ich ocenić jako po prostu prawdziwe lub fałszywe, 
a raczej jako przekonujące, spójne czy też dobrze uzasadnione)349.

W ten sposób Ankersmit podważa tezę White’a redukującą pisarstwo histo-
ryczne do fi kcji350, pisze również, że obowiązek historyka „zadośćuczynienia 

347  Tamże, s. 36.
348  Ważna uwaga Ankersmita odnosi się w tym miejscu do analogii pisarstwa historycznego 

z pisarstwem w ogóle. White praktycznie znosił różnicę między nimi, Ankersmit mocno ją pod-
kreśla: to właśnie „oddanie sprawiedliwości” (a nie prawda historyczna, bo na poziomie narracji 
trudno ją osiągnąć) odróżnia działania historyka od aktywności pisarza, opowiadającego historie, 
które nigdy nie wydarzyły się tak, jak to opisuje (tamże, s. 38). Podobnie dzieje się i w biografi ce: 
pisarstwo biografi czne może posługiwać się fi kcją literacką, bo jest pisarstwem (wtedy mamy do 
czynienia z biografi ami literackimi), może też jednak chcieć – na równi z pisarstwem historycznym 
– „oddawać sprawiedliwość” kolejom życia twórcy, rezygnując z fi kcyjności – (wtedy mówimy 
o biografi ach niefi kcjonalnych).

349  Tamże, s. 107.
350  W opinii White’a fi kcjonalizacja historii wynika z braku dostępu historyka do przeszłości. 

Zdany jest on zatem wyłącznie na własne konstrukcje i przypuszczenia co do wydarzeń, które mo-
gły mieć miejsce (por. H. White, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009, s. 11). Fikcję 
White rozumie zatem jako rodzaj inwencji czy konstrukcji opartej na hipotezach (tamże, s. 13). 
Ankersmit nazywa to podejście skrajnym, wskazuje również, że tropologiczny system White’a 
umieszcza historyka w zamkniętym świecie ustalonych form, gdyż jego relacja jest zawsze tra-
gedią, komedią, romansem lub satyrą (tegoż, Narracja…, s. 124–125). Nie zaprzecza przy tym 
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sprawiedliwości” wobec przeszłości nie ma odpowiednika w literaturze i w po-
wieści i że teoria literatury nie pomoże zrozumieć, jak historyk może czy nie 
wypełnić ten obowiązek351. Pisarstwo historyczne ze względu na konieczność 
owego „zadośćuczynienia sprawiedliwości” nie może więc być utożsamiane 
z literaturą, gdyż prowadzi to do przekonania, że nie istnieją ani narzędzia, 
ani kryteria pozwalające określić, które z konkurujących reprezentacji histo-
rycznych „bardziej oddają sprawiedliwość” danemu fragmentowi przeszłości. 
Tak – zdaniem Ankersmita – czyni Hayden White w swojej Metahistory, pro-
ponując „retoryczną koncepcję tekstu historycznego”, w której wiedza jest nie 
tyle odkrywana, ile – wytwarzana352, co autor Zwrotu lingwistycznego nazywa 
przesądem353.

Podsumowując można przyjąć, że współcześnie historycy, nawet Hayden 
White354, zgadzają się co do tego, że o prawdzie możemy orzekać wyłącznie 
na poziomie faktów, ale to nie gwarantuje, że narracja zbudowana na tych fak-
tach będzie obiektywna. Podobnie jest i z biografi ą: jej zakorzenienie w danych 
biografi cznych jeszcze nie zapewnia obiektywizmu, a tradycyjna metodologia 
historyczna okazuje się niewystarczająca, by „oddać sprawiedliwość” w narra-
cji biografi cznej. Jednak do narracyjnego „oddawania sprawiedliwości” czasom 
przeszłym należy dążyć, nie zadowalając się przyjęciem tezy o fabularyzacji 
i fi kcjonalizacji narracji biografi cznej.

Zatem współcześni historycy nie akcentują obiektywności swojej wizji świa-
ta, traktują ją raczej jako dobrze umotywowaną naukowo propozycję: nie da się 
uzasadnić takiej czy innej wizji świata powołując się na klasyczną koncepcję 
prawdy. Użycie tych a nie innych metafor historiografi cznych nie legitymizuje 
ostatecznie określonego obrazu świata. (…) Można próbować perswadować 
swoją wizję świata historycznego, powołując się na jej prawdziwość, ale wia-
domo już dzisiaj, że to może nie wystarczyć355. Podejmując badania, nie docie-
rają więc do „prawdy obiektywnej” (bo taka nie istnieje), lecz raczej, świadomi 
ograniczeń swoich metod badawczych, ponawiają próby rekonstruowania wy-
darzeń minionych w perspektywie „oddawania sprawiedliwości” wydarzeniom 
przeszłym. 

istnieniu formy, lecz uważa, że owa powłoka formy powinna być nieskończenie cienka, a powłoka 
tropologii White’a jest po prostu zbyt „gruba” (zakłada większy udział formy niż w rzeczywistości 
ma to miejsce; tamże, s. 126–127).

351  F. Ankersmit, Narracja…, s. 38. Dalszy cytat: s. 38–39.
352  Tamże, s. 72, 79.
353  Tamże, s. 81–82.
354  W przedmowie z 2008 roku do wydania polskiego White wyraźnie zbliża swoje stanowi-

sko do Ankersmita, pisząc: uważam, że przeszłość składa się ze zdarzeń i rzeczy, które kiedyś miały 
miejsce i istniały. Sądzę, że historycy zasadnie wierzą, iż do przeszłości mamy dostęp i że może-
my nadawać jej znaczenie, badając ślady przeszłości istniejące w teraźniejszości; zgadzam się, 
że przeszłość historyczna składa się z odniesień do różnych aspektów tego, co minione, najpierw 
badanych, a później przedstawianych (reprezentowanych) za pośrednictwem różnych rodzajów 
pisarstwa (H. White, Proza historyczna, s. 14; podkr. – A.C.).

355  J. Topolski, Problemy prawdy historycznej, s. 14.



Biografi a na pograniczach dyskursów i dyscyplin 127

Reprezentacje przeszłości, jakimi są narracje w pisarstwie historycznym, 
konkurują więc ze sobą nie w kontekście prawdy, lecz adekwatności reprezen-
towania danego wycinka rzeczywistości przeszłej. I historyk musi dziś zgodzić 
się, że nie ma jednej dobrej reprezentacji – może być ich wiele. Oznacza to 
jednak zgodę na tworzenie w humanistyce nie praw, ale propozycji badawczych, 
otwartych na odmienne ujęcia tej samej rzeczywistości356.

Już Kazimierz Cysewski pisał: Status obiektywności wypowiedzi naukowej 
humanisty (więc i literaturoznawcy) jest inny niż w naukach przyrodniczych. 
Raczej jest to kwestia relacji, obiektywności czy rzetelności relacji między pod-
miotem a przedmiotem; w sercu humanistyki tkwi idea rozumienia [podkr. – 
A.C.]357. Nowa postawa badawcza w biografi ce nie musi oznaczać zatem re-
zygnacji z obiektywizmu jako takiego, wszak jest on warunkiem sine qua non 
naukowości, chociaż nie powinna również kontynuować naiwnego przekonania 
biografów tradycyjnych, że redukcja narracji do faktografi czności zapewni jej 
„prawdziwość”. 

Jeśli porzucimy mit obiektywizmu „bezwzględnego” na rzecz obiektywizmu 
„maksymalnie dostępnego” (względnego, relatywnego), możemy – nie powiela-
jąc scjentystycznych marzeń o „czystym poznaniu” – dbać o rzetelność analizy 
i dążyć do trafności wyciąganych wniosków358. W „obiektywizmie maksymalnie 
dostępnym” nie szukamy bowiem „prawdy historycznej”, lecz właśnie tego, co 
Ankersmit nazywa „oddaniem sprawiedliwości”, adekwatnością reprezentacji 
(tu: narracji biografi cznej) do tego, co reprezentuje (tu: przebiegu życia bohatera 
biografi i).

Zasada profesjonalizacji poznania w literaturoznawstwie wydaje się nadal obo-
wiązywać, mimo obserwowanego współcześnie „kryzysu uprawomocnienia”359. 
Wynika on ze współczesnej świadomości badaczy, którzy wiedzą, że wszelkie, 
nawet naukowe poznanie, ma charakter kulturowy. Oznacza to, że uzyskiwane 
wyniki zależą od zastosowanych procedur analitycznych, ponieważ nie da się 
oddzielić rezultatów od sposobów ich uzyskania.

356  F. Ankersmit, Narracja…, s. 196–199.
357  K. Cysewski, Historycznoliterackie ujęcia osobowości Mickiewicza. Próba wstępnej prob-

lematyzacji, w: Mickiewiczologia – tradycje i potrzeby, red. tegoż, Słupsk 1999, s. 9.
358  Przemiany dokonujące się w ogólnie pojmowanym modelu nauk humanistycznych idą 

w kierunku rezygnacji z dążenia do naśladowania „przyrodniczego modelu badań” i zmiany sta-
tusu oraz funkcji wiedzy humanistycznej (por. R. Nycz, O jednym z powodów tak zwanego kry-
zysu (w humanistyce, zwłaszcza polonistycznej), „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 4–6). Podobnie 
myśli wielu historyków: nie mogąc osiągnąć obiektywizmu (mimo dążenia do niego), historycy 
powinni dostarczać „dobrych” interpretacji, bo te otwierają drogę dla dalszych, także „dobrych” 
(J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001, s. 152).

359  Por. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania 
literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Sporne i bezsporne problemy…, s. 363, 
370–371; tegoż, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury, „Ruch Literacki” 1996, 
z. 1, s. 1–18.
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Czym zatem byłby ów obiektywizm maksymalnie dostępny? Świadomością 
ograniczoności poznania naukowego, dokonywania „podwójnej interpretacji”360, 
uzależnienia badacza od zastosowanej siatki pojęć i metodologii, która odkry-
wając jedne badane zjawiska jednocześnie zaciemnia inne. 

Jednak świadomość ułomności tego poznania to nie wszystko (w tym miejscu 
zatrzymali się w swoich rozważaniach poststrukturaliści oraz literaturoznawcy 
rugujący problematykę biografi czną z przestrzeni dyskursu współczesnego lite-
raturoznawstwa). Ów „krok dalej” oznacza podjęcie przez badacza obowiązku 
dążenia do obiektywizmu maksymalnie dostępnego mimo istniejących ograni-
czeń, dążenia przejawiającego się w rzetelności prowadzenia badań w celu lep-
szego rozumienia rzeczywistości badanej, w tym przypadku – przebiegu życia 
twórcy. Obiektywizm ten możliwy jest w fazie prowadzenia badań biografi cz-
nych, fazie ściśle oddzielonej od fazy pisania narracji biografi cznej. W ten spo-
sób biograf – podobnie jak historyk – najpierw jest naukowcem (i decyduje się 
na wykorzystanie w badaniu wyłącznie faktów potwierdzonych w historycznych 
badaniach źródłowych, na przykład kalendarium (kronice życia i twórczości). 
W kolejnej fazie biograf staje się pisarzem, ale pisarzem biografi i niefi kcjonal-
nej. Re-konstruuje przeszłość, tworząc interpretacje i proponując jej całościową, 
hipotetyczną postać, która jednak ma w maksymalnie możliwym stopniu „odda-
wać sprawiedliwość” przeszłości. 

Biograf ma przy tym lekką przewagę w stosunku do historyka: jako że pisze 
nie tyle o procesach historycznych, ile o konkretnej osobie, może odwołać się 
nie tylko do aspektu historycznego jej życia, lecz również – do prawidłowości 
psychologicznych przejawiających się w konkretnym biegu życia. Zatem jego 
wnioskowanie może znaleźć oparcie w doświadczeniu nie wyłącznie jednost-
kowym, ale również uogólnionym w postaci empirycznie umocowanych teorii 
psychologicznych. Postulat umocowania każdej biografi i w konkretnej psycho-
logicznej koncepcji człowieka (fenomenologiczno-egzystencjalnej, poznaw-
czej, psychoanalitycznej, behawioralnej, humanistycznej) dopełnia warunków 
obiektywizmu maksymalnie dostępnego.

4.1.5. Pogranicza interdyscyplinarne: między życiem a twórczością
Narracja biografi czna zawsze zawiera – chociażby w szczątkowej formie – ana-
lizy psychologiczne. Zatem konieczność użycia określonej koncepcji człowieka 
i jego funkcjonowania psychicznego do opisywania i rekonstruowania prze-
biegu jego życia wynika z samej natury biografi i. Dlatego interpretacji życia 
zawsze towarzyszy wiedza psychologiczna w różnej formie, o różnym zakresie 
i różnych stopniach uprawomocnienia.

Kwestia teorii jako nadrzędnego konstruktu porządkującego dane w biogra-
fi i i stanowiącego kryterium selekcyjne jest ściśle związana z metodą badania 

360  Podwójność interpretacji wynika z tego, że interpretujemy tekst biografi czny, będący 
już interpretacją zapisywanej rzeczywistości; por. M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja,
s. 85, 92.
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oraz sposobem jej przedstawienia. Interpretacja faktów biografi cznych należy 
do procedur wykraczających poza sam opis, będąc poszukiwaniem znaczenia 
w danych bezpośrednio zaobserwowanych za pomocą określonej koncepcji. Na 
określenie „naukowa” zasługuje taka interpretacja, która nie tylko „opisuje”, 
ale przede wszystkim „wyjaśnia”, gdyż to wyjaśnianie uchodzi wszak za serce 
nauki, za najbardziej jej charakterystyczną procedurę i dopiero jego poprawne 
prze prowadzenie gwarantuje prawomocność dokonywanych analiz361.

O wyjściu poza opis w pisarstwie historycznym mówi również Frank 
Ankersmit362. Zauważa, że tekst historyczny jako opis lub suma opisów winien 
być nienaganny. Ale to nie wystarczy – opis stanowi wyłącznie „powierzchnię”, 
a tekst historyczny musi zejść na głębszy poziom rzeczywistości: Gdy tylko ze-
chcemy zajrzeć głębiej w rzeczywistość, staje się ona nieprzejrzysta i wielowar-
stwowa; warstwy giną w ciemności i wieloznaczności, gdy posuwamy się coraz 
głębiej, dalej od „publicznej” czy quasi-intersubiektywnej powierzchni badanej 
rzeczywistości363.

Jeśli badacz chce wyjść w narracji biografi cznej poza opis i jednocześnie 
uchronić się – w aspekcie psychologicznym – od stosowania wiedzy potocznej, 
użycie teorii naukowej pozwoli mu dokonać właściwej selekcji faktów, które 
nie będą miały samoistnego bytu, lecz staną się elementem systemu ukształto-
wanego z danych je poprzedzających i następujących po nich, a odpowiednio 
dobranych364. W przypadku rekonstrukcji psychobiografi cznych taka teoria po-
winna opisywać – faza po fazie – cały przebieg życia jednostki ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru twórczości: 1) pod kątem rozmaitych uwarunkowań 
aktywności twórczej (tak psychologicznych, jak i historycznoliterackich); 
2) w aspekcie podmiotowym (jednostkowego przeżywania siebie w roli twórcy).

Proces rekonstruowania przebiegu życia zgodnie z przyjętą teorią psycho-
logiczną ma wiele zalet. Narracja psychobiografi czna oparta na założeniach 
określonej koncepcji psychologicznej podlega wielorakiej, intersubiektywnej 
kontroli. Przede wszystkim stopień jej obiektywizmu bezpośrednio zależy od 
statusu hipotez interpretacyjnych danej teorii (co powinno się brać pod uwa-
gę dokonując wyboru koncepcji). Zresztą sama teoria podlega empirycznemu 
„testowaniu” w różnego rodzaju badaniach eksperymentalnych prowadzonych 
w obrębie psychologii.

Używanie psychologicznych teorii naukowych ma również znaczenie z punk-
tu widzenia czytelnika psychobiografi i. Znając koncepcję, może on samodziel-
nie weryfi kować tok analizy i być w ten sposób aktywnym odbiorcą narracji 
psychobiografi cznej: I tak biografi a, przyjmująca określoną koncepcję psycho-
logiczną, unika świadomych lub nieświadomych zafałszowań lub przekłamań. 
Odbiorca znając koncepcję, do której autor biografi i się odwołuje, może śledzić 

361  G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej). Refl eksje nad historycznością biografi styki, 
w: O biografi i i metodzie biografi cznej, s. 20.

362  Por. F. Ankersmit, Narracja…, s. 89–95.
363  Tamże, s. 89–90.
364  E. Kosnarewicz, Biografi a i jej związki z psychologią, s. 75.
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tok interpretacji. Jest w stanie ocenić ją, przyjąć jako „prawdziwą” (w sensie 
prawidłową) lub odrzucić jako błędną czy nieudolną365. Takich możliwości nie 
daje czytelnikowi żadna z biografi i opartych na psychologii „zdroworozsądko-
wej”, gdyż w nich „warstwa głęboka” istnieje wyłącznie implicite, nie da się jej 
więc kontrolować.

Używając teorii psychologicznych w biografi ce należy jednak zawsze pa-
miętać, że traktowane są one w tym obszarze służebnie: o tyle, o ile pomagają 
lepiej zrozumieć logikę rozwoju twórcy. Jednostkowe, idiografi czne ujęcie musi 
zatem być ważniejsze od nomotetycznego, wynikającego z uogólniających, 
obiektywizujących dążeń psychologii. To rozumienie człowieka, rozumienie 
konkretnego twórcy, jest celem każdej biografi i. W ten sposób biografi a jako 
tekst znów sytuuje się na ważnych pograniczach: między tym, co w danym 
biegu życia jest szczególne i niepowtarzalne, a tym, co odzwierciedla typowe, 
uniwersalne procesy rozwojowe. Jedno i drugie jest ważne, jednak w centrum 
biografi i musi pozostać osoba twórcy. 

4.1.6. Pogranicza władzy: podmiotowość badacza a podmiotowość 
twórcy

Jeśli centrum narracji biografi cznej stanowi osoba twórcy, wyrazem tego po-
winno być jak najszersze uwzględnienie podmiotowego, subiektywnego ujęcia 
jego własnej historii życia – ujawniającego się w korespondencji twórcy. Jego 
wypowiedzi powinny być zatem nie tylko zanurzone w narracji biografi cznej, 
pisanej z perspektywy zewnętrznych faktów i zdarzeń, ale stanowić jej znaczą-
cą, autonomiczną część. 

Biografi a w perspektywie władzy jest bowiem tekstem badacza. Ograniczenia 
tej władzy są wielorakie, ale wobec poststrukturalistycznych tendencji do fi kcjo-
nalizacji biografi i warto przypomnieć, że życie twórcy nie jest tekstem literackim 
i poza postawą estetyczną wymaga również odpowiedzialnej postawy etycznej. 
Jej praktycznym wyrazem winno więc być uprzywilejowanie w obrębie własnej 
narracji – narracji subiektywnej twórcy, czyli jego korespondencji. Powinna być 
ona analizowana bez cenzury (a przykładów na jej stosowanie w biografi ach do-
wodów jest aż nadto wiele). Powinna też stanowić równorzędną część narracji: 
ogląd życia twórcy z perspektywy zewnętrznej – faktów i zdarzeń – jest niesły-
chanie upraszczający. To, co stanowi serce analizy biografi cznej, winno być skon-
centrowane na podmiotowym rozumieniu przez twórcę własnej egzystencji, jej 
sensu i celu. Wykorzystanie obu ujęć dopełnia rekonstrukcji biegu życia twórcy. 

Oczywiście biografi a jest tekstową rekonstrukcją takiego życia, a nie jej mi-
metycznym odpowiednikiem. Rekonstrukcja oznacza budowanie potencjalnego 
obrazu życia twórcy przez badacza; kluczowy dla mnie jest jednak ów prefi ks 
„re-”, wyrażający chęć podążania po biografi cznych śladach, a nie po mean-
drach własnej wyobraźni; swoboda badawcza tego, kto re-konstruuje, podlega 
bowiem świadomym ograniczeniom. Rekonstruując deklaruję wierność zdarze-

365  Za: E. Kosnarewicz, Biografi a i jej związki z psychologią, s. 78–79.
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niom, do której dążę na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku analizowanego 
materiału biografi cznego oraz zastosowanych narzędzi badawczych. 

Jest to w moim rozumieniu postępowanie etyczne wobec odbiorcy biografi i 
naukowej, który czyta ją w kluczu paktu referencjalnego, ufając profesjonali-
zmowi badacza. Ale szczególną odpowiedzialność czuję przede wszystkim wo-
bec bohatera biografi i: jego życie nie należy do mnie, nie mogę go intepretować 
jak tekstu. Bo pisanie biografi i naukowej zobowiązuje, nawet jeśli jest tylko 
zamykaniem nieograniczoności życia w granicach konkretnego języka, meto-
dologii i narracji.

Zatem gatunkowo biografi a zawsze będzie tekstem na pograniczach dys-
kursu, przekraczając granice metodologiczne (literaturoznawcze, historyczne, 
psychologiczne), dyscyplin naukowych zakorzenionych w określonych językach 
i teoriach. Będzie ją cechować graniczność ujęcia: wymieszanie porządku obiek-
tywnego badania z subiektywnym porządkiem interpretowania oraz zamazywa-
nie podziału na podmiot i przedmiot badania (wszak badający nie ucieknie przed 
ograniczeniami, jakie narzuca mu jego własne, indywidualne spojrzenie, niemoż-
liwe do wyeliminowania nawet w najrzetelniej przygotowanych procedurach ba-
dawczych, o czym interesująco przekonuje też Maria Cieśla-Korytowska w książ-
ce Autor, autor!366). Kwestie te szczegółowo zostały omówione w dalszej części 
tej książki, ale ich wagę już teraz pragnę zasygnalizować.

Pograniczność biografi i to jedno, ale interdyscyplinarne uwikłania samej 
biografi ki, która przynależy i do literatury, i do historii, a w postaci metod bio-
grafi cznych – również do nauk społecznych każą rozważyć również sposób, 
w jaki ta niejednoznaczność wpływa na linie ewolucyjne badań nad biegiem 
życia człowieka uwikłanego w historię.

4.2. Biografi a w przestrzeni interdyscyplinarnej

Postulat interdyscyplinarności pojawił się w biografi ce bardzo wcześnie. 
Wzbogacenie biografi i o kontekst psychologiczny postulował na przykład już 
Jan Bronisław Richter, który omawiał prace biografi czne odwołujące się do psy-
chologii strukturalnej; z kolei w tym samym czasie André Maurois zastanawiał 
się nad wpływem psychoanalizy na biografi e. Od początku jednak mariaż litera-
tury z psychologią okazywał się małżeństwem bez przyszłości – przyczyn tego 
stanu rzeczy warto poszukać dokładniej i zastanowić się nad specyfi ką relacji 
obu dyscyplin.

Wczesna faza rozwoju biografi ki wydawała się prowadzić ku interdyscypli-
narności. W latach trzydziestych pojawiły się nie tylko propozycje włączenia 
koncepcji psychologicznych do analiz biegu życia – Charlotte Bühler udało się 

366  M. Cieśla-Korytowska, Autor, autor!, Kraków 2010; zwłaszcza rozdziały: „W poe-
zji liliowym oparze”, czyli krytyk w lustrze literatury, Czy komparatyście wolno kochać? oraz 
Nieskończenie subtelnie.
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pomysł takich właśnie szeroko zakrojonych badań biografi cznych zrealizować 
w praktyce.

Autorka książki Bieg życia ludzkiego, która należy dziś do pozycji klasycz-
nych z zakresu rozwoju człowieka w trakcie trwania jego życia, zaprosiła do 
swojego zespołu badawczego historyka, historyków literatury, historyka muzy-
ki, muzyka, lekarza, socjologa i statystyka367. Efektem tych prac było zanali-
zowanie 250 różnych biografi i: 200 z nich obejmowało bieg życia wybitnych 
jednostek ze świata kultury, polityki i nauki; uzupełnieniem tego zespołu bio-
grafi i było jeszcze 50 wywiadów biografi cznych z mieszkańcami domu starców 
w Wiedniu. Ale najważniejszym osiągnięciem Bühler stało się sformułowanie 
na tej podstawie teoretycznego modelu biegu życia, który do dziś nie stracił na 
aktualności w badaniach biografi cznych.

Granice dyscyplin przekraczał też swobodnie Juliusz Kleiner, który, pisząc 
wielkie monografi e – zarówno Juliusza Słowackiego, jak i Adama Mickiewicza 
– wykorzystywał aktualne wówczas założenia psychologii introspekcyjnej, co 
wyrażało się w stosowaniu języka i systemu pojęć zaczerpniętych z psycho-
logii, a pokrewnych myślowo Kazimierzowi Twardowskiemu i Władysławowi 
Witwickiemu. Analogiczny był również stosunek badacza do psychoanalizy oraz 
tendencja do pisania o niej w języku introspekcjonizmu, jak czynił to Witwicki.

Znaczenie właśnie monografi i Kleinera dla związków psychologii i litera-
tury jest dwojakie. Z jednej strony wielki uczony udowodnił, że możliwa jest 
profesjonalizacja dyskursu psychologicznego i jego zastosowanie w badaniach 
literackich. Z drugiej strony, obecność błędów psychologizmu i biografi zmu 
w tekstach tak wybitnego badacza na długo utrwaliła w literaturoznawcach 
przekonanie, że z tego impasu nie da się wyjść „obronną ręką”. Dlatego psycho-
analiza tak łatwo zdominowała pole badań literackich, legitymizując psycholo-
gizm jako badawczą konieczność uzasadnioną „naukowym” podejściem Freuda 
i jego następców, do Lacana włącznie. To w niej granice między podmiotem 
literackim a pisarzem zostały zatarte, a sens ukryty wyparł sens jawny, dając 
pierwszeństwo interpretacjom badaczy, a tym samym władzę nad tekstem i jego 
autorem. W utrwalaniu paradygmatu psychoanalitycznego w biografi ce pierw-
szych dekad XX wieku mieli zresztą swój udział tacy badacze, jak Stefan Baley, 
Gustaw Bychowski czy Stanisław Maciaszek. Chociaż do ich interdyscyplinar-
ności można mieć spore zastrzeżenia (z powodu zawłaszczania jednego dys-
kursu przez drugi), to jednak sam kierunek ewolucji opracowań biografi cznych 
wydawał się możliwy.

4.2.1. Interdyscyplinarność postulatywna
Czas oraz przemiany metodologiczne tak w literaturoznawstwie, jak i w psycho-
logii pokazały, jak krótki żywot miały projekty rozwoju biografi ki jako osobnej 
dziedziny wiedzy. Próby Józefa Pietera, który w 1946 roku zaproponował powo-
łanie tak zwanej biografi i ogólnej, czyli samodzielnej, interdyscyplinarnej nauki 

367  Por. Ch. Bühler, Bieg życia ludzkiego, s. 28–30.
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zajmującej się wyłącznie badaniami życia wybitnych osób świata kultury, nauki 
i techniki, nie zakończyły się powodzeniem368.

Ale idea interdyscyplinarnego oglądu biografi i pozostała, czego świade-
ctwem są słowa historyka Władysława Zajewskiego, który zauważał:

Fenomenem naszych czasów może być pojawienie się biografi i zespołowej i zarazem in-
terdyscyplinarnej. Taką możliwość zwiastuje teoretyk biografi styki Gittings: „zatem, jak 
będziemy osądzać rodzaj nowoczesnej biografi i, tworzonej za pomocą metod, które więcej 
mają wspólnego z nowoczesnymi badaniami naukowymi, nad studiowaniem życia przez 
grupę uczonych, pracujących razem nad różnymi aspektami tematów w jakimś centralnym 
archiwum (…). Zawiłości ogromnego materiału archiwalnego mogą zapewne być rozwią-
zane przez grupę ekspertów z dziedziny polityki, socjologii, ekonomii, z których każdy bie-
rze odpowiedzialność za swoją dziedzinę. Taka sytuacja wydaje się niemal nieuniknionym 
rozwinięciem nowoczesnej biografi i, ale ma swoje szczególne niebezpieczeństwa. Może 
być bardzo ścisła, ale równocześnie rozczarowująco bezosobowa. Bowiem biografi a obiek-
tywna w metodzie musi mieć personalne podejście, jako że zajmuje się głównie życiem 
osobistym, nawet wtedy, kiedy jej podmiot jest postacią w wysokiej mierze publiczną369.

Niestety, od końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy te przewidywania zostały 
sformułowane, patowa sytuacja w biografi ce historycznej i literaturoznawczej 
w zasadzie nie uległa wielkim zmianom, nie powstały też wspomniane zespoły, 
chociaż współpraca w dzisiejszych czasach jest o wiele łatwiejsza niż w roku 
1997.

Także Teresa Rzepa sformułowała postulat interdyscyplinarności w bada-
niach biografi cznych, podkreślając zalety prowadzenia badań przez zespoły 
badaczy różnych specjalności, reprezentujących odpowiedni poziom wiedzy 
z dziedziny bohatera biografi i370. 

Przekonanie o takim kierunku przemian nie tylko biografi ki, ale i całego li-
teraturoznawstwa wyraził również Andrzej Karcz. Zwrócił on uwagę na to, iż 
praktyka zwracania się ku innym dyscyplinom jest silnie obecna wśród pewnej 
części po-poststrukturalistycznych propozycji odnowienia badań literackich. 
Dzięki temu – według Karcza – możliwe stanie się porzucenie zamkniętych 
i redukcjonistycznych modeli poststrukturalistycznego traktowania literatury na 
rzecz nowych, otwartych teoretycznych rozwiązań. Zwrot ku metodologii innych 
dziedzin miał stać się źródłem inspiracji dla literaturoznawczych poszukiwań: 
W po-poststrukturalistycznym zwrocie ku innym dziedzinom nauki podkreśla się 
otwartość takiego zamierzenia, otwartość na idee zawarte w innych naukach. 
Współczesne teorie nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych mogą – twierdzi 
się – dostarczyć badaniom literackim i inspiracji, i metodologicznego rygoru371. 

368  Zaprojektowana przez J. Pietera biografi a ogólna miała łączyć różne dyscypliny, m.in. psy-
chologię, historię, medycynę i etnografi ę; por. T. Rzepa, Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak 
je badać, nie dobiegając kresu własnej?, „Przegląd Psychologiczny” 2002, t. 45, nr 1, s. 93–108.

369  W. Zajewski, Kontrowersje wokół biografi i historycznej, w: Stan i perspektywy rozwoju 
biografi styki polskiej, red. L. Kuberski, Opole 1998, s. 34.

370  T. Rzepa, Czy warto badać czyjeś drogi życiowe..., s. 93–108.
371  A. Karcz, Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje, „Teksty 

Drugie” 2001, z. 2, s. 163, 164.
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Jednak czas pokazał, że nadzieje Karcza znowu okazały się pięknie brzmią-
cymi postulatami – granice między dyscyplinami, w których pisarstwo biogra-
fi czne ma charakter naukowy, pozostały szczelne do dziś. Być może temat inter-
dyscyplinarności i przekraczania granic w badaniach na obszarze nauk humani-
stycznych rodzi na tyle dużo wątpliwości, iż nawet podejmowane próby kończą 
się fi askiem lub zniechęcają badaczy do podejmowania wyzwań. 

Na interdyscyplinarność właśnie w perspektywie problemów, jakie ze sobą 
niesie reintegrowanie rozproszonej, choć pierwotnie wspólnej, tematyki (jak to 
się stało w przypadku biografi i) zwracała uwagę znana polska archeolog Zofi a 
Hilczer-Kurnatowska, analizując rolę zespołów interdyscyplinarnych w Polsce.

Kurnatowska uznała, że do stworzenia klimatu interdyscyplinarności po-
trzebna jest przede wszystkim nie tyle zmiana stosowanych metod (na przykład 
w biografi ce), ale przede wszystkim zmiana dotychczas panującej mentalności 
badaczy. A zmianie tej nie sprzyja postawa przeciętnego badacza, preferującego 
łatwiejszą działalność na sprawdzonym polu specjalizacji, od mniej pewnego co 
do rezultatów wychodzenia poza wytyczone szlaki372.

Drugim z wymienionych problemów jest, według badaczki, problem komu-
nikacji między dziedzinami: Poważną przeszkodą w usprawnieniu procesów 
poznawczych jest też zbyt słaba komunikacja między dyscyplinami, do których 
nie wprowadzono szerzej systemu nowych pojęć [wspólnych dla różnych dzie-
dzin – przyp. A.C.]373. 

Trzeci problem ma charakter organizacyjny: stworzenie odrębnych instytucji 
oraz metod i języków w czasie dominacji procesów specjalizacji badań nauko-
wych spowodowało powstanie głębokich podziałów, które nie są teraz łatwe do 
pokonywania:

Uformowano wówczas nie tylko odrębne instytucje (katedry, instytuty, komitety, czaso-
pisma, serie wydawnicze), ale także swoiste w każdej dyscyplinie czynności i język, które 
wypracowano z dużym wysiłkiem dla uściślenia i wyodrębnienia własnego kierunku po-
znawania, przekazując je następnym pokoleniom badaczy. Te autonomiczne języki ba-
dawcze, przydatne na niższych etapach własnych badań, komplikują pracę na wyższych 
etapach poznania, utrudniają bowiem zrozumienie osiągnięć innych nauk, zajmujących 
się zbliżoną problematyką. Języki te tworzone często z dużym wysiłkiem wymagałyby teraz 
prawie równie dużej pracy dla przetłumaczenia ich na ogólniejszy system pojęć374.

Co więcej, wiedza sformułowana w języku jednej nauki staje się praktycznie 
nieprzetłumaczalna na inny:

Znajdujemy się więc w sytuacji, w której narastające lawinowo informacje z badań spe-
cjalistycznych nie są równoważone odpowiednio energiczną syntezą rozmaitych aspek-
towo obserwacji. Zbiór informacji specjalistycznych jest bowiem już zbyt obszerny, by 
mógł zostać efektywnie przyswojony i wykorzystany przez indywidualnego badacza, 

372  Z. Kurnatowska, S. Kurnatowski, Rola zespołowych prac interdyscyplinarnych w całości 
postępowania badawczego, w: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce, red. 
M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Poznań 2007, s. 16–17.

373  Tamże, s. 17.
374  Tamże, s. 17.
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usiłującego podsumować wyniki zróżnicowanych badań. Z drugiej strony coraz więcej 
specjalistycznych kierunków badań staje przed takimi zagadnieniami, których własnymi 
siłami, bez pomocy innych dyscyplin, nie jest w stanie rozwiązać375.

Zdaniem Zofi i Kurnatowskiej ujęciu monografi cznemu powinno dziś towa-
rzyszyć spojrzenie właśnie interdyscyplinarne:

Oba te odmienne sposoby ujmowania rzeczywistości: „porównawczy” i „monografi czny” 
(w poszczególnych naukach określane różnymi terminami) są komplementarne w postę-
powaniu badawczym. Ujęcia „monografi czne” dostarczają okazji do wykrycia niezna-
nych dotychczas elementów i relacji, dotyczą jednak tylko konkretnie rozpoznanych, z re-
guły nielicznych sytuacji. Możność stwierdzenia, czy odkryte tam zależności zachodzą 
w liczącej się serii podobnych przypadków, dają odpowiednio zaprogramowane ujęcia 
„porównawcze”376.

Interdyscyplinarność, zdaniem badaczki, niesie ze sobą wiele korzyści dla 
wszystkich współpracujących stron: 

Doraźną korzyścią, wynoszoną przez przedstawicieli każdej nauki biorących udział w in-
terdyscyplinarnych badaniach monografi cznych, jest pozyskiwanie informacji istotnych 
dla rozwiązywania ich własnych, szczegółowych zagadnień poznawczych poprzez otrzy-
mywanie nowych istotnych informacji, niemożliwych do uzyskania w analizie właściwej 
swojej dyscyplinie377.

Coraz większe zainteresowanie podejmowaniem różnych problemów nauko-
wych w perspektywie interdyscyplinarnej widoczne jest w rosnącej liczbie kon-
ferencji gromadzących specjalistów z różnych dziedzin. We wprowadzeniach do 
publikowanych tomów coraz częściej też pojawiają się wezwania do podjęcia 
badań interdyscyplinarnych378. Należy zatem wierzyć, że i w biografi ce per-
spektywa interdyscyplinarna wróci do łask, a może nawet stanie się tendencją 
wiodącą, zgodnie z przewidywaniami Władysława Zajewskiego i Teresy Rzepy.

Aby w sposób pełny odpowiedzieć na pytanie, jak interdyscyplinarnie badać 
życie wielkich twórców na obszarze biografi ki, należy zacząć od kwestii głęb-
szej: od pytania, jakie pola badawcze wchodziłyby w zakres takiego badania, 
jakie narzędzia i teorie należałoby uwzględnić, konstruując nową metodę ba-
dawczą. Znawca tego tematu – William Runyan Mc Kinley – w zdecydowany 
sposób opowiada się za wychodzeniem poza konteksty monodyscyplinarne, gdy 
ma się do czynienia z życiem wybitnej osoby.

375  Tamże, s. 17.
376  Tamże, s. 18.
377  Tamże, s. 19–20.
378  Por. np. wypowiedź z wprowadzenia do tomu Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, 

red. A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska, Wrocław 2004: Kategoria płci i rodzaju związana jest z wielo-
ma aspektami ludzkiego życia, stanowiąc tym samym przedmiot zainteresowań psychologii, fi lolo-
gii, socjologii, medycyny, antropologii, kulturoznawstwa, historii, ekonomii czy nauk prawniczych. 
Interdyscyplinarna wymiana poglądów teoretycznych, danych empirycznych oraz metodologicz-
nych sposobów podejścia do problematyki płci pozwala na poszerzenie wiedzy i zwiększa możliwo-
ści zrozumienia zagadnień związanych z jej wielowymiarowym i wieloaspektowym rozumieniem. 
Natomiast w dalszej perspektywie może sprzyjać wypracowaniu zintegrowanego interdyscyplinar-
nie modelu badań nad płcią; A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska, Wstęp, tamże, s. 7–8. 
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Czy możliwe jest sporządzenie dobrej biografi i Einsteina lub Newtona bez znajomości 
fi zyki, biografi i Henry’ego Jamesa czy Virginii Woolf bez znajomości teorii literatury, 
biografi i Mozarta czy Beethovena bez wiedzy o muzyce? Tak istotna część życia twór-
czych jednostek splata się z ich pracą, karierą, kontaktami i dokonaniami, że biograf 
musi posiadać lub pragnąć zdobyć szczególną wiedzę na temat świata tych prac. (…) 
Bez spełnienia warunku posiadania podstawy w takiej szerokiej wiedzy z jakiejś dzie-
dziny, biografi a może zostać przez ekspertów w tej dziedzinie zaatakowana jako naiwna 
czy „niedoinformowana”. (…) Przy tworzeniu naprawdę kompetentnej biografi i, suma 
potrzebnej wiedzy i doświadczenia z dziedziny zawodowego świata podmiotu może do-
równać sumie niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii czy technik biografi cznych379.

Zatem trzy obszary wiedzy mają charakter uniwersalny: pierwszym z nich 
jest dziedzina „zawodowego świata podmiotu”380; drugim – psychologia (w za-
kresie koniecznym do analizowania biografi i); trzecim – techniki biografi czne, 
czyli metodologia badań (obejmująca techniki powstałe tak w obrębie psycholo-
gii, jak i historii, potrzebnej do badania archiwów i tworzenia narracji historycz-
nej, będącej niezbędnym kontekstem każdej biografi i).

Podstawowymi kontekstami interdyscyplinarnymi dla biografi ki naukowej 
w literaturoznawstwie są zatem psychologia i historia. Psychologia pozwala 
opisywać i wyjaśniać przebieg życia człowieka (a więc przedmiot badań bio-
grafi ki), natomiast historia pełni dwojaką rolę: z jednej strony dostarcza wiedzy 
na temat kontekstu polityczno-społecznego, w którym przyszło żyć danemu pi-
sarzowi, z drugiej – dysponuje narzędziami pozwalającymi badać dokumenty 
z przeszłości, oceniać ich wiarygodność i wartość historyczną. 

O ile jednak znaczenie historii dla badań biografi cznych nigdy nie było 
kwestionowane, o tyle kontekst psychologiczny został przez strukturalistów 
zarzucony w imię autonomizacji badań literaturoznawczych i unikania tak psy-
chologizmu, jak i biografi zmu. Dziś, gdy obydwa te „straszaki” odeszły w prze-
szłość, można jeszcze raz spokojnie zanalizować problem relacji między litera-
turoznawstwem a psychologią, o co apelował Stefan Sawicki: interpretacja (…) 
powinna dane biografi czne i historyczne traktować pomocniczo (…) przecho-
dząc w swych ostatecznych konstatacjach od autora do człowieka [podkr. A.C.]. 
W związku z tym nauka o literaturze powinna, jak sądzę, jeszcze raz przemyśleć 
swój stosunek do psychologii381.

379  W. Runyan McKinley, Historie życia a psychobiografi a…, s. 240–241.
380  Pierwszy obszar – z defi nicji – uzależniony jest całkowicie od bohatera biografi i i jego 

„specjalizacji”. Jednak wydaje się, że można sformułować pewną regułę ogólną – jest nią szacunek 
dla metodologii obowiązującej w danej dyscyplinie, jeśli bowiem tego respektowania norm zabrak-
nie, mogą pojawić się zarzuty redukcjonizmu i psychologizmu. Tylko szacunek dla metodologii 
dziedziny aktywności twórcy, połączony z dogłębną jej znajomością i umiejętnością zastosowania, 
może uchronić badacza biografi i przed tymi dwoma błędami.

381  S. Sawicki, O sytuacji w metodologii badań literaturoznawczych, „Ruch Literacki” 1993, 
z. 6, s. 704.
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4.2.2. Psychologia jako kontekst konieczny biografi i
Świadomość konieczności odwoływania się do psychologii jest coraz powszech-
niejsza wśród badaczy zajmujących się biografi ą, zwłaszcza wśród historyków: 
Jeśli biografi a ma odnieść w miarę wszechstronny sukces, jej autor musi dać 
dowody, że nieobca jest mu pogłębiona znajomość psychologii (zwłaszcza jej 
działu związanego z teorią osobowości) – pisze Stanisław Nicieja382. Nie waham 
się stwierdzić – pisze z kolei Zbigniew Wójcik – że brak wizerunku psycholo-
gicznego oznacza, że dana biografi a jest niepełna i traci bardzo dużo na warto-
ści383. A Tomasz Ochinowski orzeka: 

Zdarza się, że historycy nie uwzględniają dynamiki rozwoju osobowości oraz działania 
czynników takich, jak przeżycia, decyzje, potrzeby, system wartości, emocje, pośredniczą-
cych między rzeczywistością polityczną a cechami psychicznymi bohatera biografi i. (…) 
Nieraz spotkać można subiektywny, nie zawsze uzasadniony w świetle wiedzy psycholo-
gicznej zestaw interpretowanych sfer działalności bohaterów biografi i (niektóre zachowa-
nia pojawiają się na zasadzie deus ex machina)384. 

Dziś coraz częściej historycy uznają, iż współpraca biografów z psychologa-
mi może być dla obu stron inspirująca, co już kilkanaście lat temu proponowała 
Elwira Kosnarewicz: Tak jak psychologia korzystać może z biografi i, tak i bio-
grafi a może się przekształcać pod wpływem psychologii385. 

Również Erik Erikson zwraca uwagę na konieczność odwołania się do wy-
jaśnień psychologicznych: Konceptualizacje i założenia psychologiczne są nie-
odzownym elementem opisu i interpretacji życia ludzi i nawet badacze krytycz-
nie nastawieni do systematycznej psychologii zmuszeni są polegać na pewnej 
psychologii wnioskowania”386.

Potwierdza to Michał Stasiakiewicz, pisząc, że każda biografi a wymaga im-
plicite jakiejś teorii psychologicznej387. Zatem do opisywania i rekonstruowania 
przebiegu życia potrzebna jest określona koncepcja człowieka, niezależnie od 
tego, czy jest ona przywołana wprost, czy przyjęta nieświadomie. 

Elwira Kosnarewicz nazywa to warstwą powierzchniową oraz głęboką 
biografi i i defi niuje tę pierwszą jako literalnie odczytany opis życia konkretnej 
osoby. Natomiast warstwa głęboka to ukryta (stanowiąca podstawę dzieła) kon-
cepcja człowieka i jego egzystencji388. 

„Warstwa głęboka” narracji biografi cznej istnieje niezależnie od faktu, czy 
badacz zdaje sobie z tego sprawę, czy nie; czy deklaruje do jakich koncepcji się 
odnosi, czy nie:

382  S. Nicieja, Biograf – fotograf, detektyw, kreator, w: Stan i perspektywy…, s. 41.
383  Z. Wójcik, Refl eksje wokół biografi i Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, tamże, s. 70.
384  T. Ochinowski, Co historykom po psychologu?, tamże, s. 243.
385  E. Kosnarewicz, Biografi a i jej związki z psychologią, s. 78.
386  W. Runyan McKinley, Historie życia a psychobiogafi a…, s. 199.
387  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 89.
388  Rozważania na temat poziomów biografi i nawiązują do teorii Chomsky’ego; por. 

E. Kosnarewicz, Biografi a i jej związki z psychologią, s. 73–75.
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Najpierw bowiem autor musi mieć koncepcję człowieka i jego egzystencji (warstwa głę-
boka), by później opisać życie tego człowieka (warstwa powierzchniowa), wydobywając 
najważniejsze treści – sens życia. Sytuacja odwrotna jest niemożliwa. (…) Nie można 
dokonać selekcji zdarzeń i faktów, kiedy brakuje ogólniejszej koncepcji, ułatwiającej 
określenie, które z tych zdarzeń są bardziej, a które mniej istotne389. 

Także wśród literaturoznawców pojawiają się opinie o użyteczności psycho-
logii w badaniach literackich. Kazimierz Cysewski wskazuje na konieczność 
uwzględnienia powiązań interdyscyplinarnych w związku z używaniem w bio-
grafi ce tak złożonego konstruktu teoretycznego jak „osobowość pisarza”. Ze 
względu na jego stosowanie w badaniach literaturoznawczych występuje aspekt 
psychologiczny, podobnie jak w psychologii pojawia się aspekt literacki wszę-
dzie tam, gdzie do analizy wykorzystywane są utwory literackie.

To podwójne uwikłanie kompetencji, które zakłada pojęcie osobowości pisarza, zmusza do 
wstępnych rozstrzygnięć, by uniknąć błędów interpretacyjnych: wiele głupstw wypowie-
dzieli dotychczas w tej materii literaturoznawcy; nie więcej, ale chyba większe głupstwa 
zdarzały się w tym zakresie psychologom i psychiatrom, bowiem zabrakło im kompetencji 
w badaniu dziedziny, która jednak jest tu najważniejsza (dzieło pisarza)390. 

Zdaniem Cysewskiego każda spójna interpretacja całej twórczości (lub jej frag-
mentu) ma u swojego podłoża określoną hipotezę osobowości twórcy. Nawet je-
żeli explicite żadne zdania na ten temat nie padają, to taka hipoteza istnieje jako 
warunek spójnej całości i daje się określić w procedurach interpretacyjnych391. 
Jednocześnie autor tych słów bardzo jasno zakreśla granice interdyscyplinarności: 
decydujące jednak jest tu powiązanie wniosków z diagnozą twórczości; i musi tak 
być, jeżeli wypowiedź ma pozostawać w kręgu kompetencji literaturoznawcy392. 

W uwagach badacza widać uzasadniony lęk przed biografi cznym voyery-
zmem z jednej strony (mającym swój początek w demitologizacji twórców, np. 
w kampanii antybrązowniczej Boya) a porzuceniem meritum sprawy dla bio-
grafi cznych analiz. Dlatego stwierdza: o osobowości jednostki wybitnej możemy 
mówić sensownie tylko łącznie z jej dziełem. Nie uda się w sposób wartościowy 
poznawczo charakteryzować wielkiego człowieka tak, jak człowieka zwykłego, 
bowiem dojść można by do obrazu karykaturalnego393.

389  E. Kosnarewicz, Biografi a i jej związki z psychologią, s. 73.
390  K. Cysewski, Historycznoliterackie ujęcia osobowości Mickiewicza. Próba wstępnej 

problematyzacji, w: Mickiewiczologia – tradycje i potrzeby, red. K. Cysewski, Słupsk 1999, s. 7. 
Także Jan Józef Lipski w szkicu Osobowość twórcza opowiedział się za stosowaniem przez lite-
raturoznawców teorii psychologicznych w badaniach biografi cznych. Opisując analizy życia pisa-
rzy wykonane przez psychologów, tłumaczy on, że błędy specjalistów innych dziedzin wynikały 
z traktowania tekstów literackich jako „materiału klinicznego”, bez uwzględniania zjawisk ściśle 
związanych z „literackością” utworu, na przykład konwencji. Takich błędów może uniknąć lite-
raturoznawca wykorzystujący teorie psychologiczne (por. tegoż, Osobowość twórcza, „Pamiętnik 
Literacki” 1983, z. 3, s. 167–188).

391  K. Cysewski, Historycznoliterackie ujęcia osobowości Mickiewicza, s. 8.
392  Tamże, s. 7–8. 
393  Tamże, s. 8.
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Kazimierz Cysewski, rozważając problem wpływu założeń o charakterze 
psychologicznym na rozważania biografi czne, sformułował pewną propozycję 
w tym względzie: Wnioski, które formułuje się na temat osobowości poety czy 
jakiejkolwiek wielkiej postaci, muszą być diagnozą jej osoby jako człowieka, 
a równocześnie (w tych samych kategoriach) diagnozą charakteru twórczości394. 
Badacz przywołuje tutaj psychologię osobowości i twórczości, do nich warto 
dodać psychologię biegu życia; dzięki niej biografi a może być badana w per-
spektywie diachronicznej z uwzględnieniem rozwoju jednostki. Tym bardziej 
że – według badaczy zajmujących się psychologicznymi analizami twórczości 
– założenie o istnieniu związków między osobowością, życiem i twórczością to 
formuła teoretyczna i metodologiczna dająca możliwość złożonego i interdyscy-
plinarnego ujmowania psychologicznych uwarunkowań działalności twórczej395. 

Także Teresa Rzepa, jako psycholog z kolei, zdecydowanie opowiada się 
za ścisłą współpracą biografów i psychologów. Zauważa podobieństwo między 
psychologią a biografi styką: obie mówią o konkretnych jednostkach, ale umiesz-
czają je na szerszym tle i dążą do pokazania jakiejś ogólnej prawdy o człowie-
ku – zatem obie potrzebują metodologii, która będzie godzić nomotetyczność 
z idiografi cznością, teorie i koncepcje sprawdzone na dużych populacjach z uję-
ciem jak najbardziej indywidualnym. Zastosowanie psychologii w badaniach 
biografi cznych może właśnie to umożliwić:

Ale interpretacja może być również przemyślana i w pełni świadoma. Wówczas zdarzenia 
z przeszłości (przebieg czyjegoś życia) układają się w spójną całość. Dzieje się tak wów-
czas, gdy patrzymy na przeszłość przez pewien schemat, tj. przykładamy do niej matrycę, 
która pozwala nam na jednorodny sposób interpretacji. I w tym właśnie miejscu psycho-
logia przychodzi biografi i z pomocą. Taką matrycą może być bowiem przyjęta koncepcja 
psychologiczna (np. koncepcja rozwoju osobowości). Dzięki niej różnorodne fragmenty 
biografi i dadzą się złożyć w jednorodną całość. Proponuje ona bowiem sposób patrzenia 
na życie człowieka, sposób „odczytywania” go396. 

Wybór koncepcji psychologicznej jako struktury porządkującej fakty i po-
zwalającej zachować naturalny kształt biegu życia umożliwia także lepsze ra-
dzenie sobie z mnogością danych biografi cznych: Przyjęcie określonej koncepcji 
człowieka – pisze Rzepa – pozwala biografowi na wyłonienie w życiu jednostki 
„rdzenia” jego egzystencji. W ten sposób jednostka (w opisie biografa) zacho-
wa swoją tożsamość mimo nagromadzenia różnorodnych zdarzeń i faktów z jej 
życia397. 

Użycie teorii psychologicznej nie zabezpiecza co prawda ani przed jedno-
stronnością analizy, ani nie gwarantuje „przezroczystości” narzędzia czy proce-
dury badawczej: w minionej rzeczywistości dostrzegamy tylko to, na co pozwala 
nam nasza matryca. Ale jest to już problem wyboru między opisem a wyjaś-

394  Tamże, s. 8.
395  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 97.
396  T. Rzepa, Co wnoszą badania biografi czne do refl eksji nad psychologicznymi wymiara-

mi…, s. 78.
397  Tamże, s. 79.
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nianiem, między zbieraniem różnorodnych, niepowiązanych ze sobą, często 
sprzecznych faktów a tworzeniem z nich spójnego obrazu za pomocą określo-
nych narzędzi – podsumowuje badaczka398.

4.2.3. Biografi a jako zjawisko historyczne
Przebieg życia twórcy poza tym, że może być dobrze wyjaśniany za pomocą 
teorii psychologicznych, pozostaje zjawiskiem historycznym, gdyż dotyczy 
przeszłości. Biograf bada zawsze rzeczywistość minioną – stąd dystans czasowy 
wobec przedmiotu badania oraz konieczność jego holistycznego potraktowania 
(życie jest już zamkniętą całością). 

Ciekawą analizę metody biografi cznej i biografi styki w ogóle przedstawił 
Gwidon Zalejko w artykule Przeciw metodzie (biografi cznej). Refl eksje nad 
historycznością biografi i399. Na prawdziwy rozkwit zainteresowania tematyką 
biografi czną w naukach społecznych reaguje krytyczną refl eksją nad nowym pa-
radygmatem badawczym, zwracając uwagę, iż w dyskusji nad nowym kształtem 
biografi styki nie uczestniczą (na początku lat dziewięćdziesiątych) historycy, 
chociaż to oni są autorami największej liczby biografi i400. Dlatego jako histo-
ryk Zalejko formułuje kilka tez do dalszej dyskusji. Pierwsza z nich ważna jest 
z punktu widzenia podjętej problematyki historyczności badań biografi cznych. 
Brzmi ona następująco: biografi a musi być traktowana jako zjawisko przede 
wszystkim historyczne z powodów tak merytorycznych, jak i metodologicznych, 
co nie wyklucza w żadnym wypadku uprawiania biografi styki w innych niż histo-
ria dyscyplinach, podważa jednak próby traktowania biografi i jako fenomenu 
spoza kontekstu historycznego401.

Biografi a ujmowana przez Gwidona Zalejkę jako „opis życia” uważana jest 
przez niego (jako przedsięwzięcie poznawcze) za zjawisko historyczne.

Jego przedmiot ma naturę identyczną jak przedmiot badań historycznych, podobnie jak 
identyczna jest w obu wypadkach perspektywa epistemologiczna badacza oraz stoso-
wane procedury. Biograf bada mianowicie pewien obszar ludzkiej rzeczywistości, która 
w momencie badania jest już zawsze rzeczywistością minioną, przeszłością. Ów czasowy 
dystans wobec przedmiotu badania oraz konieczność jego konceptualizacji jako całości 
(już w pewien sposób zakończonej i pełnej) – to fundament wszelkiego badania biogra-
fi cznego402.

Drugim argumentem przemawiającym za koniecznością traktowania bio-
grafi i przede wszystkim jako zjawiska historycznego jest kwestia metodologii 
badań: interpretacji źródeł będących świadectwem poznawczej rzeczywistości. 

398  Tamże.
399  G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej)…, s. 15–24.
400  Opinia ta w zasadzie pozostaje aktualna do początku XXI wieku; konferencja Stan i per-

spektywy rozwoju biografi styki polskiej gromadzi wyłącznie humanistów, a propozycja utworze-
nia psychologicznej (i niepsychoanalitycznej) historii padnie dopiero w 2002 roku w wystąpieniu 
T. Ochinowskiego (o czym w tekście dalej).

401  G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej)…, s. 16.
402  Tamże, s. 17.
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Źródła te odnoszą się do innego rzędu rzeczywistości, z którą nie ma kontaktu 
bezpośredniego, mają zatem charakter pośredni: Badania biografi czne, tak jak 
i historyczne, są zatem pośrednie, niejako wskaźnikowe, prowadzone na ma-
teriale, który sam jest już interpretacją badanej rzeczywistości. (…) Właściwy 
dobór, krytyka i interpretacja materiału źródłowego ma więc dla biografa, tak 
jak dla historyka, znaczenie zasadnicze, a wynik badań prowadzonych w nawet 
najbardziej prawomocny sposób nie może w żaden sposób pretendować do peł-
nej obiektywności403.

Trzecim, zasadniczym argumentem za historycznością biografi i jest jej 
zbieżność z historiografi ą pod względem form, kategorii i konwencji przyjmo-
wanych przez gotowe „opisy życia” – wspólne są kulturowo uwarunkowane 
konceptualizowanie swojego życia, wielowiekowa tradycja biografi czna i kon-
wencje narracyjne, dlatego biografi a i historiografi a wpływają z jednej strony 
na sposób rozumienia cudzej egzystencji przez każdego badacza, z drugiej zaś – 
selekcjonują i klasyfi kują te elementy „życia”, które można uznać za szczególnie 
doniosłe dla każdej biografi i404.

Do tego argumentu Zalejki można jeszcze dodać, iż samo słowo „przebieg” 
mówi już o pewnej ciągłości w czasie, o tym, że egzystencja z natury jest histo-
ryczna (dlatego często w psychologii używa się również pojęcia „historia życia 
osoby”). I niezależnie od opinii poststrukturalistów biograf od problematyki 
historycznej uciec nie może, chociaż dziś narzędzi historycznych powinien uży-
wać rozważniej, ostrożniej i ze świadomością ograniczeń, jakie niesie ze sobą 
narracja historyczna.

Czwartym argumentem jest podobieństwo ról, jakie zarówno historia, jak 
i biografi a pełnią w społeczeństwie: Biografowie grają więc w naszym życiu 
podobną rolę co wiedza historyczna. Nie dając żadnych konkretnych rozwiązań 
poszczególnych problemów, ułatwiają podejmowanie decyzji i odnajdywanie 
sensu w tym, co robimy, ostrzegają przed zagrożeniami i podsuwają pomysły 
skutecznych rozstrzygnięć405.

Wśród cech warunkujących powstanie idealnej biografi i naukowej historycy 
wymieniają na pierwszym miejscu znajomość epoki: każda wybitna osoba (…) 
musi być przedstawiona na tle epoki, w której żyła, nie może być z tej epoki 
zbytnio lub całkowicie wyizolowana406. Drugim elementem niezmiernie istot-
nym jest dostęp do bazy źródłowej, przede wszystkim do korespondencji, w dal-
szej kolejności do dzienników, pamiętników, autobiografi i, a na końcu – do da-
nych przekazanych przez świadków, znających osobiście bohatera biografi i407. 
Literaturoznawstwo dysponuje po części dobrze przygotowanymi materiałami 
źródłowymi w postaci kalendariów literackich (zostały one omówione w pod-

403  Tamże, s. 17.
404  Tamże, s. 17–18.
405  Tamże, s. 24.
406  Z. Wójcik, Refl eksje wokół biografi i Jana Kazimierza…, s. 70. O znajomości epoki jako 

warunku napisania dobrej biografi i pisze również S. Nicieja; por. tegoż, Biograf – fotograf, detek-
tyw, kreator, s. 36–37.

407  Por. S. Nicieja, Biograf – fotograf, detektyw, kreator, s. 36–37.
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rozdziale 3.1. części II). Dostęp do takich materiałów ułatwia w znaczący spo-
sób pracę archiwalną badacza. 

Nauki historyczne są bardziej niż literaturoznawstwo otwarte na interdy-
scyplinarność – na ich obszarze słowa o współpracy z psychologami ziściły 
się w ciągu zaledwie czterech lat od wydania pracy Stan i perspektywy roz-
woju biografi styki polskiej. Kierunek interdyscyplinarny, tam zaledwie się 
pojawiający, dziś budzi powszechne zainteresowanie i staje się przedmiotem 
rozważań teoretycznych. Najciekawszym tekstem obrazującym tę tendencję 
jest artykuł Tomasza Ochinowskiego Biografi styka historyczna i psychologia. 
Metodologiczne przestrzenie współpracy408. 

Autor zaznacza, iż co prawda od lat istnieje odrębna subdyscyplina zajmu-
jąca się „psychohistorią”, ale jej konotacje psychoanalityczne dotąd skutecznie 
zniechęcały historyków do podejmowania badań w tej perspektywie. Jednak 
obecnie coraz większą popularność zyskuje propozycja zastąpienia tej nazwy 
terminem „historia psychologiczna” dla zaznaczenia odmienności psycholo-
gicznych podstaw teoretycznych. 

Zgodnie z nowym rozumieniem jest to dziedzina badań i analiz teoretycz-
nych z pogranicza psychologii oraz historii. Według założeń przedstawionych 
przez Ochinowskiego nowa metodologia polega między innymi na stosowaniu 
interpretacji psychologicznej do wyjaśniania wydarzeń i procesów historycz-
nych, zachowań jednostek oraz grup społecznych, charakterystyki znaczenia 
wydarzeń historycznych w życiu jednostek i grup, wykorzystania materiałów 
historycznych jako źródła danych dla psychologii oraz – co szczególnie ważne – 
wykorzystania psychologii jako nauki pomocniczej w szczegółowych badaniach 
z zakresu historii, a szczególnie takich dziedzin, jak historia życia codziennego, 
historia mówiona, biografi styka409. 

Zatem współcześnie historia i psychologia postrzegane są jako niezbędne 
konteksty interpretacyjne dla biografi ki: historia ze względu na podobieństwo 
przedmiotu badania, metodologii, wzorców narracyjnych itp., a psychologia – 
z racji specyfi ki tematu głównego, jakim jest przebieg życia bohatera biografi i, 
poddany określonym warunkom historyczno-społecznym, ale i uwarunkowa-
niom wewnętrznym (natury psychologicznej) i zewnętrznym (badanym za po-
mocą narzędzi psychologii społecznej).

4.3. Warunki interdyscyplinarności badań biografi cznych

Przyjęcie perspektywy interdyscyplinarnej prowokuje do pytania o ewentual-
ne niebezpieczeństwa i zagrożenia takiego interdyscyplinarnego przekraczania 
granic metodologicznych w naukach społecznych i humanistycznych. Praktyka 

408  Artykuł ten został zamieszczony w pracy zbiorowej Szkice psychologiczne. Doniesienia 
z badań. Aplikacje. Refl eksje, red. M. Straś-Romanowska, Wrocław 2002, s. 241–254.

409  Tamże, s. 241–254.
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badawcza pokazuje, iż można mówić o dwóch typach takiej interdyscyplinar-
ności. Różni je nie tylko zakres wykorzystywania osiągnięć innej dziedziny niż 
własna, ale także jakość wyjaśnień oraz prawomocność twierdzeń.

Aby interdyscyplinarność w rzeczywisty sposób przyczyniała się do posze-
rzania wiedzy o twórcy, nie może mieć ona charakteru powierzchownego, lecz 
powinna przebiegać na poziomie głębokim410. Przez interdyscyplinarność po-
wierzchowną rozumiem: 1) zapożyczenie narzędzi lub teorii z innej dziedziny 
bez ich rzetelnej znajomości, również na poziomie metateoretycznym; 2) nie-
uzasadnione poszerzanie znaczenia pojęć specyfi cznych dla danej dziedziny lub 
ich redefi niowanie bez uwzględnienia znaczenia nadanego im w obrębie dyscy-
pliny źródłowej; 3) użycie teorii lub pojęć z innych dziedzin w sposób arbitralny 
(to znaczy bezkontekstowy, niewiążący się ani z tekstem, ani z rzeczywistością 
badaną), tworzenie nawiązań o charakterze wyłącznie „erudycyjnym”, a więc 
spełniającym funkcję autoprezentacyjną.

Interdyscyplinarność, o którą chodzi w badaniach naukowych, winna mieć 
charakter głęboki czyli dotyczyć nie tylko używanych metod, lecz również sto-
jących u ich podstaw teorii (co chroni przed mieszaniem metodologii pocho-
dzących z różnych szkół, często opartych na sprzecznych założeniach fi lozo-
fi cznych). Wymaga ona specjalistycznej wiedzy, zdobytej w toku pogłębionych 
studiów nad obiema łączonymi dziedzinami i stosowana jest wyłącznie w uza-
sadnionych przypadkach, czyli wtedy, gdy sam przedmiot badania ma charakter 
interdyscyplinarny lub gdy włączenie analiz interdyscyplinarnych w sposób 
istotny wzbogaci możliwe konteksty interpretacyjne badanego elementu. 

Przykładem konieczności wykorzystania modelu interdyscyplinarności 
głębokiej jest właśnie badanie biografi czne, gdyż jego przedmiot: życie twór-
cy – z natury jest interdyscyplinarny. Zgodnie z proponowanym tu podejściem 
badacz nie ma pełnej dowolności w wyborze kontekstów interdyscyplinarnych: 
ogranicza go własna specjalizacja oraz dobór współpracowników w zespole ba-
dawczym. Ale nawet gdy kwestie te uda mu się rozwiązać – odkrywa nowe prob-
lemy, wynikające z samej natury przedmiotu badania i jego interdyscyplinarnego 
charakteru.

Tak rozumiana interdyscyplinarna biografi ka naukowa wydaje się nie tylko 
spełniać rygory naukowości, pozwalające jej stać się pełnoprawną subdyscy-
pliną literaturoznawstwa, lecz mogłaby zapoczątkować rozwój interdyscypli-
narnych badań biografi cznych w całej humanistyce, wskazując nowe możliwo-
ści wykorzystywania osiągnięć uzyskanych w poszczególnych dyscyplinach. 
Wzajemne oddziaływania różnych nauk humanistycznych i społecznych ma 
bowiem dobroczynne skutki, dając szansę scalenia dotąd zbyt rozdrobnionych 
nauk badających czło wieka411. Współpraca interdyscyplinarna nie pozwala bo-
wiem specjalistom zamykać się we własnym eksperckim „światku”, wprost 
przeciwnie – zbudowana jest na dialogu zakładającym uniwersalizowanie ję-

410  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 67–69.
411  Por. T. Ochinowski, Biografi styka historyczna i psychologia, s. 250.
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zyka humanistyki tak, by opisując tę samą rzeczywistość społeczną, badacze 
posługiwali się wspólną, zrozumiałą dla innych specjalistów terminologią.

Podsumowując powyższe rozważania trzeba stwierdzić, że interdyscypli-
narność w badaniach biografi cznych jest zadaniem trudnym. Działania pre-
kursorów w tym zakresie: Charlotte Bühler – na gruncie psychologii czy też 
Juliusza Kleinera – w literaturoznawstwie, były wyjątkiem, a nie regułą postę-
powania w badaniach biografi cznych. Postulat Józefa Pietera, wspominany na 
wstępie, pozostał bez echa, podobnie jak o wiele bardziej współczesne argu-
menty Teresy Rzepy. 

Na brak porozumienia w tej kwestii skarży się jednak i Philippe Lejeune, któ-
ry pisze wprost o quasi-religijnym przecenianiu literatury charakterystycznym 
dla francuskich środowisk literackich oraz niechęci do przekraczania granic lite-
raturoznawstwa. I dodaje: jestem profesorem literatury. A przecież autobiografi ę 
można badać jedynie z interdyscyplinarnego punktu widzenia. Kończyłem moją 
pracę, częściej odwiedzając psychologów, socjologów, historyków, aniżeli mych 
kolegów literaturoznawców, którzy trochę oburzają się z powodu mego wyjścia 
poza kanon tekstów uświęconych. Wierzę zatem, że nasze spotkanie postawi so-
bie za cel skonfrontowanie kultur narodowych i różnych dyscyplin dla zbudowa-
nia pewnego rodzaju ogólnej antropologii autobiografi i412.

O biografi i można powiedzieć jednak dokładnie to samo: że można ją badać 
jedynie z interdyscyplinarnego punktu widzenia, a „odwiedziny” u wymienio-
nych przez Lejeune’a specjalistów innych dyscyplin przydałyby się tak samo 
w badaniach biografi cznych, jak w autobiografi i.

Niestety, jak na razie interdyscyplinarność w biografi cznych badaniach na-
ukowych pozostaje postulatem, którego realizacja wydaje się wciąż odległa, 
przynajmniej biorąc pod uwagę stopień specjalizacji metod w różnych dziedzi-
nach nauk humanistycznych i społecznych. Budowanie mostów między naszy-
mi dyscyplinami w dziedzinie twórczości to zatem praca na lata, bo przepaści 
i różnic jest więcej niż by się mogło wydawać. Ale skoro prace interdyscypli-
narne powstają i jest ich coraz więcej, na przykład jeśli chodzi o problematykę 
narracji, to należy mieć nadzieję, że tak samo stanie się z tematem twórczości 
i biografi i twórcy. 

Zatem wydaje się, że porozumienie między psychologami a literaturoznaw-
cami jest możliwe i może być poznawczo owocne, chociaż wymaga uwzględnie-
nia wielu złożonych uwarunkowań wynikających z odmienności obu dyscyplin 
i specyfi ki ich warsztatów: od języka i metodologii począwszy, na koncepcjach 
i uwarunkowaniach rozwoju każdej z tych dziedzin skończywszy. Odmienne 
trajektorie ewolucyjne z czasów, gdy psychologia i literaturoznawstwo walczyły 
o autonomię i naukowe uprawomocnienie, spowodowały bowiem, że przekra-
czanie granic obu dyscyplin okazywało się trudne i ryzykowne. Błędy na tej 
drodze popełniali tak literaturoznawcy, jak i psychologowie, co często prowa-
dziło na bezdroża obu nauk, a tym samym spowodowało ukształtowanie się 

412  P. Lejeune, Czy można zdefi niować autobiografi ę?, s. 18–19.
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przekonania, iż tego typu analizy mają wątpliwą wartość naukową. W badaniach 
literackich jako wyjątek od tej reguły traktowano psychoanalizę.

Wydaje się jednak, że pora zrewidować te przekonania, gdyż wyniki aktu-
alnie prowadzonych badań coraz bardziej przekonują, iż związki psychologii 
z literaturoznawstwem są nie tylko możliwe, ale i konieczne, jeśli chcemy peł-
niej i dokładniej badać biografi e pisarzy, stawiać hipotezy na temat przebiegu 
procesów twórczych czy wpływu osobowości na złożony proces powstawania 
dzieła literackiego.

4.4. Problemy metodologiczne badań biografi cznych

Poniższe rozważania, skupione wokół zagadnień metodologicznych, precy-
zują warunki, w jakich powinno się prowadzić naukowe badania biografi czne 
w perspektywie interdyscyplinarnej. Można je streścić w postaci pięciu proble-
mów: 1) problem wyboru osoby: o kim pisać?, jakimi zasadami się kierować 
wybierając twórcę?; 2) problem formy badania: jak zapewnić „naukowość” 
analizy biografi cznej?; 3) problem celu: po co pisać?, jakie realizować cele?;
4) problem odbiorcy: jak unikać dydaktyzmu i moralizatorstwa?, jakie powin-
ny być zasady komunikowania się biografa i odbiorcy?; 5) problem oceny: czy 
ujawniać lub na ile ukrywać stosunek emocjonalny do badanej postaci?413.

Pierwszy obszar zagadnień: problem selekcji osoby, której historię życia 
będzie się badać, zdeterminowany jest przede wszystkim specjalizacją badacza 
lub badaczy pracujących w zespole. Na tym etapie następuje więc wyłonienie 
określonej dziedziny, w obrębie której badania będą prowadzone414. Drugą kwe-
stią jest ilość i jakość dokumentów biografi cznych. Prowadzenie naukowych 
badań przebiegu życia możliwe jest tylko wówczas, gdy ma się do dyspozy-
cji w miarę kompletne wydanie krytyczne korespondencji, dane biografi czne 
(idealną sytuacją jest dostęp do kroniki lub kalendarium biografi cznego), dane 
bibliografi czne i dzieła415. 

Trzecim kryterium powinien być dystans czasowy, najlepiej pięćdziesięcio-
letni, dzielący badającego i tego, którego życie będzie badane. Według historyka 
Zenona Wójcika odpowiednia odległość w czasie pozwala uniknąć uwikłania 
w spory epoki i umożliwia traktowanie bohaterów z akademickim spokojem 
i akademicką rozwagą. Ze względu na to kryterium naukowymi nie są biografi e 
pisane przez autorów współczesnych bohaterowi, gdyż nie mogą być obiektyw-

413  Pytania zaczerpnęłam od T. Rzepy (Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, 
s. 38); natomiast odpowiedzi udzieliłam, sięgając do wypowiedzi innych badaczy, ilekroć poruszali 
oni daną problematykę.

414  Jest to bardzo ważny, chociaż niedoceniany etap selekcji, dlatego zdarza się, że powstają bio-
grafi e o charakterze naukowym, napisane przez specjalistów innych dziedzin niż bohatera biografi i.

415  Na to właśnie kryterium wskazuje wielu badaczy cytowanych w tym rozdziale, między 
innymi T. Rzepa, R. Loth, S. Nicieja i W. Runyan McKinley.
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ne, stanowią za to doskonałe źródło historyczne umożliwiające odtworzenie 
epoki, w której żyła dana jednostka416.

Ostatnim kryterium jest zakres teoretyczny koncepcji użytej do analizowania 
biografi i. Zaproponowana w tej pracy metoda odwołuje się do modeli pozwala-
jących badać biografi e osób wybitnych, których osiągnięcia zostały uznane i do-
cenione. Znaczenie takich badań w nauce jest nie do przecenienia, bowiem poza 
walorem poznawczym mogą one dostarczać wiedzy na temat sytuacji wspoma-
gających twórczość (funkcja edukacyjna). Z drugiej strony warto badać biogra-
fi e twórców „typowych”, traktując je jako modelowy przebieg życia w danym 
czasie i określonych warunkach (w ten sposób może powstać biografi a pokole-
niowa, co jest równie cennym wkładem w historię rozwoju nauki). Popularność 
„mikrohistorii” zdaje się proponować właśnie taką reorientację „wielkich narra-
cji biografi cznych” na narracje lokalne, bliskie małym społecznościom417.

Drugi obszar zagadnień, wskazany przez T. Rzepę, dotyczy formy bada-
nia mającej spełniać rygory badań naukowych: dokładnych, rzetelnych, wy-
czerpujących. Naukowość metody polega w tym przypadku na zastosowaniu 
odpowiedniego, wcześniej skonstruowanego narzędzia, trafnego (badającego 
twórczość oraz przebieg życia twórcy) i rzetelnego (pozwalającego prawidłowo 
przeprowadzić analizę), gwarantującego maksymalnie dostępną obiektywność 
badań, czyli względną niezależność ich wyniku od osoby badacza. 

Trzecie pytanie dotyczy celu, a raczej celów, jakie powinny realizować 
naukowe badania biografi czne. Najważniejszym celem takich badań jest zgro-
madzenie wyników, służących do napisania biografi i naukowej, analiza ma więc 
doprowadzić do powstania całościowego, obiektywnego i wielowymiarowego 
obrazu życia. Poza nadrzędnym celem poznawczym badania biografi czne po-
zwalają realizować również cele poboczne: dydaktyczny, gdyż wprowadzenie 
nowych metod badawczych może doprowadzić również do zmodyfi kowania 
tradycyjnych metod uczenia biografi i w szkołach (wprowadzając na przykład 
wieloaspektowość biografi i lub wielość perspektyw418) oraz wychowawczy, 
uzyskiwany dzięki aktualizowaniu teoretycznych modeli kształtowania postaw 
twórczych i sprawdzaniu, na ile zgodne są one z doświadczeniem życiowym 
prawdziwych twórców419.

416  Z. Wójcik, Refl eksje wokół biografi i Jana Kazimierza…, s. 66–67. Myślę, że 50 lat od 
śmierci bohatera jest dystansem koniecznym, ale i wystarczającym dla rozpoczęcia naukowych 
badań biografi cznych. Krótszy okres nie pozwala zobaczyć przebiegu życia w perspektywie histo-
rycznej, a dzieł jednostki w odpowiednim kontekście kulturowym i społecznym. Natomiast dłuższy 
okres czasu, chociaż stwarza potrzebny badaczowi dystans, może doprowadzić do zagubienia wielu 
cennych materiałów, które warto zacząć zbierać jak najwcześniej.

417  Por. E. Domańska, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.
418  Przez wieloaspektowość rozumie się tu ujęcie biografi i w perspektywie różnych wymiarów 

życia osoby (na przykład Mickiewicz jako poeta, ale i jako nauczyciel, uczeń, ojciec, przyjaciel czy 
publicysta). Natomiast wielość perspektyw to spojrzenie na biografi ę w świetle faktów, wypowie-
dzi jednostki oraz jej celów i dążeń. 

419  Takie modele, potwierdzone przez badania biografi czne lub nawet stworzone na ich pod-
stawie, mogą pomóc na przykład w planowaniu kształcenia dzieci zdolnych albo modelowaniu 
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Dwa ostatnie zagadnienia są stosunkowo proste do rozstrzygnięcia w kon-
tekście naukowości badań biografi cznych. Jeśli ich rezultat (biografi a) ma być 
opatrzony przymiotnikiem „naukowy”, to musi wejść w określoną konwencję 
gatunkową, która nie akceptuje obecności w tekście odbiorcy, jak to się dzieje 
w biografi ach literackich (chociaż go uwzględnia, por. podrozdział 1.1.2. części 
II tej książki). Podobnie ma się rzecz z kwestią stosunku emocjonalnego do bo-
hatera biografi i. Naukowość zakłada rezygnację z postawy oceniającej na rzecz 
postawy poznawczej, zakładającej prymat badania i analizy przed wartościowa-
niem. Nie oznacza to „laboratoryjnego” traktowania osoby i uczynienia z niej 
wyłącznie obiektu badań. Wprost przeciwnie – respekt dla bohatera biografi i 
i odpowiednia postawa etyczna są nieodłączną cechą badań biografi cznych; i nie 
jest to wyłącznie postulat teoretyczny. 

Postawa szacunku dla jednostki przekłada się w praktyce na próbę odtworze-
nia nie tylko obiektywnego, lecz przede wszystkim podmiotowego obrazu życia 
twórcy. Oznacza to, że w pewnym momencie analizy badacz niejako oddaje głos 
bohaterowi biografi i, przyjmuje postawę „rozumiejącą”, postulowaną w bada-
niach hermeneutycznych, próbuje dotrzeć do subiektywnego przeżywania przez 
bohatera jego własnej egzystencji, analizując wszystkie dostępne wypowiedzi. 
Podmiotowy obraz życia staje się częścią składową całościowej rekonstrukcji 
przebiegu życia jednostki. Istnieje on w biografi i jako jej część niezbędna, a za-
razem autonomiczna, niezależna od obiektywnego obrazu życia. Szacunek dla 
osoby bohatera realizowany jest więc w praktyce o wiele bardziej radykalnie niż 
w tradycyjnych biografi ach, w których badacz oddaje bohaterowi głos wyłącz-
nie wtedy, gdy wypowiedź może potwierdzić jego hipotezy. 

Na koniec warto stwierdzić, iż badania biografi czne znajdują się obecnie 
w fazie przełomowej. Jednak nie ma dla nich w nauce innej przyszłości niż 
wykorzystanie dobrze skonstruowanych narzędzi do rekonstruowania przebiegu 
życia danej jednostki. Studiowanie przebiegu życia, jeśli ma być prawdziwie 
„naukowe”, wymaga zastosowania odpowiednich metod badawczych, zawie-
rających zdefi niowane kryteria selekcji i klasyfi kacji materiału biografi cznego, 
oraz przestrzegania procedury badawczej, pozwalającej krok po kroku analizo-
wać zgromadzone informacje. Wyniki tak przeprowadzonej analizy mogą być 
następnie interpretowane w świetle różnych koncepcji naukowych, ale zasada 
przestrzegania określonych standardów w badaniach biografi cznych wydaje się 
uniwersalna. 

sytuacji twórczych w szkole (por. W. Wake, M. Kornhaber, H. Gardner, Inteligencja. Wielorakie 
perspektywy, Warszawa 2001). 





Część II

BIOGRAFIA NAUKOWA W NOWEJ 
PERSPEKTYWIE





Rozdział 1

BIOGRAFIA NAUKOWA W SIECI INTERAKCJI

Tradycyjne spojrzenie na biografi ę naukową unieruchamiało ją w statycznych 
formach: to w gatunkowych, to w chronologicznych, to w materiałowych – gra-
nicach narzucanych biografi i, tekstowi powstającemu jako owoc analizy przebo-
gatego materiału biografi cznego, ale i efekt spotkania biografa z bohaterem jego 
biografi i (na wielu płaszczyznach). Opracowania omówione na początku części 
pierwszej tej książki, zwłaszcza zagraniczne, pokazywały wyraźną ewolucję: 
wyzwalanie się biografi i z tych ograniczeń, defi niowanych zasad, gotowych za-
łożeń.

Biografi ka naukowa dokumentuje dzieje tej ewolucji, w której niniejsza 
książka jest tylko kolejnym krokiem, jednym z wielu: nie byłaby możliwa, gdy-
by nie droga, którą już przebyli wcześniejsi badacze, ale i nie byłaby sensowna, 
gdyby nie zapraszała do podjęcia kolejnych wyzwań. Takim zaproszeniem do 
odnowienia spojrzenia na tekst biografi i naukowej jest zobaczenie jej jako dyna-
micznej całości, która nieustannie dialoguje i negocjuje swoje sensy, powstając 
i żyjąc w sieci interdyscyplinarnych interakcji. Nawet jako tekst gotowy poprzez 
swoje horyzonty poznawcze, które istnieją poza nią, a zatem nadal podatne są na 
ewolucję, biografi a: tekst konkretnego autora umocowany w czasie i przestrzeni, 
nigdy nie jest odczytana, lecz nieustannie jest odczytywana, re-konstruowana 
i dopełniana. Nieustannie dialoguje też z odbiorcą, który wrażliwy jest na jej 
różne poziomy (będzie o nich mowa w dalszej części tego rozdziału). 

Szczególną fi gurą tego dialogu jest narrator biografi czny. Dotąd postrzegany 
raczej monolitycznie i defi niowany w odniesieniu do autora rzeczywistego, ma 
jednak status tekstowy i charakter sylleptyczny w tym sensie, że równocześnie 
ukrywa biografa i ujawnia go poprzez tekst biografi i. Ukrywa zgodnie z regu-
łami gatunku biografi i niefi kcjonalnych, narzucających narrację trzecioosobo-
wą. Ujawnia jednak (nawet w sposób nieświadomy dla badacza) na wszystkich 
głębszych poziomach biografi i, a siła jego oddziaływania wzrasta tym bardziej, 
im bardziej tego działania badacz nie akceptuje (gdyż o kontroli trudno w tym 
przypadku mówić). 

Rozdział ten jest zatem poświęcony nowemu, interakcyjnemu modelowi bio-
grafi i, którego poszczególne elementy zostaną omówione, począwszy od jego 
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podstaw, poprzez wymiary dzieła biografi cznego, materiał źródłowy, fi gury nar-
ratora – aż do wyznaczenia nowych kryteriów oceny tekstu biografi i, zgodnych 
z przedstawionym modelem.

1.1. Biografi a naukowa: model interakcyjny

Biograf pisze biografi ę sobą o wiele bardziej, niż dotąd skłonni byliśmy to 
przyjmować, a przestrzeń tekstu jest wieloetapowym interakcyjnym spotkaniem 
czterech elementów: 1) „ja” autora rzeczywistego (reprezentowanego w tekście 
w fi gurze narratora biografi cznego), 2) „ty” empirycznego (reprezentowanego 
w tekście w fi gurze odbiorcy wirtualnego), 3) tradycji, dorobku nauki i kultury 
oraz 4) warsztatu biografi cznego (technik i metod biografi cznych, historycznej 
krytyki źródeł, zebranego materiału biografi cznego), czyli tego, co znajdzie swe 
bezpośrednie odzwierciedlenie w tekście biografi i na płaszczyźnie merytorycz-
nej. Dodatkowo dialog i negocjowanie sensów odbywają się także na linii „po-
zatekstowe”–„tekstowe”: od tego zależy, co ostatecznie z przestrzeni empirii 
wejdzie do tekstu biografi i.

Należałoby jednak zadać pytanie: gdzie w tym modelu jest miejsce na bo-
hatera biografi i, bo dotąd o nim nie było mowy? Otóż stanowi on centrum mo-
delu, spina wszystkie oddziaływania i powstaje, konstruując się przed oczyma 
badacza (piszącego) i odbiorcy (czytającego). Konstruowany jest także poprzez 
medium tekstowe biografi i w nauce i kulturze (gdzie biografi a rozpatrywana 
jako tekst perswazyjny narzuca określoną wizję twórcy lub co najmniej negocju-
je ją z innymi portretami biografi cznymi). Wreszcie jego skonstruowany obraz 
staje się częścią dorobku poświęconego danemu twórcy, biografi a wchodzi do 
zasobów źródłowych, stając się – akceptowaną mniej lub bardziej, ale jednak 
stanowiącą punkt odniesienia – częścią tradycji.

Model ten został zainspirowany z jednej strony interakcyjnym modelem 
twórczości Howarda Gardnera (co widać w uwzględnieniu domeny oraz środo-
wiska naukowego, a także w samym interakcyjnym ujęciu), koncepcją Charlotte 
Bühler, która podzieliła materiały biografi czne na trzy odmienne grupy (dane 
obiektywne, dane podmiotowe, dzieła) oraz modelem autobiografi i Małgorzaty 
Czermińskiej (rozpatrującej tekst autobiografi czny w trójkącie oddziaływań 
trzech postaw: świadectwa, wyznania i wyzwania), natomiast koncepcja tożsa-
mości narratora biografi cznego wiele zawdzięcza koncepcji „ja” sylleptycznego 
Ryszarda Nycza. 

1.1.1. „Ja” biografa i narrator biografi czny
Sylleptyczny charakter podmiotowości w relacji autor–narrator biografi czny to 
najważniejsza cecha przybliżająca tekst biografi i do literatury i element uwypu-
klający konstrukcyjny charakter narracji biografi cznej.
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O wpływie owej syllepsis na kształt relacji i napięć między empirycznym 
„ja” biografa a tekstowym „ja” narratora biografi cznego można napisać w analo-
gii do słów Ryszarda Nycza, który podmiot sylleptyczny rozważał w kontekście 
literatury dwudziestowiecznej. Zacytowane tu fragmenty odnoszą się co prawda 
do „ja” sylleptycznego w tekstach literackich, ale równie dobrze opisują to, co 
dzieje się także w tekście niefi kcjonalnym, jakim jest biografi a. 

Nycz podkreśla zmianę relacji między „ja” empirycznym a „ja” tekstowym: 
Podmiot nie istnieje tu najpierw „w sobie”, by następnie eksterioryzować – wy-
rażać lub nie móc wyrazić – siebie w mowie, w języku Innego. Chodzi bowiem 
o to (skrajnie rzecz formułując), że poza ową relacją do Innego prawdziwe 
pojęcie podmiotu staje się trudne do pojęcia czy choćby zaakceptowania420. 
Elementy autokreacyjne biografa i kreacyjne działania w relacji do twórcy nie 
dają się oddzielić, nie ma takiego „punktu narracyjnego”, który gwarantował-
by badaczowi obiektywny, chłodny ogląd. Jest on już zawsze zaangażowany 
w tekst, wchodzi weń całym sobą, wnosząc to, kim jest, co wie, co reprezen-
tuje, co myśli o bohaterze biografi i i jego epoce. Co więcej, dokładna analiza 
narracji biografi cznej może przynajmniej część tego „ja” autorskiego odsłonić 
w narracji, widać więc wyraźnie, że wypowiedzi narratora biografi cznego mają 
charakter sylleptyczny właśnie, stanowiąc równoczesną obecność prawdziwego 
i kreowanego, empirycznego i tekstowego.

Relacja sylleptyczności wprowadza do tej części modelu biografi i element 
dialogu, negocjacji między „ja” badacza a równolegle powstającą narracją bio-
grafi czną, w której ukrywa się pod postacią trzecioosobowego, dawniej uważa-
nego za przezroczystego, narratora. O analogicznych właściwościach syllepsis 
pisze Nycz: W miejsce relacji sprawczej, jednokierunkowej, przyczynowej, 
mamy do czynienia z interferencją czy sprzężeniem zwrotnym; słowo literackie 
traci tu swą autonomię lub raczej wyizolowanie, potraktowane – tu uwaga 
Gombrowicza – jako „narzędzie naszego stawania się w świecie, coś ściśle ze-
spolonego z życiem i innymi ludźmi”421.

Na przestrzeni narracji biografi cznej nowy charakter relacji uwypukla litera-
cko-fabularny charakter biografi i, która na pewnym etapie powstawania biegnie 
już swoją linią rozwojową, narzucając swoją logikę i układ zgodnie z zaanga-
żowanymi w nią wzorcami fabularnymi, kulturowymi, ramą „opowieści o życiu 
od narodzin do śmierci”. Pewne modyfi kacje może tu wprowadzać użycie – 
jako konstruktu strukturyzującego narrację – określonej koncepcji, na przykład 
pięciofazowego modelu „biegu życia” (por. podrozdział 1.1. części III). Zatem 
autonomię traci w tym przypadku, na szczęście tylko częściowo, nie tekst lite-
racki (jak w przykładzie Nycza), lecz sam biograf, który na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego kierowany jest już ukształtowaną postacią swej re-konstrukcji biegu 
życia twórcy, a oddziaływania narratora tekstowego nasilają się wraz z pisa-

420  R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, 
w: tegoż, Język modernizmu, Wrocław 1997, s. 109.

421  Tamże, s. 109. Cytat z W. Gombrowicza, jak podaje Nycz, w: W. Gombrowicz, Wspomnienia 
polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż 1977, s. 254.



154 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

niem kolejnych rozdziałów: im bliżej końca znajduje się biograf, tym bardziej 
jego narrację strukturuje to, co już napisał. W ten sposób biografi a domyka się 
podobnie jak każda „całość”, dążąc do scalenia rozproszonych wątków, nadania 
sensownej struktury.

Po trzecie – pisze dalej Nycz – zmienia się też typ podmiotowej tożsamo-
ści. Dawniejszy, z założenia hierarchiczny i wertykalny, oparty na opozycji 
powierzchni i głębi, wyparty zostaje przez model horyzontalny, interakcyjny 
i interferencyjny, w którym „ja” rzeczywiste i „ja” literackie wzajemnie na sie-
bie oddziałują i wymieniają się właściwościami; w którym podmiot przystaje 
na własną fragmentaryczność (…) oraz intersubiektywną i „sztuczną” naturę 
własnej tożsamości422. 

W biografi i dzieje się tak samo: narracja jest wynikiem negocjacji, sprzecz-
ności i dialogu między „ja” badacza a narratorem biografi i, w wyniku czego 
tworzy się w czasie pisania specyfi czna „wspólnota” tego, co empiryczne i teks-
towe. Ich rozdzielenie w akcie czytania biografi i jest niemożliwe, chociaż pew-
nych tropów osoby badacza można szukać423.

1.1.2. „Ty” empiryczne i odbiorca wirtualny
Biografi a naukowa jako element pola biografi i niefi kcjonalnych kierowana jest 
do bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców, co regulowane jest z kolei szerokim 
wachlarzem możliwości gatunkowych. 

Z jednej strony pełni funkcje popularyzatorskie, ukazując szerokiej pub-
liczności losy życia wybitnej jednostki. Na tej płaszczyźnie biografi a naukowa 
funkcjonuje jako tekst perswazyjny, kształtując w odbiorcach założony przez 
badacza portret bohatera biografi i. Współdziałają w tym oddziałujące z różną 
mocą czynniki, z których najważniejszy to fi gura autorytetu, legitymizująca 
wobec szerokiego grona odbiorców tezy badacza, a kolejne to na przykład re-
toryczne ukształtowanie tekstu, obecność modnych koncepcji wpisujących się 
w potrzeby i oczekiwania społeczne czy też zaplanowana kontrowersyjność 
tekstu (tworząca wymiar performatywny biografi i, która staje się manifestem, 
aktem buntu, prowokacją).

Z drugiej strony biografi a jest elementem ogólnego dyskursu naukowego, 
w który każde dzieło naukowe się wpisuje. Pisana jest zatem do określonego 
środowiska naukowego i wobec tradycji, teorii, metod i praktyk pisania określo-
nej dziedziny nauki. Nawet w przypadku interdyscyplinarności tekst funkcjo-
nuje w procesie odbioru jako „bardziej” lub „mniej” przynależny do określonej 
dyscypliny wiedzy, bardziej centralny lub peryferyjny.

422  R. Nycz, Tropy „ja”..., s. 110.
423  Podobnie, chociaż zupełnie innym językiem, o problemie uwikłania badacza w interpreta-

cję tekstu pisała M. Cieśla-Korytowska w książce Autor, autor! dz.cyt., zwłaszcza w rozdziałach: 
Czy komparatyście wolno kochać?, Comparaison n’est pas raison, W poezji liliowym oparze, czyli 
krytyk w lustrze literatury oraz Nieskończenie subtelnie (s. 7–10, 195–229).
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Ukształtowanie narracji biografi cznej w kontekście linii napięć między roz-
maitymi „ty” empirycznymi, do których biograf kieruje swoje dzieło, kształtuje 
w nim tekstowego odbiorcę wirtualnego, rezultat interakcyjnie oddziałujących 
różnych jego wyobrażeń. Strukturę odbioru można poddać analizie, odtwarzając 
zakres i poziom wyjaśnień, których więcej (ale o bardziej potocznym charak-
terze) będzie w biografi i popularnonaukowej niż w biografi i typowo naukowej 
(w której wystąpi więcej odwołań do tekstów znanych w środowisku, a język 
nabierze charakteru specjalistycznego). 

Wirtualny odbiorca kształtujący tekst biografi i oddziałuje z kolei na każ-
de empiryczne „ty”, każdego czytelnika, który bierze daną biografi ę do ręki. 
Aktualizuje w nim określone rejony nie tylko wiedzy, ale i wrażeń, sympatii 
i animozji. Nie wszystkie perspektywy poznawcze znajdują w czytelniku od-
dźwięk, dlatego każdy proces lektury biografi i jest jej konstruowaniem w umyśle 
czytelnika, negocjującego z narratorem biografi cznym sensy, a czasem z nim się 
spierającego. I znów warto zauważyć: czytelnik wchodzi w negocjacje z teks-
tem, ale i z empirycznym jego autorem, gdy ten za pomocą różnych mediów, 
a także w kontakcie osobistym wchodzi w dyskusje na temat napisanej przez 
siebie biografi i.

Zatem w akcie lektury dialog odbywa się niejako wewnętrznie i tekstowo: na 
płaszczyźnie narrator biografi i – empiryczny czytelnik danej biografi i (zapośred-
niczony w tekście przez fi gurę wirtualnego odbiorcy), natomiast może mieć też 
aspekt zewnętrzny, pozatekstowy: w akcie spotkania z autorem biografi i (spot-
kania rzeczywistego lub za pośrednictwem różnorakich mediów, również inter-
netu) dokonuje się negocjacja sensów na poziomie sądów czytelnika i sądów 
autora biografi i (które mogą wykraczać poza to, co zostało zawarte w książce).

1.1.3. Obszar nauki, tradycji i kultury a horyzonty poznawcze 
biografi i

Biografi a naukowa jako tekst sytuuje się również wobec już istniejących biografi i 
danego twórcy, a także biografi i w ogóle, tekstów naukowych i każdych innych 
możliwych tekstów kultury. Wchodzi tym samym w dialog z legendą twórcy, 
zakorzenioną w kulturze, z obowiązującymi modelami odbioru jego twórczości, 
z założonymi implicite lub obecnymi explicite stereotypami i schematami po-
znawczymi (modyfi kującymi obraz kreowany w biografi i, tak jak to pokazała na 
przykład Dorota Kudelska w przypadku znanych i cenionych artystów424).

Cała dostępna wiedza, wyselekcjonowana i przetworzona przez badacza bio-
grafi i, reprezentowana jest w tekście już w postaci gotowych, wybranych kon-
tekstów poznawczych, dobranych według rozmaitych kryteriów selekcyjnych 
(uzasadnianych lub nie w samej biografi i). Selekcja ta dokonuje się w sposób 
świadomy i celowy. Następnie ujawnia się obecność konstruktów zawartych 
implicite w tekście: ukształtowanych kulturowo modeli, stereotypów i schema-

424  Por. D. Kudelska, Lepsza i gorsza biografi a, s. 249–275.
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tów, których wiele oddziałuje z poziomu nieświadomego, ujawniając się dopiero 
w narracji; jej analiza może je wydobyć na światło dzienne425.

Dialogowość sfery kultury, nauki i tradycji z jednej strony i ich tekstowych 
odpowiedników w narracji biografi cznej z drugiej buduje horyzonty poznawcze 
każdej biografi i naukowej. Utrwalone w tekście biografi i konteksty, uchwycone 
w momencie pisania narracji biografi cznej, trwale będą odtąd dialogować z cią-
gle zmieniającą się, przeformułowywaną i dynamiczną nauką, kulturą i tradycją 
w świecie rzeczywistym, stając się podstawą ocen, interpretacji i reinterpretacji 
biografi i. W ten sposób nawet dawne teksty wchodzą z powrotem w obieg, a ich 
wewnętrzne konteksty są rewidowane wobec zewnętrznych, wciąż ewoluują-
cych szerokich perspektyw.

Biografi a naukowa jako tekst wchodzi do nauki i kultury, stając się z cza-
sem elementem tradycji (różnie postrzeganym i ocenianym, to również często 
ulega przewartościowaniom). To jej „drugie życie”, które z czasem zamienia 
się w bezczasowe trwanie, z którego tak długo może być „wyrwana”, jak długo 
będzie istniał jej fi zyczny zapis dostępny dla potomnych.

1.1.4. Metody biografi czne i baza źródłowa a zakres biografi i
Biografi a istnieje wreszcie jako rezultat wyboru określonych metod i technik 
badawczych, wyselekcjonowanego materiału źródłowego, reguł gatunkowych 
oraz fi gur narracyjnych. Jej ukształtowanie jako tekstu podlega wielorakim 
wpływom i jest rezultatem interakcji wszystkich wymienionych wyżej czynni-
ków, a także wielu innych, tu niewymienionych.

Tekst biografi i jest utrwalonym wyborem narzędzi i strategii badawczych, 
zakresu tematycznego, bazy materiałowej – jest tylko jedną zrealizowaną moż-
liwością spośród wszystkich potencjalnie dostępnych. Oznacza to cały szereg 
możliwości niezrealizowanych i niewykorzystanych, które tak samo mogą nieść 
wartościowe interpretacje i sensy oraz prowadzić do nowych, odmiennych, a na-
wet sprzecznych hipotez. Dlatego każda biografi a naukowa ma niepełny charak-
ter i z defi nicji jest niedoskonała. Musi być zatem otwarta na nowe metody, ma-
teriały i hipotezy badawcze: nawet jeśli jej tekst jest już skończony i niezmienny, 
powinien być napisany nie za pomocą mocnego, opresywnego dyskursu władzy, 
lecz ze świadomością „słabego”, hipotetycznego statusu proponowanej re-
-konstrukcji życia i wszystkich innych możliwych wersji. Nie oznacza to jednak 
braku możliwości określania „lepszych” i „gorszych” biografi i426, o czym będzie 
jeszcze mowa w rozdziale podsumowującym tę część.

1.1.5. Twórca – centrum dowodzenia i serce biografi i naukowej
Twórca w biografi i jest równocześnie jej centrum dowodzenia i sercem, wobec 
których sytuuje się biograf – autor tekstu. 

425  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 54–58.
426  Por. D. Kudelska, Lepsza i gorsza biografi a, dz. cyt.
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Metafora centrum dowodzenia przybliża aspekt racjonalny działań biografa 
wchodzącego w interakcje z opisywanym twórcą. Jego obraz powstaje w umyśle 
badacza na podstawie fragmentów materiału biografi cznego, różnorakich świa-
dectw owego życia utrwalonych w rozmaitych formach. 

Interakcyjność wszystkich tych relacji sprawia, że materiały te nie prowadzą 
do prostej akumulacji wiedzy i wytworzenia na jej podstawie gotowego por-
tretu, lecz dane „przechodzą” przez system poznawczy badacza (w wymiarze 
świadomym i nieświadomym), zakorzeniają się w jego wiedzy, doświadczeniu, 
metodologii, praktykach pisania. W sferze racjonalnej biograf stara się zrozu-
mieć i przeanalizować bieg życia twórcy, stawia hipotezy i pytania, odnajduje 
niespójności i aporie, występuje w roli nadrzędnej instancji nadawczej: to jego 
wersja życia twórcy ostatecznie zostaje spisana i nie da się w żaden sposób do-
konać legitymizacji tej wersji. Możliwa jest co prawda jej ocena, ale nie ma 
takiej rzeczywistości, z którą można by ją zestawić. Przeszłość sama w sobie 
jest już niedostępna, a to, co powstaje, jest jej reprezentacją (o czym pisał F. 
Ankersmit), zatem jeden z punktów odniesienia staje się niedostępny.

Podobnie drugi punkt odniesienia, czyli wierność gotowej narracji biogra-
fi cznej wobec jej wersji „wewnętrznej”, przemyśleń badacza – jest całkowicie 
niedostępny zewnętrznemu obserwatorowi i tylko częściowo dostępny (uświa-
domiony) dla samego autora. Dlatego obiektywizm narracji biografi cznej bie-
rze się wyłącznie z obowiązywania paktu biografi cznego z czytelnikiem, paktu 
o charakterze referencjalnym, który wnosi do relacji między biografem a twórcą 
sferę poddaną poznawczej kontroli, sferę odpowiedzialności, etyki badawczej. 
Biograf deklaruje, że będzie działał zgodnie z zasadą obiektywizmu maksymal-
nie dostępnego, że jego rekonstrukcja będzie najlepsza, na jaką go w chwili 
obecnej stać; że świadomie nie przekłamał, nie zafałszował, nie ukrył, nie znie-
kształcił proponowanej „prawdy biografi cznej” o twórcy. Złamanie tego paktu 
skutkuje powstaniem w czytelnikach głębokiej nieufności wobec danej re-kon-
strukcji życia i często również samego badacza.

Metafora serca odzwierciedla natomiast w biografi i wszystko to, co jest jego 
niezbywalnym elementem, wynikającym z interakcyjnej, nastawionej na relacje 
natury człowieka. Biograf wchodzi w emocjonalną relację z twórcą, pokonując 
dystans czasowy, geografi czny, historyczny; wykorzystując w aktach poznania 
wgląd i przepływ oraz intuicję badawczą. Ustosunkowuje się do swojego boha-
tera (co ujawnia się w jego postawach, sympatiach, antypatiach), ocenia jego 
postawy (nieraz bardzo surowo lub nazbyt pobłażliwie). Jego ogląd – rozpatry-
wany z perspektywy serca – jest maksymalnie subiektywny. Jest relacją, której 
nie da się całkowicie odtworzyć, wyeliminować, świadomie modyfi kować, gdyż 
poza sferą racjonalną ma na nią wpływ sfera emocjonalna i nieświadomość427.

427  Pojęcia nieświadomości używam zgodnie z jego współczesną defi nicją, pozbawioną ko-
notacji psychoanalitycznych: zgodnie z założeniami psychologii poznawczej procesy nieświadome 
defi niowane są jako wszystkie myśli, doznania i uczucia nieuświadamiane, czyli niedostępne świa-
domości (niezależnie od przyczyn tej niedostępności): Istotą koncepcji „nowej nieświadomości” 
jest przekonanie, że złożone zachowanie i doświadczenie ludzkie jest zależne od całości (w znacz-
nej, jeśli nie w głównej mierze, nieświadomego) systemu poznawczo-emocjonalno-motywacyjnego, 
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Ale i w tym przypadku twórcę przed „inwazją biografa” chroni drugi element 
paktu biografi cznego, który dotąd nie został zauważony przez badaczy biogra-
fi ki. To analogiczny pakt biografi czny podpisywany symbolicznie z bohaterem 
biografi i. Jest etycznym zaangażowaniem biografa, deklaracją czynioną wobec 
twórcy: mówienia prawdy i tylko prawdy, taką jaka ona wydaje się badaczowi 
w danym momencie analizy. Jest też deklaracją wprowadzania wszelkich zmian 
w sytuacji, gdy w toku badań biograf odkryje nowe fakty i zależności. Biograf 
staje się bowiem żywym reprezentantem umarłego twórcy, dysponentem jego 
ostatniej woli: woli bycia zapamiętanym, utrwalenia swego ograniczonego data-
mi narodzin i śmierci życia w nieskończonym nurcie czasu. Jego literacką meta-
forą staje się „mówca umarłych” (kontekst ten został omówiony w podrozdziale 
5.8. tej części książki).

Z tym nadzwyczajnym statusem biografa trudno się nieraz pogodzić tym, 
którzy – jako bliscy, krewni, przyjaciele żyjącego – czują się odpowiedzial-
ni za jego pośmiertny obraz. Historia biografi ki pokazuje jednak, ilu szkód, 
zakłamań i cenzury dopuścili się, nawet w dobrej wierze, bliscy twórców. 
Dlatego pakt biografi czny ma jeszcze trzeciego „udziałowca” – rodzinę twórcy 
i trzeci czynnik, decydujący o sukcesie lub klęsce badań biografi cznych: czas. 
Praktyka badawcza pokazuje, że minimalny dystans czasowy, jaki powinien 
dzielić badacza i twórcę od momentu jego śmierci – to 50 lat (o czym była 
mowa w podrozdziale 4.2.2. części I). Ze względu na to kryterium biografi e 
pisane przez autorów współczesnych bohaterowi w zasadzie jeszcze nie są 
rzeczywistymi biografi ami, lecz bardziej: pierwszymi świadectwami, pośred-
nimi dokumentami biografi cznymi – stanowią doskonałe źródło historyczne, 
umożliwiające odtworzenie epoki, w której funkcjonowała dana jednostka, jej 
środowiska, realiów życia428.

W tym aspekcie pakt biografi czny uwikłany jest w trzy moralne zobowią-
zania, czasem występujące w sprzeczności ze sobą: pierwsze biograf realizuje 
zawsze symbolicznie, odnosząc się do twórcy, którego reprezentantem się staje; 
drugie to moralne zobowiązanie wobec bliskich twórcy, zgodnie z którym bio-
graf będzie maksymalnie rzetelny i dokładny (fałszywie rozumiany pakt bio-
grafi czny w tym aspekcie prowadzi do zniekształcania prawdy biografi cznej, 
aby nie sprawić bólu bliskim). Trzecie moralne zobowiązanie wynika z paktu 
biografi cznego zawartego z czytelnikiem. Czasem poszczególne zobowiązania 
mogą tu wchodzić w konfl ikt, gdy zachowanie twórcy kompromituje osoby 
trzecie lub ujawnione zostają wydarzenia burzące jego legendę biografi czną.

wykształconego w toku indywidualnego rozwoju (ale też zakorzenionego w fi logenetycznej historii 
gatunku). System ten tworzy interpretacje i znaczenia bieżących sytuacji kontekstowych, ukierun-
kowując nasze sądy, decyzje, myślenie i działania. Procesy tu zachodzące mają zasadniczo nie-
świadomy, automatyczny choć zarazem indywidualny charakter (por. J. Trzópek, Wielkie teorie 
osobowości. Koniec czy początek?, red. A. Tokarz, Lublin 2009, s. 55). Więcej na temat świadomo-
ści i nieświadomości w nowym, niepsychoanalitycznym ujęciu: A. Całek, Kto pisze wielkie dzieła? 
O świadomości i nieświadomości w procesie twórczym, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywi-
stości, red. M. Cieśla-Korytowska i M. Sokalska, Kraków 2010, s. 493–518.

428  Z. Wójcik, Refl eksje wokół biografi i Jana Kazimierza…, s. 66–67.
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Wówczas większą wartość ma zobowiązanie mówienia pełnej, niezafałszowanej 
prawdy jaka jest badaczowi znana (czyli etyczne zobowiązanie czynione wobec 
twórcy), ale warto przemyśleć wtedy odłożenie prac biografi cznych w czasie. 
Bo to czas w tym przypadku jest sprzymierzeńcem biografa, pozwalając mu 
nabrać dystansu do aktualnych sporów i uwalniając go od zależności wobec 
dysponentów materialnych świadectw życia twórcy.

Status takiej prawdy biografi cznej jest więc wielokrotnie uwikłany: zakłada 
dobrą wolę i postawę etyczną badacza (ewentualne przekłamania są wówczas 
nieintencjonalne) oraz zakłada jego zaangażowanie w pakt biografi czny, symbo-
liczną „umowę” zawartą z czytelnikami, rodziną i twórcą, którego staje się odtąd 
reprezentantem, „mówcą umarłych” (o fi gurze „mówcy umarłych” szczegółowo 
w podrozdziale 5.8. części III).

Zatem nowy, proponowany model biografi i naukowej jest interakcyjną 
płaszczyzną wielorakich reakcji, jakie zachodzą w przestrzeni tekstu pomiędzy 
narratorem biografi cznym, czytelnikiem wirtualnym, wszystkim, co do tekstu 
wnosi tradycja i dorobek teoretyczno-metodologiczny tak danej dziedziny, jak 
i biografi ki w ogóle.

Tekst ten powstaje jako intencjonalnie prawdziwa – czyli spełniająca warunki 
paktu biografi cznego i referencjalnego zarazem – narracyjna całość, stanowiąca 
tekstową re-konstrukcję biegu życia twórcy, tak dokładną, rzetelną i trafną, jak 
to było możliwe do zrealizowania w określonym czasie, warunkach i zasobach 
materiałów biografi cznych.

Materiały te – co warto podkreślić – nie stanowią jednak jednorodnych da-
nych, lecz tworzą trzy odrębne grupy, które jako pierwsza opisała w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku niemiecka psycholog Charlotte Bühler.

1.2. Trzy typy danych biografi cznych

Charlotte Bühler, prowadząc swoje badania biografi czne, zauważyła, jak bardzo 
różnorodne dane gromadzi jej zespół badawczy. Obserwując relacje pomiędzy 
nimi, dostrzegła, że układają się w trzy wyraźne wiązki danych, które ewoluują 
według określonego wzorca, a następnie tworzą podobne struktury biegu ży-
cia. Na tej podstawie podzieliła dane biografi czne na trzy duże grupy, zgodnie 
z trzema możliwymi perspektywami, z jakich można spojrzeć na zgromadzone 
informacje: to dane obiektywne, dane podmiotowe (subiektywne) i dane doty-
czące dzieł429.

429  Por. Ch. Bühler, Bieg życia ludzkiego, s. 321–324 (wszystkie cytaty z tej książki będę 
odnotowywać w tekście w nawiasach kwadratowych, używając skrótu „BŻ”). Teresa Rzepa (Czy 
warto badać czyjeś drogi życiowe..., s. 95–107), omawiając perspektywy wyróżnione przez Bühler, 
zmieniła ich nazewnictwo: nazwą „dane obiektywne” objęła grupę określoną przez Bühler jako 
„dokonania”, „rezultaty”, „dzieła”. Wydaje się jednak, że terminologia oryginalna jest bardziej 
adekwatna, dlatego pozostawiłam nazwę „dane obiektywne”; natomiast „dane subiektywne”, które 
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Pierwsza perspektywa to dane obiektywne, które badacz analizuje z punktu 
widzenia zewnętrznego obserwatora. Docierają one do niego w formie faktów, 
wydarzeń, danych ilościowych i obejmują bieg życia twórcy w wielu różnych 
jego wymiarach, które konstytuują, nazwanych zresztą przez Bühler wymiarami 
życia. Zewnętrzny ogląd życia twórcy pozwala równocześnie ukształtować kon-
tekst historyczno-społeczny biografi i.

Dane obiektywne w biografi i mogą być analizowane ilościowo i jakościo-
wo. Analiza ilościowa daje informację o głównych trajektoriach rozwojowych 
biografi i, dane jakościowe tworzą narracyjny obraz biegu życia widziany z per-
spektywy zewnętrznej, kronikarskiej. Dane z analizy ilościowej mogą zostać 
pokazane na wykresach biografi cznych, podzielone na wymiary życia, wiązki 
wymiarów, wreszcie zsyntetyzowane w wykres biegu życia twórcy.

Druga perspektywa to dane podmiotowe, które ujawniają biografowi punkt 
widzenia bohatera jego biografi i: to wszystkie informacje formułowane z per-
spektywy jednostkowych doświadczeń twórcy, w szczególności jego listy, pa-
miętniki lub autobiografi a, a także wypowiedzi zanotowane przez wiarygodnych 
świadków. Dane te, docierając do podmiotowego rozumienia życia, odsłaniają 
również aspekt intencjonalny podejmowanych decyzji i wyborów życiowych, 
przede wszystkim zdolność człowieka do „przeznaczania się”, czyli realizacji 
określonych celów nadrzędnych. Bühler pisze o nich w następujący sposób: wy-
stępują u ludzi w pełni dojrzałych przeżycia, które odnoszą się do poszukiwania 
przeznaczenia [BŻ, s. 322].

Dane podmiotowe w biografi i również mogą być analizowane ilościowo 
i jakościowo. Analiza ilościowa danych podmiotowych – zwłaszcza danych 
epistolarnych – może zostać dokonana za pomocą programów do jakościowej 
analizy danych, które porządkują badanie i od technicznej strony ułatwiają ich 
gromadzenie, opis, klasyfi kację oraz wyliczenia ilościowe430. Umożliwiają one 
wyznaczenie wiodących tematów epistolarnych, dynamiki aktywności kore-
spondencyjnej w biegu życia oraz dynamiki korespondowania z poszczegól-
nymi osobami. Analiza jakościowa tych danych odsłania podmiotowy wymiar 
biografi i, układając się w narrację na temat sensu życia twórcy, momentów 
przełomowych, doświadczeń granicznych oraz ważnych z egzystencjalnej per-
spektywy wydarzeń oglądanych tym razem z punktu widzenia samego twórcy.

Trzecia perspektywa to dane dotyczące dokonań, czyli wszystkie rezultaty 
uzyskane przez twórcę w trakcie trwania jego życia, niezależnie od ich rodza-
ju: dzieła, nagrody, pozycja społeczna, zgromadzony majątek oraz inne oznaki 
sukcesu. Dane tu zgromadzone w przypadku twórcy dotyczą jego aktywności 
twórczej analizowanej w biegu życia oraz ukazującej swoją własną dynamikę 

w polskiej terminologii obciążone są w nauce sensem negatywnym, zamieniłam na „dane pod-
miotowe” (zgodnie z duchem, a nie tłumaczeniem, koncepcji Bühler); por. też A. Całek, Adam 
Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 165–171.

430  Por. fragment uzupełniajacy te rozważania na płycie CD: Zastosowanie MAXQDA do ana-
liz epistolografi cznych (opis badań wraz z wynikami udostępnionymi w formie grafi cznej i elektro-
nicznych plików z tematycznie uporządkowanymi cytatami).
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faz twórczych i nietwórczych aktywności, a także wydarzeń szczególnych: do-
świadczeń krystalizujących, przełomów twórczych, asynchronii twórczych431.

Szczególnym wkładem Bühler do nowego, proponowanego modelu biogra-
fi i jest właśnie to mocne odróżnienie danych obiektywnych od podmiotowych. 
Biografowie nie mieli bowiem dotąd wątpliwości co do konieczności wyróżnia-
nia trzeciej grupy danych (aczkolwiek nie defi niowali jej tak szeroko). 

Zatem w badaniach biografi cznych poza faktami liczą się – i powinny być 
traktowane równorzędnie – wypowiedzi bohatera biografi i, ale rozstrzyganie 
o prawdziwości jego słów nie jest zadaniem nadrzędnym, gdyż każda informa-
cja, również fałszywa, coś nam mówi o podmiocie; nawet kłamstwo czy obraz 
wykreowany przynosi ważne informacje; ponadto przyjmowanie tych informa-
cji takimi, jakie są, oznacza w szczególności unikanie wszelkich wartościowań 
czy ocen moralnych, których w tradycyjnych biografi ach było dużo. Zdaniem 
Bühler badacz powinien przede wszystkim przejawiać zainteresowania poznaw-
cze, czyli próbować dowiedzieć się maksymalnie wiele z materiału biografi cz-
nego, jaki posiada, dlatego nie jest jego zadaniem osądzanie bohatera biografi i 
nawet wtedy, gdy ten w listach mija się z prawdą.

1.2.1. Perspektywa biologiczno-biografi czna w danych 
obiektywnych

Biografi czny schemat biegu życia wyznaczony przez Charlotte Bühler obejmuje 
ekspansję i restrykcję jednostki w ramach egzystencji społecznej432, które w ma-
teriale biografi cznym zachowały się w postaci danych obiektywnych układają-
cych się w wymiary życia, czyli sfery działalności, w które jednostka zaangażo-
wała się w danym okresie.

Do wymiarów wskazanych przez Bühler należą: działalność zawodowa, 
życie małżeńskie, pozycja społeczna, wyróżnienia (zdobywane lub tracone), 
istotne zmiany materialne, tworzenie znaczących wspólnot lub ich utrata, czyny 
i dzieła. Ta lista nie jest jednak kompletna i w zamierzeniu autorki taką być nie 
miała: To, jak wiele lub jak mało takich wymiarów można wyróżnić, zależy cał-
kowicie od uszczegółowienia, jakiego się dokonuje [BŻ, s. 48]. 

Liczba wymiarów ma znaczenie w analizie biografi cznej: Bogactwo wymia-
rów, na których rozciąga się życie, daje następnie (…) punkt porównawczy dla 
przedstawienia biegu życia, podobnie jak rozkład faktów biografi cznych dostar-
cza drugiego punktu porównawczego. Zysk i strata w zakresie wyróżnionych 
wymiarów są zjawiskami odpowiadającymi wzrostowi i regresowi [BŻ, s. 48].

Uzyskane przez Bühler wyniki analiz biografi cznych były podstawą do stwier-
dzenia, iż równoległa do biologicznej krzywej wydolności organizmu jest krzywa 

431  Por. podrozdział 1.2. części III książki.
432  Inne terminy stosowane w odniesieniu do tej perspektywy to: obraz behawiorystyczny, 

zachowaniowy, socjologiczny (T. Rzepa, Przedmowa do wydania polskiego, s. 16; Ch. Bühler, Bieg 
życia ludzkiego, s. 52–53; 283).
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ekspansji i restrykcji jednostki w życiu społecznym. Dokonuje ona najpierw eks-
ploracji wielu różnych wymiarów życia, z których potem się wycofuje albo je traci:

Do pewnego okresu w życiu człowiek dołącza coraz to nowe sfery, zależnie od nadarzają-
cych się ku temu okazji i w miarę, jak potrafi  podołać jeszcze kolejnym sferom. W okresie 
kulminacji ogarnia je tak długo, jak długo istnieją po temu wewnętrzne i zewnętrzne moż-
liwości. Gdy traci pewne sfery życia, to okazuje się, że do pewnego wieku kompensuje je 
poprzez nowe nabytki. Od pewnego wieku jednakże albo sam rezygnuje z określonych sfer 
życia (…) albo już nie może kompensować strat [BŻ, s. 52].

Dorosły jest jednak w stanie do pewnego momentu kompensować niedostatki 
witalności, działając dalej w określonych dziedzinach, mimo spadku sprawności 
organizmu: chodzi najwyraźniej o takie psychicznie uwarunkowane sprawności, 
które są względnie niezależne od wydolności fi zycznej, a do swego pełnego roz-
woju potrzebują czy to czasu, czy ćwiczenia, powtarzania, doświadczenia, czy 
też okre ślonego nastawienia [BŻ, s. 73]. 

Dane dotyczące ilości wymiarów w poszczególnych fazach życia można 
przedstawić na wykresie w postaci krzywej. Analizując jej kształt, dostrzega się 
wznoszenie, kulminację i opadanie, czyli okresy wzrostu, stabilizacji i zmniej-
szania się liczby wymiarów w życiu bohatera biografi i.

1.2.2. Perspektywa podmiotowa w danych autobiografi cznych
Dane autobiografi czne są zawsze częścią danych biografi cznych – w zasadzie 
można stwierdzić, że ich brak wyklucza powstanie dobrej, pełnej biografi i. Do 
najważniejszych takich danych, które można znaleźć w literaturze dokumentu 
osobistego433, należy korespondencja twórcy, jego dzienniki, notatki, zapiski, 
pamiętniki (każda z tych form z racji cech gatunkowych ma swoją specyfi kę, 
którą należy uwzględnić w analizie jakościowej). 

1.2.2.1. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie w literaturze dokumentu 
osobistego

Jak zauważyła Małgorzata Czermińska, możliwe postawy autorskie w pisar-
stwie autobiografi cznym, które kształtują perspektywy narracyjne, mieszczą się 
w trzech modelowych formach: świadectwa, wyznania oraz wyzwania434.

Postawa świadectwa, najczęściej spotykana w pamiętnikach, zakłada dystans 
do opowiadanych faktów, chociaż są one ujmowane ze zindywidualizowanej 
perspektywy podmiotu. Relacja ma charakter typowo epicki: narrator opowiada 
czytelnikowi o znanym sobie świecie, ludziach i zdarzeniach, przy czym w cen-
trum tekstu znajduje się to, co przedstawione, natomiast zarówno narrator, jak 

433  Pojęcia tego używam za Małgorzatą Czermińską, która zaznacza, iż jego autorem jest 
Roman Zimand; por. tejże, Autobiografi czny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 
2000, s. 14.

434  Por. tamże, s. 13–52.
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i odbiorca sytuują się gdzieś w tle – pisze Czermińska435. Postawa wyznania 
zakłada introspekcyjny wgląd i jest charakterystyczna dla dziennika intymnego. 
Badaczka tak charakteryzuje narratora w wypowiedziach tego typu: 

Jego postawa bywa niekiedy określana jako egotyczna lub narcystyczna. Proces pisania 
porównuje się czasem do wiwisekcji, bywa on trudną i ryzykowną pracą samopoznania, 
prowadzącą do zaskakujących rezultatów. Introwertywne pisanie bywa rodzajem autote-
rapii i autokreacji436. 

Równocześnie Czermińska zauważa, że sam proces studiowania dystansuje „ja” 
wobec siebie: 

Zapis autoanalizy nieuchronnie rozszczepia JA na to, które jest analizowane i to, które 
analizuje. (…) Nawet najbardziej samotne przeglądanie się sobie w lustrze prowadzi do 
spostrzeżenia, że w jednym porządku istnieje twarz, której oczy patrzą, a w drugim – 
twarz, która jest oglądana. Idąc dalej, piszący albo dochodzi do stworzenia drugiego 
siebie (wówczas zapis autobiografi czny staje się opowieścią o sobowtórze), albo wchodzi 
w otwarty dialog, już nie tylko ze swoim drugim „ja”, ale i z zewnętrznym czytelnikiem437.

Trzecia postawa, którą wskazała Czermińska w swoim „trójkącie autobio-
grafi cznym”, to wyzwanie, czyli skierowanie autonarracji w stronę Innego, 
przyszłego czytelnika wyznań, które równocześnie stają się wielką prowokacją; 
strategię tę badaczka przypisuje Gombrowiczowi, po którym postawę tę przejęli 
kolejni twórcy.

Sama Czermińska, proponując ujęcie literatury dokumentu osobistego w ta-
kiej potrójnej perspektywie, odżegnuje się od prób wyprowadzania wniosków 
o charakterze psychologicznym z preferowanych postaw autobiografi cznych: 

Skłonność do uprzywilejowania postawy świadka, albo kogoś składającego intymne 
wyzwania, albo wreszcie wyzywającego czytelnika na intelektualny i emocjonalny po-
jedynek, jest zapewne uwarunkowana psychologicznie, ale szukanie jakiejś typologii 
osobowości w relacji do trzech typów postawy autobiografi cznej wydaje się ryzykowne 
i grożące uproszczeniami438.

Tak daleko posunięta ostrożność jest zrozumiała na gruncie badań wyłącznie 
literaturoznawczych wobec braku narzędzi do przeprowadzania takich analiz; 
jednak biograf, korzystając z interdyscyplinarnego zaplecza metodologicznego, 
może wykorzystać wszystkie trzy postawy do uzyskania informacji o bohaterze 
biografi i. Najłatwiejsze jest to w przypadku wyznania, ale i postawa wyzwania 
zazwyczaj odsłania też mechanizmy autokreacyjne jednostki (o których więcej 
za chwilę). Natomiast postawa świadka, pozornie najbardziej zdystansowana 
i odległa, może ujawniać świat wartości jednostki, unikatowość jego spojrzenia 
na świat, indywidualną wrażliwość oraz szereg innych cech – na podstawie spo-
sobu, w jaki jednostka obserwuje i relacjonuje świat.

435  Tamże, s. 21.
436  Tamże, s. 22.
437  Tamże, s. 22–23.
438  Tamże, s. 29–30.
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1.2.2.2. Wartość korespondencji jako danych podmiotowych

Korespondencja twórcy jest dla każdego badacza szczególnym rodzajem ma-
teriałów źródłowych do badania biografi i. List staje się nośnikiem określonych 
danych biografi cznych, ujawnia postawy twórcy, jak również jego świat warto-
ści. Jako autonarracja tworzona dla konkretnego odbiorcy stanowi jedyną i nie-
powtarzalną możliwość spojrzenia na życie pisarza z jego własnej perspektywy, 
subiektywnej i stronniczej (bo obciążonej zabiegami autokreacyjnymi), ale jed-
nak – podmiotowej, oddającej głos twórcy. 

Dlatego to właśnie korespondencja stanowi – obok innych dokumentów bio-
grafi cznych – podstawowy materiał badawczy umożliwiający poznanie życia 
bohatera biografi i. Nie jest to materiał łatwy do analizy: zbiór listów jest za-
zwyczaj niekompletny, a sam list z natury subiektywny i wybiórczy, gatunkowo 
niejednorodny, umiejscawiany pomiędzy literaturą piękną a użytkową.

Na tę paradoksalną naturę listu zwróciła już uwagę Stefania Skwarczyńska 
w swojej monografi i Teoria listu, pisząc o utrwalaniu za pomocą listu ulotnych 
spraw w formie trwałej (tekstowej); o jego autonomiczności i równoczesnej 
potrzebie odczytywania w konkretnym kontekście; o dialogiczności i nadzwy-
czajnej roli adresata mimo używania formy monologu oraz o podwójnej funkcji: 
z jednej strony ograniczonej do charakteru użytkowego, informacyjnego, z dru-
giej – wywołującej przeżycia estetyczne: podatnej na wpływ innych gatunków 
literackich i wpływającej na nie (np. na powieść)439.

Mimo tej mnogości paradoksów, a co za tym idzie wielu problemów teore-
tycznych i metodologicznych związanych z prowadzeniem badań nad korespon-
dencją, list pozostaje niezwykle atrakcyjnym tekstem nie tylko dla historyka 
czy biografa, ale również dla literaturoznawcy, na co zwracał uwagę Kazimierz 
Cysewski.

„Sercem” humanistyki jest próba rozumienia świata i człowieka – „sercem” literatu-
roznawstwa jest próba rozumienia humanistycznego sensu tekstów językowych. I z tego 
podstawowego powodu (…) epistolografi a jest materiałem, z którego literaturoznawca 
czyni teren swojej penetracji w celu zrozumienia i opisania estetycznych, egzystencjal-
nych i aksjologicznych wymiarów człowieczeństwa, jakie w listach się ujawniają440.

Wszystkie trzy wymienione obszary: estetyczny (zatem związany z gatun-
kiem i stylem listu), egzystencjalny (bliski ujęciu psychologicznemu, traktujące-
mu list jako introspekcyjną relację podmiotu piszącego) i aksjologiczny (ujaw-
niający świat wartości oraz postawy nadawcy) muszą być traktowane w ana-
lizach korespondencji równolegle, jeśli badania nakierowane są na zgłębianie 
wiedzy o życiu danego pisarza. Ograniczanie interpretacji do aspektów tylko 
językowo-stylistycznych lub komentowanie pozostałych warstw wyłącznie 

439  S. Skwarczyńska, Teoria listu, oprac. E. Feliksiak i M. Leś (na podst. lwowskiego pier-
wodruku), Białystok 2006, s. 27–31. Tematykę tę Skwarczyńska kontynuowała w artykule póź-
niejszym Wokół teorii listu (Paradoksy), w: tejże, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 
1975, s. 178–186.

440  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografi ą, „Pamiętnik 
Literacki” 1997, z. 1, s. 100.
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w oparciu o wiedzę potoczną z zakresu psychologii skutkuje często spłyceniem 
problematyki biografi cznej, gdyż list nie jest i nie może być widziany wyłącznie 
w perspektywie literaturoznawczej, jeżeli oczywiście „sercem” badań czynimy 
– zgodnie z deklaracją Cysewskiego – ową próbę rozumienia humanistycznego 
sensu tekstów językowych. 

List jest też swego rodzaju grą między pragnieniem szczerości a naturalną 
tendencją do kształtowania własnego wizerunku według świadomie stosowa-
nych i używanych nieświadomie cech, kategorii czy wartości. Dlatego też na-
dawca listu, nazywany przez Cysewskiego nieprzypadkowo podmiotem episto-
larnym, nie może być do końca utożsamiany z autorem, jednak równocześnie 
nie należy sztucznie tworzyć granicy między biografi cznym nadawcą a postu-
lowanym konstruktem abstrakcyjnym jakim jest ów podmiot. Wydaje się bo-
wiem, że granica ta jest cieńsza niż postulował badacz, a zabiegi autokreacyjne, 
chociaż rzeczywiście zachodzą, mogą mieć rozmaitą skalę: od prostej selekcji 
informacji, po świadome przekształcanie faktów w celu uzyskania pożądanego 
wizerunku.

1.2.2.3. Autokreacja w listach – cztery możliwe wymiary

Autokreacja w listach obejmować może – według Kazimierza Cysewskiego – 
następujące obszary: potrzeby i ich uwarunkowania, wzorce i konwencje, według 
których autor dokonuje autokreacji, wyznawane wartości, w które autor chce się 
wpisać, i „techniki” jej realizowania. Wydaje się, że warto tym sugestiom przyj-
rzeć się bliżej i rozwinąć je tak, aby były zdatne do praktycznego wykorzystania 
w analizie listów. Należy się zatem zastanowić, czego można się dowiedzieć z re-
lacji przynależnych do danego obszaru, nawet jeśli mają one charakter życzenio-
wy i nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Rozwinięcie koncepcji Cysewskiego 
o aspekt psychologiczny autokreacji jest bowiem rzeczą niezbędną, jeśli kore-
spondencja ma być źródłem wiedzy o życiu twórcy i uzupełniać jego obiektywny 
obraz o podmiotowe interpretacje życia i sposoby jego przeżywania.

Pierwszy potencjalny obszar autokreacji – potrzeby i ich uwarunkowania 
– byłby zatem związany z kreowaniem własnego obrazu jednostki w aspekcie 
biografi cznym, odzwierciedlając jej pragnienia, dążenia, aspiracje, ale i lęki czy 
obawy, gdyż realizacja potrzeb często staje się przestrzenią napięć: najpierw 
w samej jednostce (co wynika z różnicy między stanem aktualnym a pożądanym 
i wywołuje działania w celu zaspokojenia potrzeby), a następnie – w otoczeniu, 
jeśli dążenia jednostki zderzą się ze sprzecznymi wobec nich oczekiwaniami spo-
łecznymi. Autokreacja zbieżna czy też bliska stanowi faktycznemu byłaby zatem 
świadectwem rzeczywistych potrzeb i pragnień oraz zapisem reakcji tak jednost-
ki, jak i otoczenia na zaistniałe sytuacje. Natomiast autokreacja życzeniowa za-
wierałaby pragnienia i potrzeby zgodne z oczekiwaniami otoczenia (zdaniem na-
dawcy), a ich przedstawienie pełniłoby określoną funkcję społeczną, wychodząc 
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poza oczekiwania formułowane wobec samego listu. Formułując to zagadnienie 
w innym języku: chodzi o różnicę między ja realnym a ja idealnym441.

Ze względu na wyrazisty związek tego obszaru z życiem autora i koniecz-
ność konfrontowania potrzeb deklarowanych z tymi faktycznie realizowanymi 
w życiu przez nadawcę listu, proponuję nazwać go biografi cznym. 

Drugi wskazany obszar autokreacji – wzorce i konwencje – proponuję na-
zwać kulturowym ze względu na związek wybieranych przez autora wzorców 
z tymi obowiązującymi w danej epoce, charakterystycznymi dla określonego 
nurtu, konwencji, nawiązującymi do określonych wzorców epistolografi cznych, 
z którymi – na różne sposoby – może dialogować nadawca listu, realizując 
w ten sposób swoje potrzeby estetyczne i spełniając oczekiwania odbiorcy. 
Autokreacja w tym wymiarze wyrażana jest za pomocą określonego języka, 
symboliki, stylistyki, gatunku etc., a cechy te nie tylko niosą dodatkowe zna-
czenie, ale wpływają na realizację funkcji estetycznej listu, a także konstytuują 
wspólny dla nadawcy i odbiorcy horyzont znaczeniowy. Zabiegi autokreacyjne 
i w tym przypadku mogą być wyrazem identyfi kowania się z określonymi po-
glądami bądź też służą tworzeniu iluzji wspólnoty między nadawcą a odbiorcą 
w celu uzyskania konkretnych korzyści (na przykład wsparcia, wejścia w relację 
partnerską z osobą o uznanej pozycji społecznej, spełnienia prośby etc.).

Trzeci obszar to wyznawane wartości, w które autor chce się wpisać i moż-
na by go nazwać obszarem aksjologicznym. Dotyczyłby on warstwy głębokiej 
listu, do której można docierać poprzez zabiegi analityczne i interpretacyjne, 
poszukując wartości deklarowanych otwarcie oraz uobecniających się nieświa-
domie w konkretnych poglądach, ocenach i wyborach nadawcy. Obszar ten, jak 
widać, jest najmniej podatny na zabiegi autokreacyjne o charakterze życzenio-
wym, gdyż sprzeczność między deklaracjami a zachowaniami jest zazwyczaj 
łatwo uchwytna.

Czwarty obszar, określany przez Cysewskiego jako „techniki” realizowania 
autokreacji, który proponuję nazwać stylistycznym, ma swój udział zarówno 
w kreowaniu wizerunku nadawcy na poziomie biografi cznym, jak i na poziomie 
kulturowym; najmniej uchwytny byłby w obszarze aksjologicznym ze względu 
na specyfi kę ujawniania się wartości w tekście (najczęściej mowa o nich nie 
wprost). Może również wystąpić jako element świadomej stylizacji świadczącej 
o intertekstualności listu (pełniącej rozmaite funkcje w tekście: od poważnych 
nawiązań do odniesień parodystycznych).

Autokreacja zatem oddziałuje na treść i formę listu, nie pozwalając na trak-
towanie go wyłącznie w kategoriach dokumentu autobiografi cznego. Z drugiej 
jednak strony zniekształcenie treści pod wpływem zabiegów autokreacyjnych 
ma charakter stopniowalny (od minimalnego, wynikającego z selekcji wydarzeń, 

441  Rozbieżności między elementami „Ja” wprowadził E. Tory Higgins: Ja realne to rzeczy-
wisty obraz osoby, to, jak aktualnie siebie postrzega; Ja idealne (termin C. Rogersa) to ideał siebie, 
jaki osoba chciałaby osiągnąć, koncentruje się na osobistych nadziejach, ambicjach i pragnieniach; 
Ja powinnościowe (idealne) to obraz siebie związany z obowiązkami i zobowiązaniami oraz po-
winnościami; por. D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość. Teoria i badania, tłum. B. Majczyna,
M. Majczyna, K. Sikora, K. Krzyżewski, Kraków 2011, s. 254–255.
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do maksymalnego, prowadzącego do przekształceń lub zafałszowań faktów), 
w różnym stopniu dotyka poszczególnych obszarów (najmniej wpływając na 
wymiar aksjologiczny), ponadto sam typ zabiegów lub kierunek przekształceń 
jest dla badacza informacją o sile rozdźwięku między Ja realnym a Ja idealnym. 

Z tego względu można uznać, że mimo trudności, jakie wiążą się z anali-
zowaniem listów poddanych zabiegom autokreacyjnym, takie działanie warto 
podejmować, biorąc pod uwagę potencjalne rezultaty poznawcze442. 

Można więc – i to właśnie postuluję jako strategię badawczą w odniesieniu 
do epistolografi i twórców – potraktować korespondencję jako autorską wersję 
własnej biografi i (dokumentowanej „na bieżąco”), tak samo nieobiektywną i po-
datną na zabiegi kreacyjne (autokreacyjne), jak tradycyjne biografi e literackie, 
za to cechującą się szczególną, podmiotową perspektywą, umożliwiającą nie 
tylko opis życia, lecz poszukiwanie zasadniczych motywów i celów działania 
osoby nadawcy, zarówno tych deklarowanych otwarcie, jak i tych ujawnianych 
przypadkiem, czasem zupełnie nieświadomie.

1.2.2.4. Znaczenia i sensy danych podmiotowych dla biografi i

Analiza podmiotowego obrazu życia, rekonstruowanego na podstawie wypo-
wiedzi jednostki, pokazuje dążenie człowieka do nadania swemu życiu sensu, 
do znalezienia nadrzędnego celu, którego realizacja pozwala pozostawić po so-
bie trwały ślad.

Takie dążenie nazywa Bühler poszukiwaniem przeznaczenia, które – wbrew 
potocznej defi nicji lokującej ośrodek decyzyjny poza jednostką (coś mi jest 
przeznaczone) – jest wybierane świadomie i dobrowolnie (ja przeznaczam się do 
czegoś): ludzie nie tylko są ukierunkowani przedmiotowo, ale także faktycznie są 
dla czegoś, chcą być, działają i wierzą, że muszą tu być. Przeznaczają się sami 
i przeznaczają swoje życie dla czegoś, dla czego powinno ono być. I w tym ro-
zumieniu przeznaczenie staje się sposobem życia, który leży u podstaw faktycz-
nego, egzystencjalnego zajmowania-się-czymś, realizacji tego bycia-dla-czegoś 
[BŻ, s. 110].

Proces określania własnego przeznaczenia zawiera moment podjęcia świa-
domej decyzji, jest zatem aktem intencjonalnym jednostki, która podjąwszy 
decyzję wypełnia swoje przeznaczenie, nadając w ten sposób sens własnej eg-

442  Często zwraca się uwagę na naiwny stosunek biografów do korespondencji twórcy. W tej mie-
rze na korzyść literaturoznawców przemawia fakt, że od początku badań zdawali sobie oni sprawę ze 
specyfi ki listu jako dokumentu, przede wszystkim z ograniczeń, jakie niesie sama forma. Już S. Skwar-
czyńska pisała, że chociaż list staje się dokumentem, pozostałym po czasach, które przeminęły. Doku-
mentem ważkim nie tylko dla socjologa i kulturoznawcy, lecz także dla historyka, to jednak wyróżnia 
się spośród innych materiałów źródłowych innym ujęciem faktów i wydarzeń: włączony w sferę innego 
typu dokumentów ujawnia tutaj specyfi kę swej dokumentalności. Sprawy i fakty o doniosłości historycz-
nej i społecznej zostają tutaj przedstawione nie tylko poprzez pryzmat osobowości epistolografa, jego 
ideologii i upodobań, jego doznań i horyzontów umysłowych, ale także poprzez pryzmat jego stosunku 
do adresata (…). Tak więc dokumentalność listu jest z racji własnej jego natury ograniczona i względna 
(…); informacja bywa – w zamierzeniu lub bez zamierzenia – dezinformacją (S. Skwarczyńska, Wokół 
teorii listu…, s. 180).
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zystencji: „Oddajemy się” temu, co robimy, oddajemy naszą siłę, „angażujemy” 
siebie, swoją wiedzę i naturę. W procesie produkcji oddajemy więc coś, egzystu-
jemy częściowo „dla” produktu [BŻ, s. 110].

Realizacja tak rozumianego przeznaczenia może – chociaż nie musi – w kon-
sekwencji oznaczać konfl ikt między własnym dobrostanem a realizacją przezna-
czenia. Dzieje się tak, gdy aktywność na rzecz celu przynosi szkodę jednostce: 
może być i tak, że poprzez popieranie tego czegoś sami ponosimy szkody na na-
szej egzystencji lub zostajemy zniszczeni [BŻ, s. 111]. Najczęściej nie dochodzi 
do tak skrajnej realizacji konfl iktu między dobrem własnym a wiernością idei. 
Aktywność jednostki czasem przynosi korzyść nie tylko jej samej, ale również 
obranemu celowi; czasem oznacza jednak rezygnację z własnych korzyści – 
w takich sytuacjach jednostka poświęca swoje dążenia, lecz realizacja celu nie 
szkodzi jej samej, a często – kompensuje poniesione wyrzeczenia. 

1.2.3. Perspektywa dokonań i jej miejsce w biografi i
Trzecia perspektywa, nazwana przez autorkę koncepcji biegu życia perspektywą 
dokonań, pozwala łączyć dwa poprzednie spojrzenia na biografi ę. Uznanie dane-
go rezultatu za osiągnięcie może bowiem łączyć się z zewnętrzną lub wewnętrz-
ną ewaluacją. Zewnętrzną, gdy postronni obserwatorzy (współcześni twórcy, ale 
i późniejsi: specjaliści, historycy, biografowie, wreszcie – osoba prowadząca 
badanie biografi czne) kwalifi kują dane dzieło lub czyn jako ważne dokonanie; 
wewnętrzną, gdy status osiągnięcia przyznawany jest danemu wydarzeniu albo 
wytworowi przez samą jednostkę. 

Perspektywy te zazwyczaj nakładają się, ponieważ najważniejsze sukcesy są 
odnotowywane zarówno przez twórcę, jak i przez jego otoczenie; jednak pewne 
fakty mogą być oceniane inaczej. Dzięki propozycji teoretycznej Bühler obie 
sprzeczne oceny uzyskują odpowiedni status i żadna nie jest przyjmowana jako 
jedynie obowiązująca. Różnica w ocenie często jest związana właśnie z przezna-
czeniem: jednostka może uznać dane osiągnięcie za znaczące, jeśli przyczynia 
się ono do realizacji celu; otoczenie zazwyczaj nie patrzy na biografi ę twórcy 
z takiej perspektywy, ceniąc to, co jest sukcesem zgodnie z kryteriami obowią-
zującymi w danej epoce. 

Dzieło dla rozumienia biografi i pełni ważną rolę: to ono wspiera ekspansję 
człowieka, przedłużając obecność twórcy, dzięki istnieniu niezależnie od jego 
bytu biologicznego.

Wytwór, zarówno dziecko, jak i dzieło, powstają w okresie największej witalności. Zostają 
one oddzielone jako owoc własnego życia i są – z jednej strony – tą częścią, w której jed-
nostka przekazuje się dalej i trwa, z drugiej zaś – wkładem do zachowania gatunku, a tym 
samym do wspólnoty. Produkt pełni więc dwie, w pewnym stopniu przeciwstawne funkcje. 
Z jednej strony przenosi i wspomaga jednostkę w jej ekspansji poza nią samą, z drugiej 
zaś – zastępuje ją i zajmuje jej miejsce [BŻ, s. 92–93].

Dzieło, w znaczeniu konkretnego rezultatu, uzyskanego w związku z reali-
zacją przeznaczenia, wpływa na osiągnięcie spełnienia życiowego. Bühler defi -
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niuje je jako subiektywnie i obiektywnie rozpoznawalne, pełne udanie się życia; 
życia jako całości, w odróżnieniu od zaspokojenia i satysfakcji, które pokazują 
spełnienie zawsze tylko w jednym kierunku [BŻ, s. 270]. Spełnienie to może 
polegać na prostym zaspokojeniu życiowych potrzeb, osiągnięciu szczęścia oraz 
poczuciu bezpieczeństwa w życiu osobistym. Jednak w przypadku osób decy-
dujących się na wybór przeznaczenia spełnienie zależy od treści przeznaczenia 
i związane jest albo z uzyskaniem możliwości kształtowania swego życia (treś-
cią był w tym przypadku rozwój osobisty), albo z osiągnięciem wyznaczonego 
celu (treścią było wykonanie konkretnego zadania lub działanie na rzecz okre-
ślonej sprawy). 

Badacz, rozstrzygając, czy można biografi ę uznać za spełnioną czy nie, bie-
rze pod uwagę przede wszystkim zdarzenia kluczowe: w trakcie życia występują 
krytyczne wydarzenia i momenty ważne dla owego rozstrzygnięcia. Jako kry-
tyczne należy określić takie wydarzenie, które całkowicie lub prawie całkowicie 
zadecyduje o przebiegu życia [BŻ, s. 258]. 

1.2.4. Dane biografi czne jako przestrzeń interakcji
W tradycyjnej biografi i dane źródłowe były traktowane nie tylko jako „królewska 
droga do prawdy historycznej” (co poststrukturaliści uznali za mit), ale przede 
wszystkim jako homogeniczna całość, z której można wybiórczo korzystać, do-
wolnie inkrustując własną narrację biografi czną wstawkami autobiografi cznymi 
twórcy (najczęściej w postaci fragmentów listów). Badacze nie zastanawiali się 
też nad ogromnymi różnicami, jakie dzielą grupę danych obiektywnych od pod-
miotowych, dlatego analizowali je tak samo, nie uwzględniając ich specyfi ki.

Tymczasem materiał biografi czny, ujmowany jako niejednorodna, fragmen-
taryczna i zawsze niepełna, niedokończona całość również tworzy przestrzenie 
dyskusji i dialogu. Już rozbieżności między opisem historycznym zdarzenia 
a jego naszkicowaniem z perspektywy podmiotu w liście niosą ze sobą cały 
szereg informacji na temat twórcy. Podobnie i różnice w epistolografi cznych 
strategiach autokreacyjnych (portretowanie siebie i relacjonowanie zdarzeń uza-
leżnione od osoby adresata) mogą dostarczyć biografowi cennej wiedzy o bo-
haterze biografi i.

1.3. Interakcyjny trójkąt twórczości Csikszentmihalyiego

Interakcyjny model biografi i wiąże w sieci zależności analitycznych również 
interakcyjną teorię twórczości. Jej autorem jest Michaly Csikszentmihalyi, który 
defi niuje twórczość jako przestrzeń interakcji osobowości artysty (która w jego 
modelu nosi nazwę „jednostka”), kontekstu społecznego („pole”) i płaszczyzny 
kultury („dziedzina”). Te trzy elementy przez wzajemne oddziaływania prowa-
dzą do powstania wielkiego dzieła, jednostka jest więc tylko częścią szerszego 
układu, a nie samodzielnym podmiotem aktu twórczego.
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Michaly Csikszentmihalyi stwierdził, iż pojawienie się jednostki wybitnej 
nie wynika ze szczególnej predestynacji, ale jest rezultatem jej funkcjonowania 
w złożonym układzie, w którym te trzy elementy mają największe znaczenie. 
Zatem podstawową kwestią nie jest odpowiedź na pytanie: „Czym jest twór-
czość?”, lecz: „Gdzie jest twórczość?”. Można ją znaleźć w interakcji różnych 
czynników wpływających na proces twórczy i jego końcowy rezultat – dzieło. 
Trzy podsystemy twórczości to jednostka, pole i dziedzina. 

Jednostka jest tą częścią systemu, która odpowiada za generowanie zmian. 
Ludzie różnią się gotowością dokonywania takich zmian – zależy to zarówno 
od czynników genetycznych, jak i oddziaływań środowiskowych. Zmiany, które 
zapisują się w historii jako przełomowe, zazwyczaj zostają wprowadzone przez 
jed nostki charakteryzujące się twórczą osobowością. Selekcja zmian i ich ocena 
dokonywana jest w odrębnym podsystemie nazywanym polem.

Pole stanowi formę społecznej organizacji – obejmuje ludzi oraz instytucje 
społeczne dokonujące oceny zaproponowanych przez jednostki zmian i często 
nazywane jest „środowiskiem” (na przykład środowisko językoznawców, fi l-
mowców, psychologów eksperymentalnych). Selekcji dokonuje się bezpośred-
nio lub pośrednio: bezpośrednio działają recenzenci, krytycy, promotorzy, właś-
ciciele galerii (są oni odpowiedzialni za selekcję zmian, które mogą wejść do 
dziedziny i stać się jej elementem); pośrednio na przykład nauczyciele (kształ-
cący jednostki twórcze lub nietwórcze, wspierający pierwsze pomysły lub ha-
mujący inicjatywę uczniów). Zmiany, które zostaną zaakceptowane, są przeka-
zywane do dziedziny, natomiast te odrzucone najczęściej znikają bezpowrotnie.

Dziedzina to system symboli, część kulturowego dziedzictwa ludzkości, 
obejmującego określoną gałąź sztuki lub nauki (na przykład literaturoznawstwo, 
rzeźba, fi zyka teoretyczna itp.). Zawiera dotychczas zgromadzoną wiedzę oraz 
procedury działania. Jej funkcją jest przechowywanie dorobku kulturowego 
i przekazywanie go następnym pokoleniom. To ona w procesie socjalizacji od-
działuje na jednostkę, która asymiluje wiedzę i dorobek kultury lub buntuje się 
i wprowadza zmiany (jeśli oczywiście przejdą one przez sito selekcyjne pola). 

Cykl procesu twórczego jest jednokierunkowy: jednostka poddaje swe pomy-
sły ocenie, pole dokonuje selekcji i przekazuje wybrane innowacje do dziedziny, 
dziedzina w procesie socjalizacji wpływa na jednostkę. Taki proces wymaga 
czasu: jednostka długo zdobywa wiedzę, asymilując dotychczasowy dorobek, 
także proces oceny i wprowadzania zmian trwa wiele lat443).

Zatem biograf, defi niując twórczość w sposób interakcyjny, poszukuje sposo-
bów oddziaływań na siebie różnych elementów, nie lokując procesu twórczego 
wyłącznie „wewnątrz” twórcy. Twórca jest oczywiście podmiotem wszystkich 
czynności twórczych i aktantem procesu twórczego, ale podlega ocenie pola 
i pod jego wpływem modyfi kuje powstające dzieła lub też tworzy je w akcie 
sprzeciwu wobec swego środowiska. Korzysta przy tym z dziedziny jako syste-
mu symboli i miejsca określonych praktyk kulturowych.

443  Omówienie trzech podsystemów twórczości za: E. Nęcka, Psychologia twórczości, s. 184–
187.
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Podsumowując: biografi a w nowym ujęciu powstaje wskutek wieloaspek-
towych oddziaływań układów z nią powiązanych, do jakich należą układ inter-
akcji między danymi biografi cznymi, interakcyjne ujęcie twórczości i procesu 
twórczego oraz interakcyjność samego tekstu biografi i, w którym negocjowane 
są i dialogują ze sobą Ja biografa, Ty czytelnika, kontekst kulturowy oraz tech-
niki biografi czne. 

Sieć tych interakcji tworzy sferę wielorakich wpływów, które ostatecznie 
kształtują narrację biografi czną – równie dynamiczny jest proces jej czytania, 
który budzi w odbiorcy szereg skojarzeń, pobudza do dyskusji i sporów, spra-
wiając, iż tekst biografi i na nowo wchodzi w przestrzeń dialogu.





Rozdział 2

WYMIARY DZIEŁA BIOGRAFICZNEGO

Biografi ka naukowa jako obszar badań powinna objąć swoim zakresem nie tylko 
badania biografi czne (teorie, metody), praktyki pisania (genologię, narrację), ale 
i krytyczną oraz porównawczą analizę naukowych opracowań biografi cznych.

Aby to jednak nastąpiło, trzeba dysponować odpowiednimi kryteriami, 
umożliwiającymi nie tylko analizę pojedynczej biografi i, ale i porównawczą ich 
ocenę. Dotąd analizy prac biografi cznych często zatrzymywały się na powierz-
chownych ich aspektach (doborze danych biografi cznych, narracji, gatunku), nie 
dotykając spraw zasadniczych. Postrzeganie biografi i jako tekstu statycznego – 
o czym pisałam w rozdziale pierwszym tej części – było równolegle patrzeniem 
nań w sposób jednowymiarowy, najczęściej uwzględniający wyłącznie porzą-
dek czasowy narracji.

W nowej, proponowanej tu koncepcji biografi a jest traktowana jako tekst 
wielowymiarowy: narracja jest zaledwie jej powierzchnią, na której ukształto-
wanie miały wpływ warstwy głębsze, ułożone nie strukturalnie czy hierarchicz-
nie, ale wzajemnie się przenikające i interakcyjnie na siebie oddziałujące, zgod-
nie z całościowym modelem biografi i przedstawionym w poprzednim rozdziale. 
Zatem ich hierarchiczne uporządkowanie zastosowane w poniższym omówieniu 
nie wyznacza ważności poszczególnych wymiarów, lecz raczej zasięg ich wpły-
wu na inne oraz świadomy versus częściowo nieuświadamiany (implicytny) ich 
charakter.

Biograf pisze bowiem swoją opowieść o życiu Innego całym sobą i nie jest 
w stanie oddzielić swoich „funkcji poznawczych” od całokształtu osobowości, 
momentu biografi cznego, w którym taka praca powstaje, wpływów otoczenia 
i własnych doświadczeń, przeczytanych lektur, zdobytej wiedzy oraz wielu in-
nych czynników, które ostatecznie (z poziomu świadomego i nieświadomego444) 
ukształtują tekst biografi i. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z prób 
obiektywizowania swoich analiz i interpretacji – wręcz odwrotnie: świadomość 
tak głębokiego zaangażowania w tekst biografi i, zgodnie ze zobowiązaniem 
paktu biografi cznego (i wobec czytelnika, i w symbolicznej jego części – wo-

444  Pojęcia nieświadomości używam w sensie niepsychoanalitycznym, o czym była już mowa 
w przypisie 427.
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bec twórcy) sprawia, iż kwestia ta staje się jeszcze bardziej pilna: znalezienie 
sposobu nabierania dystansu do własnych badań (co zdecydowanie ułatwiają 
zewnętrzne teorie i wypróbowane w innych przestrzeniach narzędzia badawcze) 
jest warunkiem dobrego „pisania sobą”, a nie „pisania o sobie”.

Na tekst biografi i interakcyjnie wpływają wymiary kształtujące jej ostateczną 
formę. Największe znaczenie posiada wymiar założeń podstawowych biografi i: 
dotyczy on kwestii epistemologicznych, aksjologicznych oraz wyboru określo-
nej koncepcji człowieka; założenia te najczęściej obecne są implicite w tekście, 
rzadko autor biografi i formułuje je wprost, ale w większości przypadków można 
je odtworzyć na podstawie tekstu biografi i. 

Podobny zakres ma wymiar kolejny, obejmujący założenia teoretyczne i me-
todologiczne biografi i, chociaż nie we wszystkich tekstach biografi cznych wy-
miar ten jest obecny w pełni (jego ograniczony charakter może wynikać z przy-
jęcia potocznej koncepcji człowieka obciążonej zapośredniczonymi kulturowo 
stereotypami twórcy oraz schematami postępowania biografi cznego). 

Następne trzy wymiary oddziałują na ostateczny kształt narracji biografi cznej 
interakcyjnie i równolegle: dane źródłowe i ich charakter decydują o ostatecz-
nym kształcie gatunkowym biografi i, ale z drugiej strony wybór określonego 
gatunku biografi cznego determinuje typ danych, po które sięga biograf oraz za-
kładany przez niego stopień ich wiarygodności. Podobnie na obydwa wymiary 
wpływa określony (najczęściej obecny implicite) model narracji biografi cznej. 
Zakorzeniony w wybranej teorii i metodologii badań (w przypadku biografi i 
naukowych) lub w wybranym gatunku biografi cznym (w przypadku biogra-
fi i literackich), jest narzędziem selekcji danych źródłowych i podstawowym 
czynnikiem modelującym ich układ w narracji oraz kontekst interpretacyjny, 
bezpośrednio wpływając na kształt rekonstrukcji (lub świadomej konstrukcji) 
przebiegu życia twórcy.

Interakcyjny model oddziaływań wymiarów dzieła biografi cznego został 
przedstawiony na rys. 1 i 2.

2.1. Wymiar założeń podstawowych biografi i

Przekonania o bezzałożeniowości biografi i, podobnie jak o jej naturalnej 
obiektywności, wynikającej z zakorzenienia w procesie historycznym, danych 
źródłowych czy też dokumentach biografi cznych, należą już zdecydowanie do 
przeszłości. Ale warto zauważyć, jak bardzo w strukturalizmie metoda histo-
ryczna jako gwarantująca obiektywizm i naukową bezstronność biografi i utrwa-
liła obraz biografa–naukowca, skrzętnie zbierającego wszelkie informacje, do-
kumenty, wspomnienia i listy twórcy. Posługiwano się nawet nośną metaforą 
biografi i jako mozaiki, którą należy tylko złożyć z odpowiednio dobranych 
„kamyków”445. 

445  Por. polski tytuł książki J.L. Clifforda, Od kamyków do mozaiki, dz. cyt.
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Rys. 1. Biografi a jako rezultat interakcyjnych oddziaływań poszczególnych jej wymiarów

Rys. 2. Interakcyjny charakter oddziaływań poszczególnych wymiarów dzieła biografi cznego
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Krytyka modelu historycznego w badaniach biografi cznych bezpośrednio 
wynikająca z zanegowania obiektywizmu narracji historycznej odbiła się sze-
rokim echem w badaniach literaturoznawczych, omijając jednakże główny nurt 
biografi styki, której nieoczywisty status sprawił, że model badań historycznych 
jako gwarantujący „obiektywizm naukowy” nadal jest praktykowany w wielu 
biografi ach chcących uchodzić za naukowe. Obraz bohatera biografi i jest nadal 
budowany na wzór mozaiki, a obecność aparatu naukowego i wierność źródłom 
często traktowana jest jako warunek wystarczający do tego, by daną pracę opa-
trzyć przymiotnikiem „opracowanie naukowe” i uznawać za obiektywną.

Tymczasem poznanie naukowe, zwłaszcza poznanie historyka – a w kon-
sekwencji i biografa, który korzysta z wiedzy historycznej – podlega licznym 
ograniczeniom, o których pisali nie tylko Hayden White czy Frank Ankersmit, 
ale i polscy historycy, m.in. Jerzy Topolski czy Ewa Domańska. Nie oznacza to 
jednak konieczności rezygnacji z wartości tak podstawowej w poznaniu nauko-
wym jak prawda, ale raczej uwzględnienia tego, iż nie będzie to prawda jedyna, 
ostateczna i absolutna.

Założenia podstawowe w biografi i mają charakter epistemologiczny – na tym 
poziomie w ogóle pojawia się pytanie o prawdę w biografi i (lub jest nieobecne). 
Odpowiedź na nie udzielana jest każdorazowo w oparciu o świat wartości i świa-
topogląd badacza. Wymiar założeń podstawowych występuje w każdej biografi i 
i stanowi jej jądro; ze względu na swój charakter powinien być traktowany jako 
indywidualny wybór każdego badacza, który ma prawo wyznawać taki świa-
topogląd, do jakiego jest najbardziej przekonany – zwłaszcza jeśli świadomie 
pozostaje przy takiej defi nicji nauki, którą rozumie jako poszukiwanie prawdy, 
nawet prawdy, która ma ograniczony charakter (ale jednak nie jest konstruowa-
niem własnych wersji prawd).

Odrzucenie – zgodnie z tezami poststrukturalizmu – kategorii prawdy jest 
wyborem nie tylko epistemologicznym, ale przede wszystkim aksjologicznym. 
Podobnie odrzucenie centralnej pozycji człowieka w nurtach posthumanistycz-
nych czy też nadmierne skoncentrowanie się na kategorii gender powinno być 
traktowane w badaniach biografi cznych, ale i w badaniach naukowych w ogóle, 
jako opcja światopoglądowa, a nie obowiązkowy wybór, gdyż w innym razie 
stałoby to w sprzeczności z elementarną zasadą wolności sumienia446.

W tekście biografi i na jej najgłębszym poziomie zawsze uobecniają się 
światopogląd i przekonania oraz świat wartości badacza. Może on decydować 
jedynie o stopniu ujawnienia tego wymiaru; jeśli nie jest świadomy odsłaniania 
siebie poprzez biografi ę, to jest to nawet łatwiejsze do zauważenia. Świat war-
tości ujawnia się najprościej w ocenach i sądach moralnych, których na kartach 
tradycyjnych biografi i zazwyczaj nie brakuje (najczęściej w obszarze wyborów 
estetycznych i etycznych bohatera biografi i oraz jego otoczenia społecznego). 

446  Ideologizacja języka nauki i kategorii interpretacyjnych, coraz bardziej zauważalna rów-
nież na terenie badań literaturoznawczych, przypomina totalizującą i wszechobejmującą język 
współczesną „nowomowę”, w której kategoria wykluczenia, podobnie jak ignorowania zwłaszcza 
dyskursów odmiennych, czasem postrzeganych jako „tradycyjne”, należy do podstawowych.
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Według tych kryteriów oceniane są też często inne biografi e, wydarzenia histo-
ryczne, kierunki społecznych zmian.

2.2. Wymiar koncepcji człowieka

Na poziomie wymiaru koncepcji człowieka badacz – znów świadomie lub nie-
świadomie – posługuje się w konstruowaniu portretu twórcy określoną koncep-
cją psychologiczną, zakłada też określony model osobowości, logikę jej rozwoju 
w czasie oraz szereg innych właściwości, jakie będą cechować bohatera jego 
biografi i. 

Według Teresy Rzepy w psychologii, ale i w wiedzy potocznej, funkcjonują 
cztery wielkie portrety psychologiczne, które można też nazwać modelami czło-
wieka cechującego się określonymi właściwościami. Wybór konkretnej koncep-
cji człowieka wyznacza ramy interpretacyjne dla jego życia.

Właściwie (…) każdy psycholog mniej lub bardziej świadomie wybiera którąś szkołę por-
tretu i przyjmuje jakiś sposób portretowania psychologicznego, po czym – poruszając 
się w tych ramach – kreśli jednostkowe portrety psychologiczne (…). Jest to przecież 
jedna z podstawowych czynności psychologa, polegająca na psychologicznej interpretacji 
materiałów dotyczących danej osoby. Portretowanie psychologiczne jest zatem „codzien-
nym” rodzajem aktywności psychologicznej447.

Na tym poziomie kształtują się również przekonania natury fi lozofi cznej i egzy-
stencjalnej, a także przekonania religijne dotyczące życia człowieka, jego sensu 
i celu, które będzie można następnie zidentyfi kować w narracji biografi cznej.

Filozofi czne ujęcie osoby zawierają określone poglądy na naturę ludzką, 
określając na przykład, czy działanie człowieka jest racjonalne czy sterowane 
przez zewnętrzne siły, jaki wpływ na jego zachowanie ma teraźniejszość, a na ile 
determinuje je przeszłość czy też pozwala zaplanować przyszłość448.

Wybór koncepcji człowieka tworzy tak zwaną warstwę głęboką biografi i, 
którą stosunkowo łatwo można w tekście zidentyfi kować, analizując rozwój 
bohatera w czasie, jego charakterystyki oraz identyfi kując inne pojawiające się 
założenia na temat twórczości, determinant zachowania, obrazu siebie, stanów 
świadomości czy rozumienia pojęcia nieświadomości (oraz dalszych). Do tego 
nawiązuje także wybór teorii osobowości, który obejmuje założenia na temat 
1) struktury osobowości, 2) jej dynamiki, 3) jej rozwoju i 4) zmian osobowości; 
wiele z tych elementów konstytuuje również psychologiczny obraz bohatera 
biografi i.

Elżbieta Paszkiewicz w książce Struktura teorii psychologicznych449 omó-
wiła szczegółowo najważniejsze paradygmaty badawcze, które ukształtowały 

447  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 40.
448  Te i dalsze rozważania na temat osobowości por. D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość. 

Teoria i badania, s. 25–39.
449  E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych, Warszawa 1983.
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konkretną wizję człowieka: behawioryzm, psychologia humanistyczna, psy-
choanaliza; uzupełnieniem tej pozycji będzie najnowszy podręcznik psycholo-
gii osobowości, w którym znalazły się omówienia wszystkich aktualnych ujęć 
człowieka450. Ich krótkie, szkicowe omówienie ma wyłącznie uwypuklić różnice 
w założeniach, które kształtują charakterystykę twórcy, jego ujęcie rozwojowe 
oraz hipotezy służące wyjaśnieniu jego zachowań.

2.2.1. Psychodynamiczna koncepcja człowieka
Model umysłu autorstwa Freuda był zdeterminowany jego dziewiętnastowiecz-
nym wykształceniem naukowym i medycznym, cechował go mechanicyzm, 
determinizm i ujęcie energetyczne, zakładające, że istotą dynamiki osobowości 
jest konfl ikt. Model strukturalny osobowości zakłada trzy systemy psychiczne 
(to, ja, nad-ja), które z natury pozostają w konfl ikcie, zatem działanie człowieka 
jest dążeniem do kompromisu między tymi siłami, kierującymi się różnymi za-
sadami (zasadą przyjemności versus zasadą realności).

Freud założył również, iż jedynie za pomocą dogłębnej psychoanalizy moż-
na odkryć dynamikę działania świadomości i nieświadomości oraz ich wpływu 
na zachowanie człowieka. Pozwala ona odkryć działanie mechanizmów obron-
nych, za pomocą których Ja broni się przed lękiem. Teresa Rzepa w następujący 
sposób kreśli portret człowieka podlegającego założeniom psychoanalizy: 

„Człowiek psychoanalityczny” jest podrzędnym aktorem usiłującym kierować swym lo-
sem. Bezradny, słaby i zagubiony, miotany przez potężne siły wewnętrzne, niepoddające 
się kontroli rozumu. Portret człowieka niedoskonałego kreślą jego lęki, konfl ikty motywa-
cyjne, mechanizmy obronne, dewiacje i wady, których główną sprężyną są nieświadome 
moce popędów451.

Na kształt biografi i omawianej w nurcie psychoanalitycznym wpływa dodat-
kowo założenie stadialności rozwoju osobowości. Ponieważ trzy etapy rozwoju 
(oralny, analny, falliczny) następują w dzieciństwie, stąd to na tym okresie życia 
skupia się szczególna uwaga badacza (i to niezależnie od liczby oraz wiarygodno-
ści dostępnych świadectw). Zakłada się też, iż doświadczenia okresu dziecięcego 
mają trwały, niezmienny wpływ na cechy osobowości człowieka dorosłego452.

Zatem biograf o orientacji psychoanalitycznej będzie budował biografi ę 
„archeologiczną”, próbując w przeszłości twórcy dopatrywać się śladów jego 
zachowań w dorosłości. Skoncentrowany będzie zwłaszcza na relacjach z ro-
dzicami, kwestiach związanych z identyfi kacją płciową (jak kompleks Edypa), 
ujawniających się mechanizmach obronnych. Bardziej będzie go interesował 
każdy objaw, który można rozpatrywać jako znak zaburzenia albo nawet patolo-
gii. Twórczość będzie odczytywał w kodzie jawnym i ukrytym oraz traktował ją 
symptomatycznie (jako objaw głębokich konfl iktów wewnętrznych).

450  D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość. Teoria i badania, dz. cyt.
451  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 39.
452  D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość…, s. 83–133; E. Paszkiewicz, Struktura teorii…, 

s. 120–153; 193–208.
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2.2.2. Fenomenologiczna i humanistyczna koncepcja człowieka
Fenomenologiczna koncepcja człowieka koncentruje się na tym, jak ludzie do-
świadczają siebie i jak postrzegają otaczający ich świat. Kluczowym pojęciem 
koncepcji stworzonej przez Carla Rogersa są pojęcia Ja realnego (osoba taka 
jaką jest w chwili obecnej) oraz Ja idealnego (obraz siebie, który osoba chciała-
by reprezentować). Centralnym motywem postępowania człowieka w tej kon-
cepcji jest samoaktualizacja, czyli nieustanne otwieranie się na doświadczenia 
oraz zdolność ich integrowania. Zainteresowanie subiektywnymi doświadcze-
niami jednostki sprawiło, że jego podejście nazywane jest hermeneutycznym.

Według Rogersa podstawowym mechanizmem zachowania człowieka jest 
dążenie do wewnętrznej spójności oraz zgodności między spostrzeżeniami Ja 
i doświadczeniem (przed doświadczeniami zagrażającymi obrazowi siebie chro-
nią go mechanizmy obronne, zwłaszcza zniekształcenie i zaprzeczanie). Jednak 
istotą ludzkiej natury jest motywacja pozytywna, jeśli to możliwe reagujemy 
jak zdrowe i dojrzałe jednostki. Ludzie ukierunkowani są przyszłościowo i na-
stawieni na rozwój, a ta tendencja nazywana jest samoaktualizacją. Teorię tę 
cechuje szacunek dla człowieka i wiara w jego możliwości, a także przekonanie, 
że w procesie terapii możliwa jest zmiana osobowości. Bardziej współczesne 
koncepcje rozwijają wątek realizacji potencjału każdej osoby oraz istnienia róż-
nic kulturowych w zakresie spostrzegania siebie.

„Człowiek humanistyczny” charakteryzowany jest przez Teresę Rzepę jako 
ten, który:

Akceptuje siebie i innych ludzi. Jest tolerancyjny i odporny na wpływy społeczno-kulturo-
we. Skoncentrowany na własnym – nieobwarowanym jakimikolwiek granicami – rozwoju, 
zdolny do przeżywania autentycznych, głębokich uczuć. Więcej: zdolny do dokonywania 
transgresji. Człowiek spontaniczny kieruje się wewnętrznymi mechanizmami rozwoju – 
wolą, potrzebą miłości, uznania, szacunku, z wykorzystaniem różnych sposobów kreacji 
i ekspresji swej osobowości453.

Pokrewna koncepcji Rogersa jest ta sformułowana przez Abrahama H. 
Maslowa, blisko sytuuje się także propozycja egzystencjalizmu, którego naj-
wybitniejszym przedstawicielem na tym gruncie jest Viktor Frankl454. Jego na-
czelne przesłanie dotyczy tego, iż życie ludzkie jest przepojone dążeniem do 
sensu, a człowiek jest istotą-w-poszukiwaniu-sensu. Wola sensu to: podstawowe 
dążenie, siła motywacyjna, potrzeba nakierowana na szukanie i znajdowanie 
sensu przez otwieranie się na wartości (także metafi zyczne)455.

Koncepcje humanistyczne, fenomenologiczne i egzystencjalne należą do 
najciekawszych propozycji w zakresie portretowania twórcy w biografi i. Po 
pierwsze: wydobywają jego zdrowe i przystosowawcze mechanizmy funkcjo-

453  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 40.
454  D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość…, s. 189–274; E. Paszkiewicz, Struktura teorii…, 

s. 109–115; 174–188.
455  T. Rzepa, Co wnoszą badania biografi czne do refl eksji nad psychologicznymi wymiara-

mi…, s. 107.
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nowania w świecie, po drugie: są zainteresowane sensem, jaki jednostka nadaje 
swemu życiu, zadając pytanie o cel egzystencji (zwłaszcza Viktor Frankl). Po 
trzecie: pojęcie samoaktualizacji uwypukla rozwojowy aspekt dochodzenia do 
wyznaczanych przez siebie przez jednostkę celów, a autotranscendencja (obecna 
na przykład w modelu Viktora Frankla czy Luigiego M. Rulli SJ456) pozwala opi-
sywać próby przekraczania przez twórcę własnej natury w sytuacji realizowania 
istotnych wartości w świecie, jeśli tylko uda mu się zwrócić ku komuś innemu 
niż on sam (może to być i drugi człowiek, i Bóg). W ten sposób portret ten staje 
się wielowymiarowy i obejmuje wiele zewnętrznych przejawów wewnętrznego 
życia bohatera biografi i, dlatego wydaje się dobrą propozycją i chętnie wykorzy-
stywany jest w analizach osób twórczych.

2.2.3. Behawiorystyczna koncepcja człowieka
Behawioryzm ujmuje człowieka w relacji przede wszystkim do otoczenia spo-
łecznego. Podstawowym mechanizmem kształtującym zachowania jest proces 
uczenia się pod wpływem rozmaitych bodźców. Koncepcję tę cechuje natura-
lizm, w radykalnych wersjach mocno ogranicza się lub odrzuca w ogóle pojęcie 
świadomości. Teresa Rzepa, omawiając ten model, ocenia go jako dość uprosz-
czony i mechanistyczny: 

„Człowiek behawiorystyczny” posiada określony repertuar reakcji i całkowicie „sprywa-
tyzowane”, a przy tym nieznaczące, życie wewnętrzne. Działa on zgodnie z zasadą układu 
cybernetycznego stymulowanego z zewnątrz. Portret człowieka reaktywnego kreślą jego 
poczynania, więc uzewnętrzniana aktywność (zachowania), z którą niewiele wspólnego 
mają: świadomość, osobowość, lęki czy konfl ikty457.

Jest to perspektywa najmniej obiecująca dla biografi i, gdyż zakłada mecha-
nistyczną i deterministyczną wizję osobowości człowieka, który jest przede 
wszystkim zewnątrzsterowny (uzależniony od czynników zewnętrznych) i trak-
towany przedmiotowo. Wiele typowo ludzkich zachowań ujmowanych jest 
w behawioryzmie redukcjonistycznie, nadmierny nacisk położono w niej także 
na biologiczny aspekt funkcjonowania człowieka i jego podobieństwo (w reak-
cjach) do zwierząt458.

2.2.4. Poznawcza koncepcja człowieka
W pierwszej wersji koncepcja poznawcza, reprezentowana przez George’a 
A. Kelly’ego, ujmowała człowieka za pomocą metafory badacza: jako osobę 
działającą świadomie w świecie, aktywną i chcącą przewidywać zdarzenia oraz 
mieć na nie wpływ. Jego koncepcja jest prospektywna, czyli skierowana w przy-

456  Por. V.E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czernecki, Z.J. Jaroszewski, Warszawa 1998; 
tegoż, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2010.

457  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 39.
458  D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość…, s. 435–478; E. Paszkiewicz, Struktura teorii…, 

s. 97–107; 154–172. 
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szłość – i to chęć jej urzeczywistnienia kieruje zachowaniami człowieka. Czło-
wiek w ujęciu poznawczym myśli o świecie konstruktywnie: tworzy teorie na 
swój temat i na temat świata – w ten sposób poznaje i interpretuje świat, z tych 
konstruktów odpowiednio zorganizowanych powstaje jego osobowość.

Zdarzenia wykraczające poza system konstruktów osobistych budzą w czło-
wieku lęk, a jeśli istnieje niebezpieczeństwo zmiany całościowej, jednostka 
przeżywa zagrożenie i może próbować zastosować stare konstrukty do nowych 
zdarzeń. 

Teresa Rzepa w następujący sposób kreśli portret „człowieka poznawczego”: 
Człowiek samodzielny jest chłodny, racjonalny, sterowany zarówno wewnętrznie, jak 
i z zewnątrz. Jego zachowania są wypośrodkowane, zależą bowiem od informacji płyną-
cych ze środowiska oraz cech i dyspozycji wewnętrznych. Potrafi  on wybornie kierować 
dopływającymi (z różnych źródeł) informacjami, przetwarza je i odpowiednio wykorzy-
stuje. Portret „człowieka poznawczego” kreślą rezultaty zajmowania przezeń postawy 
samodzielnego badacza wobec otoczenia i własnego „ja” (głównie wobec wiedzy o rze-
czywistości, o sobie i o innych ludziach). Portret konstytuują więc rozmaite fragmenty 
ludzkiej wiedzy: przekonania, supozycje, skonstruowane lub przejęte teorie, systemy war-
tości i ocen, ukształtowane postawy459.

Rozwinięciem teorii poznawczej jest koncepcja społeczno-poznawcza, któ-
ra skoncentrowana jest na zdolnościach umysłowych cechujących wyłącznie 
człowieka, który dzięki myśleniu i planowaniu może wpływać na swój rozwój 
i kształtować przyszłość. Osoba w tym modelu postrzegana jest poprzez swoje 
kompetencje i umiejętności, oczekiwania, przekonania, standardy zachowania 
i cele osobiste. Przyjmuje się też, że osobowość (rozumiana jako poznawczo-
-afektywny system przetwarzania informacji) kształtują wpływy środowiska, 
ale i człowiek jest zdolny na nie oddziaływać. Bada się także samoregulację 
i samokontrolę, a w motywacji analizuje sądy na temat własnej skuteczności.

W koncepcji społeczno-poznawczej ważne są świadome procesy poznaw-
cze, kontekst społeczny zachowań i osobista możliwość działania jednostki, 
również w zakresie modyfi kowania własnych wzorców zachowania460. Biograf, 
decydując się na tę perspektywę spojrzenia na człowieka w rekonstrukcji jego 
życia, wybierał będzie aspekty związane z jego świadomymi decyzjami, samo-
regulacją i funkcjonowaniem w określonym środowisku społecznym.

Decydując się na konkretną psychologiczną koncepcję człowieka, warto 
pamiętać, że między podejściem humanistycznym i fenomenologicznym a psy-
choanalizą istnieją ogromne sprzeczności na poziomie metazałożeń, podobnie 
dzieje się między behawioryzmem a psychoanalizą z jednej strony oraz psycho-
logią humanistyczną z drugiej. Koncepcja poznawcza i społeczno-poznawcza 
dadzą się jedynie łączyć z koncepcją humanistyczną i fenomenologiczną. Każde 
inne połączenie teorii z zakresu różnych koncepcji człowieka będzie skutkować 
poważnymi błędami poznawczymi i zarzutem eklektyzmu, a także nieznajomo-
ści historii psychologii.

459  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, s. 39–40.
460  D. Cervone, L.A. Pervin, Osobowość…, s. 479–625.
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Zatem wymiar założeń podstawowych i bezpośrednio lub pośrednio z niego 
wynikający wymiar koncepcji człowieka (stanowiący w biografi i ową „war-
stwę głęboką” wskazywaną przez Elwirę Kosnarewicz (por. podrozdział 4.2.2. 
części I tej książki) wpływają na kształt biografi i na najgłębszym jej poziomie. 
Integralnie związane z przekonaniami badacza na temat natury ludzkiej, świa-
ta wartości oraz innych zasadniczych kwestii stanowiących jego światopogląd, 
wyrażają te przekonania poprzez tekst biografi i i są obecne w najbardziej pod-
stawowych założeniach, często obejmujących problematykę egzystencjalną i fi -
lozofi czną w biografi i.

Zupełnie inny charakter i zakres wpływu na kształt biografi i naukowej ma 
wymiar kolejny: teoretyczno-metodologiczny. Obejmuje on określone koncep-
cje stanowiące zaplecze poznawcze formułowanych w biografi i hipotez i inter-
pretacji, z których najczęściej wynika również szereg dyrektyw badawczych, 
stanowiących metodę biografi czną. Stoi ona (a przynajmniej w opracowaniu 
naukowym stać powinna) u podstaw wszelkich przeprowadzonych analiz bio-
grafi cznych oraz formułowanych wniosków.

2.3. Wymiar teorii i metodologii badawczej

Aby dobrze zrozumieć wagę metodologii w badaniach biografi cznych, należy 
precyzyjnie odróżnić dwa istotne pojęcia: „metoda biografi czna” i „analiza 
biografi i”. Metoda biografi czna to bowiem całościowe narzędzie służące do 
wieloetapowego analizowania konkretnego biegu życia twórcy, a więc określo-
na procedura badawcza, której zastosowanie ma umożliwić jak najpełniejszą 
rekonstrukcję biografi i, zaś analiza, przedstawiana najczęściej w postaci tekstu 
(narracji o życiu), to samo badanie. Metodę można więc porównać do zespołu 
reguł formalnych rządzących analizą, która – jako etap wykonawczy – wypełnia 
owe ramy treścią, prowadząc do sformułowania wniosków. 

To zastrzeżenie nabiera istotnego znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę zamie-
szanie terminologiczne, jakie panuje w odniesieniu do metod biografi cznych: 
otóż tradycyjni badacze często utożsamiają badanie (a więc etap analizy danych) 
z ich wynikiem (interpretacją rezultatu badania w postaci tekstu – opracowania 
biografi cznego). Toteż współcześnie niektórzy autorzy, aby odróżnić narzędzie 
badawcze od tekstu jako rezultatu badania biografi cznego albo stosują dodat-
kowe określenie „metoda”, pisząc na przykład „metoda badań biografi cznych” 
(zamiast: „metoda biografi czna”)461, albo modyfi kują nazwę narzędzia, pisząc 
o „metodzie psychobiografi cznej” czy „metodzie autobiografi cznej”462. Z tego 

461  D. Chmielewska-Łuczak, M., Fankanowski, Przegląd aktualnych tendencji w badaniach 
biografi cznych w obrębie nauk społecznych, w: Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej,   
red. M. Straś-Romanowska, Warszawa 1995, s. 81–83.

462  Tak czyni na przykład B. Bartosz w artykule: Metody jakościowe – rodzaje, dylematy, per-
spektywy, w: Badania jakościowe w psychologii, Prace Psychologiczne LIII. „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” nr 2263, Wrocław 2000, s. 39–52 oraz D. Chmielewska-Łuczak, M. Fankanowski, 
Przegląd aktualnych tendencji…, s. 89.
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też względu narzędzie prezentowane w tej książce i omówione szczegółowo 
w rozdziale piątym nazwane zostało „metodą psychobiografi czno-literaturo-
znawczą”, a dopiero rezultat jej zastosowania do konkretnego materiału biogra-
fi cznego to narracyjna psychobiografi a naukowa463.

Jednak każda metodologia zakorzeniona jest w określonej teorii, dlatego też 
wymiar metodologiczny zawsze odnosi się do koncepcji teoretycznych, które 
stanowią podstawę badań i punkt odniesienia dla formułowania wniosków. 

Wagę tego wymiaru można dostrzec, porównując różne biografi e jednego 
twórcy: korzystając z tej samej lub podobnej bazy materiałów biografi cznych, 
badacze mogą dochodzić do całkowicie różnych wniosków, uzasadniając je 
w odniesieniu do określonych teorii. Mieszczą się one zazwyczaj w dwóch dy-
scyplinach: po pierwsze – w dziedzinie działalności danego twórcy, po drugie 
– w teoriach psychologicznych wywiedzionych z przyjętej ogólnej koncepcji 
człowieka. 

Teorie i metody badawcze służą przeprowadzeniu badania biografi cznego, 
stanowią też zbiór założeń, w oparciu o które będą następnie interpretowane 
uzyskane wyniki. Wybór tych teorii powinien być zbieżny z obraną koncepcją 
człowieka – niezgodność na tym poziomie skutkuje poważnym błędem inter-
pretacyjnym. Przyjmując na przykład koncepcję psychoanalityczną należy ko-
rzystać z teorii i metod psychodynamicznych, wybierając z kolei ujęcie huma-
nistyczne trzeba z koncepcji psychoanalitycznych zdecydowanie zrezygnować, 
gdyż są sprzeczne z humanistycznymi na poziomie metazałożeń.

Metodologia oraz koncepcje naukowe stanowiące podstawę analiz biogra-
fi cznych powinny zostać omówione w części wstępnej biografi i naukowej lub 
przynajmniej zostać zasygnalizowane (we wprowadzeniu, przypisie, a przynaj-
mniej w bibliografi i).

Trzy kolejne wymiary interakcyjne kształtujące tekst biografi i naukowej to 
dane źródłowe (omówione w kolejnym rozdziale), reguły określonego gatunku 
biografi cznego (na temat gatunków biografi ki naukowej była mowa w podroz-
dziale 2.2.3. części I) oraz wymiar narracji biografi cznej, której został poświę-
cony w całości rozdział piąty.

463  Taką właśnie gotową narracją biografi czną jest książka poświęcona Adamowi 
Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu; por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, 
dz. cyt.





Rozdział 3

DANE ŹRÓDŁOWE W BIOGRAFII

Badania biografi czne nie istnieją bez źródeł historycznych, są one podstawą każ-
dej narracji biografi cznej. Rozdział ten poświęcony jest więc opracowywaniu 
dokumentów oraz problematyce wykorzystywania korespondencji w analizach 
biografi cznych.

W rozdziale pierwszym, który stanowił próbę opisu interakcyjnych aspektów 
tekstu biografi cznego, wskazywałam na dialogową naturę dokumentów należą-
cych do grupy obiektywnej i podmiotowej. Mogą się one wzajemnie uzupełniać: 
spojrzenie jednostkowe twórcy jako obserwatora uzupełnione zostaje wówczas 
przez wydarzenie, zewnętrzny znak dziania się w świecie. W tę linię napięć 
dodatkowo wchodzi dzieło, jeśli wydarzenie biografi czne stanie się podstawą 
kreacji twórczej: wówczas teksty te wchodzą w dynamiczne relacje, odsłaniając 
sensy wspólne i osobne464. Jednak dla samej biografi i możliwości wykorzysta-
nia takich danych źródłowych istnieją tylko wówczas, gdy biograf może dys-
ponować trzema podstawowymi grupami danych: kroniką życia i twórczości 
(kalendarium literackim), wydaniem krytycznym korespondencji twórcy oraz 
wszystkich jego dokumentów autobiografi cznych (pamiętnik, dziennik, wspo-
mnienia, rozmowy, szkice, notatniki etc.) i pełnym wydaniem dzieł (uzupełnio-
nym o kompletną bibliografi ę).

Taka idealna sytuacja jednak rzadko się zdarza, znacznie częściej biografo-
wie skazani są na samodzielną pracę w archiwach, niekompletne dane, zagubio-
ne listy, przypadkowe fragmenty… Celna metafora „układania mozaiki”465 (do 
której jeszcze wrócę przy okazji narracji) odzwierciedla żmudny aspekt pracy 

464  Tak można na przykład analizować obraz Warszawy Słowackiego, rekonstruując go na 
podstawie faktów historycznych i zapisków kalendarium literackiego skonfrontowanych z zapi-
sami epistolarnymi z tego okresu oraz Kordianem. Różny czas powstania, różna funkcja i gatun-
kowość tekstów, wreszcie – całkowicie odmienna perspektywa badawcza w każdym z tych mate-
riałów ukazuje ich odmienny charakter i specyfi kę. Równolegle jednak Warszawa Słowackiego 
staje się „miejscem wspólnym” wszystkich tych tekstów (które można by uzupełnić o wcześniejsze 
fragmenty epistolarne na temat nadziei związanych z wyjazdem do stolicy oraz późniejszy – szybki 
i mało chlubny wyjazd do Drezna).

465  Por. J.L. Clifford, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografi i literackiej, dz. cyt. War-
to przypomnieć, że polskie tłumaczenie tytułu nie oddaje jego wersji oryginalnej: From Puzzles to 
Portraits; Problems of a Literary Biographer, dz. cyt., o czym była już mowa wcześniej.
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każdego biografa, nie zawsze zakończony powodzeniem. Ten etap jego pracy 
ma zresztą najbardziej „historyczny” charakter: krytyczna analiza źródeł, wy-
pracowana w naukach historycznych, jest dla biografa niezbędna, jeśli musi on 
samodzielnie opracowywać archiwa.

Dyskusyjna i niepopularna może wydawać się postawa preferowania opra-
cowanych przez innych specjalistów źródeł: mitem heroicznym i założycielskim 
biografi i jest bowiem fi gura biografa–archiwisty, który całe życie spędza w po-
szukiwaniu zaginionych dokumentów, a kiedy odnajdzie „całość” – zasiada za 
biurkiem i wydaje opasły tom monografi i typu „życie i dzieło”. Jednak warto 
nie poddawać się wpływowi tego stereotypu: współczesna zespołowa praca oraz 
korzystanie z dorobku specjalistów po to, by ich prace poprowadzić w dalsze 
rejony – od dokumentacji do interpretacji – jest być może mniej „heroiczna”, 
lecz bardziej odpowiadająca dzisiejszym potrzebom na polu badań biografi cz-
nych (na których największe braki występują w przestrzeni interpretacji, a nie 
dokumentacji). Paradoksalnie bowiem tylko dokumentacyjne badania literackie 
mają się dobrze i prowadzone są nieodmiennie od wielu lat, o czym świadczą nie 
tylko dokonania literaturoznawców na tym polu (w tym ciągle kontynuowana 
Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza czy stosunkowo niedawno wy-
dany trzytomowy Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida), ale i towa-
rzysząca temu refl eksja teoretyczna oraz świadomość metodologiczna badaczy.

Prace dokumentacyjne w nauce o literaturze były prowadzone niemalże od 
początku istnienia naukowych badań literackich466 i nadal pozostają atrakcyj-
ną naukowo i ważną poznawczo działalnością na tym polu. Świadczą o tym 
choćby refl eksje Henryka Markiewicza na temat prac nad Polskim Słownikiem 
Biografi cznym467, ukazujące nie tylko dzieje powstawania kolejnych tomów, ale 
i współczesne problemy, od organizacyjnych i merytorycznych począwszy, na 
instytucjonalnych i fi nansowych skończywszy. 

Z kolei o przygotowywaniu podstawowych opracowań historycznolite-
rackich, bibliografi cznych i dokumentacyjnych jako statutowym obowiązku 
Instytutu Badań Literackich pisze na przykład Beata Dorosz, zaznaczając, iż 
problematyka biografi czna w badaniach podstawowych literaturoznawstwa468 
stanowiła zawsze i stanowić musi centrum analiz:

466  Już w pozytywizmie fakty z życia pisarza były traktowane jako kluczowe w interpretacji 
dzieł literackich, zależność ta działała również w drugą stronę: utwory traktowane były jako doku-
menty biografi czne. Za: M. Głowiński, Pozytywizm w badaniach literackich, s. 427.

467  H. Markiewicz, Blaski i cienie Polskiego Słownika Biografi cznego, w: Stan i perspekty-
wy…, s. 9–16.

468  Terminu „podstawowy” używam w znaczeniu „badań podstawowych”, za takie bowiem 
uważam badania bibliografi czne i archiwalne, prowadzone w literaturoznawstwie. Sądzę, że termin 
„badania podstawowe” (uniwersalny w nauce, chociaż używany najczęściej w naukach społecz-
nych i ścisłych) za bardziej trafny niż „nauki pomocnicze”, gdyż to właśnie badania archiwalne 
stanowią bazę i podstawę literaturoznawstwa; nasze rozważania „zbudowane” są na wydaniach 
krytycznych dzieł i kronikach literackich. Mówienie o „pomocniczości” w tym kontekście wydaje 
się nadużyciem i prowadzi do marginalizacji tej podstawowej dla nauki o literaturze dziedziny 
badań. Przy okazji warto dodać, że czasami od kolejnych tomów rozważań teoretycznych i analiz 
dzieł cenniejsze stają się – z perspektywy badawczej – właśnie opracowania „podstawowe”; świad-
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Literaturoznawcy nie tylko nie mogą się uwolnić od problematyki związanej z biografi ą 
pisarza, ale też w wielu przypadkach z jej badania uczynili główny przedmiot (czy temat) 
swoich zainteresowań, a niejednokrotnie także konsekwentnie prowadzonej działalności 
naukowej469.

Świadectwem działalności naukowej literaturoznawców w obszarze doku-
mentalistyki są edycje krytyczne dzieł pisarzy, kalendaria (kroniki) życia i twór-
czości oraz badania nad epistolografi ą twórców. Zwłaszcza dwie ostatnie grupy 
opracowań stanowią fundament biografi ki naukowej.

3.1. Kalendaria życia i twórczości w badaniach literackich

Kalendarium to dzieło biografi czne oparte na dokumentach, przedstawiające ży-
cie wybitnej osobistości historycznej (na przykład pisarza) w sposób nieciągły, 
porządkujący wydarzenia według kolejnych dat470. Opracowania tego rodzaju 
są wynikiem badań przeprowadzonych w sposób obiektywny, kompletny na 
tyle, na ile to możliwe i zgodny z metodologią historii. Mają już w polskich 
badaniach literackich swoją tradycję – pierwszym kompletnym opracowaniem 
tego typu był Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza autorstwa 
Juliana Krzyżanowskiego (1954); jeszcze wcześniej (bo w 1949 roku) wydany 
został przez Leona Gomolickiego Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 
1824–1829.

Ksenia Kostenicz, zajmująca się od lat – teoretycznie i praktycznie (na-
leży do zespołu badawczego przygotowującego kroniki mickiewiczowskie) 
– dokumentacją w badaniach literackich, w swoim artykule Kalendaria życia 
i twórczości pisarzy podała najważniejsze cechy tego gatunku, wyróżniające go 
spośród innych opracowań biografi cznych. Stwierdza ona, że przygotowując 
kronikę, należy przestrzegać przede wszystkim zasady chronologiczności, czyli 
następstwa w czasie kolejnych faktów; daty stanowią część niezbędną kroniki, 
gdyż nie ma w niej narracji, dlatego kalendarium właściwe po wykreśleniu zeń 
dat zostałoby pozbawione sensu471. Każdy zapis ma określony porządek danych; 
składają się nań: data, informacja, źródło (adres bibliografi czny); dodatkowo: 
miejsce, rozwinięcie (nieco szerszy opis faktu) oraz komentarz (autora kroniki 
lub cytat z opracowania).

Autorka zwraca szczególną uwagę na historyczny charakter badań poprze-
dzających napisanie kalendarium: 

czy o tym powszechnie odczuwany (w środowisku literaturoznawczym) brak na przykład współ-
czesnego naukowego opracowania Dzieł Słowackiego, nowej uaktualnionej kroniki jego życia lub 
dwóch nieopracowanych jeszcze tomów Kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 

469  B. Dorosz, Opracowania biografi czne w Instytucie Badań Literackich PAN (przegląd), w: 
Stan i perspektywy…, s. 187.

470  M. Głowiński, Kalendarium, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, s. 233.
471  K. Kostenicz, Kalendaria życia i twórczości pisarzy, w: Dokumentacja w badaniach litera-

ckich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970, s. 210.
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Termin „kalendarium” użyjemy właściwie, kiedy w wyniku badań historycznych powsta-
nie chronologicznie uporządkowany zespół dowodów i sprawdzalnych (bo na źródłowym 
materiale opartych i zaopatrzonych w aparat naukowy) twierdzeń [podkr. A.C.], składa-
jących się na analitycznie przedstawiony, możliwie pełny przebieg życia i twórczości pisa-
rza, przy czym ogniwa dat są nieodzownym treściowo i kompozycyjnie spoiwem całości472. 

Kronika w swym zamierzeniu jest dziełem naukowym, gromadzi dane od-
powiednio zweryfi kowane i przygotowane dla badaczy podejmujących dalszą 
pracę. Metodologia badań historycznych, stosowana przy gromadzeniu, ocenie 
i opisie danych, gwarantuje ich naukowy status. Jest to bardzo ważny aspekt ba-
dań biografi cznych, warunek ich przeprowadzenia i jednocześnie conditio sine 
qua non ich obiektywności.

Kronika (kalendarium) również pod innym względem jest specyfi cznym ty-
pem podstawowego opracowania biografi cznego, gdyż traktuje na równi cały 
(i to możliwie kompletny) zasób ogarnianych faktów, ale ogarnia tylko te, któ-
rych podmiotem lub przedmiotem jest opracowywana postać473. Charakteryzuje 
się opisowością, na ogół unika hipotez: konstruując je tylko wyjątkowo, dla 
koniecznego zapełnienia luk w materiale faktycznym, odnotowuje wyłącznie 
fakty. Jej celem jest zgromadzenie możliwie kompletnego zasobu zweryfi kowa-
nych i udokumentowanych źródłowo faktów biografi cznych i bibliografi cznych, 
ujętych opisowo, uporządkowanych w jednolitym szeregu chronologicznym. Do 
jej głównych zadań należy dostarczenie informacji służących dalszym pracom 
interpretacyjnym; informacji, która jest szczegółowa, uporządkowana, zwery-
fi kowana, udokumentowana, czytelna, możliwie najdokładniejsza i poparta 
dokumentem. Zdaniem Romana Lotha jako typ pracy faktografi cznej graniczy 
bezpośrednio z biografi ą i monografi ą biobibliografi czną474.

Literaturoznawcy wielokrotnie wyrażali akceptację i zainteresowanie wy-
nikami prac dokumentacyjnych. Realizują one ważny cel: gromadzą informa-
cje o życiu i twórczości pisarzy oraz osób związanych z twórczością literacką 
(na przykład krytyków, badaczy literatury, drukarzy w okresie staropolskim)475. 
Jednocześnie niektórzy podkreślają, że opracowania te, chociaż mają charakter 
przede wszystkim źródłowy, są wartościowe również jako forma „biografi i” pi-
sarza: Kalendaria stanowią podstawę dla badań interpretacyjnych historyczno-
literackich, a równocześnie jako próba rekonstrukcji życiorysu pisarza w całej 
jego złożoności i we wszystkich kolejnych stadiach rozwoju stanowią samodziel-
ny rodzaj prac biografi stycznych476.

Ponad trzydzieści lat temu Kazimierz Wyka wyraził opinię, że kalendarium 
może stać się nowym typem biografi styki naukowej bez „lepiszcza narracyj-

472  Tamże, s. 200.
473  Charakterystyka kroniki literackiej wraz z cytatami (tym i dalszymi) za: R. Loth, Z proble-

mów biografi cznej kroniki literackiej, s. 19–20; 22–23.
474  Wątek ten badacz rozwija szerzej w omawianym artykule; Tamże, s. 20–21.
475  J. Czachowska, Dokumentacja w badaniach literackich. Z problemów specyfi ki dokumen-

tacji w naukach humanistycznych, „Problemy Bibliografi i”. Prace Instytutu Bibliografi cznego, 
nr 16, Warszawa 1970, s. 55.

476  Tamże, s. 60.
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nego”, gatunkiem całkowicie odpowiadającym obecnym potrzebom477. Dziś już 
wiadomo, że opracowanie to znalazło swe miejsce wśród materiałów źródło-
wych. Kronika życia i twórczości nie jest bowiem zaplanowana wyłącznie jako 
efekt końcowy badań biografi cznych, lecz inspirując dalsze prace badawcze, 
staje u początków każdej kolejnej biografi i danego twórcy. Zgromadzone in-
formacje mają służyć pracom analitycznym, wzbogacać wiedzę literaturoznaw-
ców oraz stanowić pewne źródło informacji, do którego można się odwołać. 
Użyteczność tak przygotowanych materiałów biografi cznych jest oczywista – 
literaturoznawcy zainteresowani wyłącznie pisaniem biografi i, „uwolnieni” od 
kwestii związanych z dokumentalistyką, mogą całą energię badawczą skierować 
na analizę i interpretację zgromadzonych materiałów, a więc kontynuować roz-
poczęte prace na wyższym poziomie, starając się na bazie gotowych informacji 
trafnie zrekonstruować biografi ę pisarza. Dlatego kronika dla każdego biografa 
stanowi podstawowy materiał do badań.

O specyfi ce pracy nad różnymi kalendariami życia i twórczości, a także o od-
mienności założeń i konkretnych wyborach badawczych kształtujących ostatecz-
ną formę kroniki pisze w swoim artykule Beata Dorosz (na przykładzie kalenda-
riów Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, 
Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa)478. Dobrym 
podsumowaniem refl eksji nad specyfi ką kalendarium życia i twórczości są jej 
wnioski, następujące po przedstawieniu krótkich charakterystyk wyżej wymie-
nionych kronik:

Jak wynika z dokonanego przeglądu, kronika biografi czna jako opracowanie naukowe 
jest gatunkiem stale rozwijającym się. Choć ogólne założenia metodologiczne pozostają 
generalnie nie zmienione, szczegółowe rozwiązania podlegają różnorakim modyfi kacjom 
– o czym decydują w różnym stopniu: osoba bohatera kroniki, zamierzone cele, jak i oso-
ba autora opracowującego. Pomysł opracowania kroniki biografi cznej pisarza otwiera 
bowiem długi ciąg problemów i pytań, na które każdorazowo szukać trzeba indywidualnej 
odpowiedzi. Korzystanie z doświadczeń dotychczasowych opracowań wyznacza jedynie 
kierunek pracy, ale nie stanowi jednak gotowej recepty479.

Równie ważne prace literaturoznawcze związane są z przygotowaniem wy-
dań krytycznych dzieł (zazwyczaj w formie wydań zbiorowych), kanonicznej 
bibliografi i utworów danego twórcy, wraz z ich recenzjami i opracowaniami 
(tak zwanej bibliografi i osobowej480) oraz tworzeniem wydań naukowych ko-
respondencji, a także innych dokumentów biografi cznych określonego pisarza. 
Korespondencji właśnie oraz literaturoznawczym metodom jej analizowania 
chciałabym poświęcić następny podrozdział.

477  S. Pigoń, wypowiedź za: J. Czachowska, Dokumentacja w badaniach literackich…, s. 60.
478  Por. B. Dorosz, Opracowania biografi czne w Instytucie Badań Literackich PAN…, s. 189–

191.
479  Tamże, s. 191–192.
480  Por. T. Kostkiewiczowa, Bibliografi a, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, 

s. 65.
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3.2. Literaturoznawcze badania nad epistolografi ą 
twórców

Nie sposób rozpocząć rozważań nad epistolografi ą bez przywołania choćby 
najbardziej skrótowej defi nicji listu. Według Słownika terminów literackich list 
to wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata (…); najczęściej 
o charakterze prywatnym481. Różne charakterystyki listu będą jeszcze cyto-
wane, gdyż list traktowany jako dzieło literackie doczekał się wielu prób kla-
syfi kacji, czasem traktowany jako „literatura użytkowa”, innym razem – jako 
osobny gatunek albo – odwrotnie – element łatwo wtapiający się w istniejące 
gatunki i rodzaje literackie: najczęściej w epicką powieść, ale i w lirykę czy 
dramat.

Poniższe rozważania pomyślane są jednak nie jako szkic monografi i listu, 
lecz refl eksja nad sposobem istnienia pojedynczego listu i całości koresponden-
cji w biografi i twórcy. Trudno przecież dziś wyobrazić sobie opowieść o twórcy 
bez odwołań do jego korespondencji: jest to „wejście” w jego realność życia. 
Dlatego jeden z monografi stów listu pisał: Biorąc do ręki publikację zawierają-
cą korespondencję lub pamiętnik czytelnik ma wrażenie, że sięga w głąb życia 
ich autorów, że jest świadkiem nie opowieści o relacjonowanych faktach, lecz 
bezpośrednio samych tych faktów482. 

„Czy mamy do tego prawo?” – pytali pierwsi biografowie, rozstrzygając 
dylematy etyczne związane z cytowaniem prywatnych listów twórców w ich 
biografi ach. „Czy mamy do tego prawo?” – powinniśmy zapytać dzisiaj, świa-
domi gier tekstowych i „niedokumentalności” listów; prawo nie etyczne (gdyż 
na naszą korzyść działa upływający czas), lecz badawcze prawo traktowania 
listu na równi z innymi materiałami biografi cznymi. Jak poradzić sobie z lite-
rackością epistolografi i, tak czasem bliskiej dziełu i nie zredukować przy tym 
psychologistycznie listu do dokumentu? Jak poradzić sobie ze strategiami 
autokreacyjnymi (wskazanymi w podrozdziale 1.2.2.3. tej części książki)? Te 
i podobne pytania zadawali sobie badacze od dawna; w tym miejscu zostaną 
przywołane teksty konstytuujące literaturoznawcze rozważania nad epistolo-
grafi ą.

3.2.1. List w kalejdoskopie defi nicji
List, aby zaistnieć w kontekście biografi cznym, musi zostać zapisany, dlatego 
Jacek Trznadlowski nazywa go piśmienniczą reakcją na pewne aktualne stany 
rzeczy, która ujmuje je w ich dostrzegalnym czy domniemanym ciągu, lecz prze-
de wszystkim w ich „momentalnym” stanie483. Oba wskazane elementy: aktual-

481  J. Sławiński, List, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, s. 281–282.
482  J. Trznadlowski, List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, w: tegoż, Małe for-

my literackie, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A, nr 197, Wrocław 1977, 
s. 96–97.

483  J. Trznadlowski, List i pamiętnik, s. 82.
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ność i momentalność są – według mnie – dla biografi i fundamentalne. List, który 
towarzyszy życiu twórcy w sposób całkowicie niepowtarzalny, staje się jego 
częścią (stąd jego współistnienie z innymi faktami biografi cznymi), pozostając 
również po śmierci nadawcy jako świadectwo tego życia (jego stanu aktualnego 
w danym momencie). Należy więc do egzystencji twórcy tak, jak jego dzieła, 
choć w bardziej osobisty sposób i – jak dzieła – transgresyjnie poza nią wykra-
cza. W biegu życia jest jak nieodłączny towarzysz, powiernik najintymniejszych 
wyznań, czasem ich ostateczny „adresat” (gdy nie zostaje wysłany). Funkcje 
biografi czne listu trudno przecenić – gdyż często jest zwierciadłem introspek-
cyjnym twórcy, wydobywa różne aspekty jego osobowości, czasem w autore-
fl eksji niedostępne. 

Znaczenie listu „dla potomnych” jest kolosalne: nie tylko bywa źródłem 
wiadomości, nieraz bardzo szczegółowych, o życiu codziennym jego autora 
(wszak – jak pisze dalej Trznadlowski: List z natury rzeczy jest informacją […]: 
ktoś kogoś o czymś w określony sposób informuje484) i unikatowych świadectw 
biografi cznych o faktach (odnosząc się w swym aspekcie intymnym do spraw 
w zasadzie nie podawanych do wiadomości szerszej poza kimś bardzo bliskim 
[poufność, poufałość]485). Lecz przede wszystkim jest dla badaczy „kopalnią” 
wiedzy o twórcy: fakty mogą podlegać weryfi kacji, ale i same w sobie stano-
wią bogatą w treść informację: list zazwyczaj niezależnie od intencji nadawcy 
prócz informacji będą cych dlań czynnikiem sprawczym (przyczyny powstania) 
zawiera dane dodatkowe, nieraz w wysokim stopniu charakteryzujące i nadaw-
cę, i odbiorcę486.

Jednak to, co pozostaje jako żywe świadectwo biegu życia twórcy, dociera 
do nas najczęściej w postaci nie pojedynczych listów, lecz całości koresponden-
cji. A ten zbiór – jak zauważa Trznadlowski – ma charakter zarówno naturalny, 
jak i wykreowany. Naturalny, gdy jest to zbiór listów między prawdziwymi ko-
respondentami: osobami historycznie równoważnymi, to znaczy równoważnymi 
w sensie uprawnień korespondencyjno-biografi cznych (…). W takiej sytuacji 
zbiór kształtuje się „naturalnie”, niejako od środka, od istoty i charakteru li-
stów487. O wykreowanym charakterze korespondencji świadczy natomiast fakt, 
iż to właśnie badacz, biograf, archiwista lub edytor (a więc osoby całkowicie ze-
wnętrzne wobec korespondentów) decydują o całościowym kształcie wydania, 
a nawet więcej – całość tę sami kreują (na przykład osobowo lub problemowo): 
Wówczas obraz, jaki chce się utrzymać, decyduje o tym, co wejdzie do określo-
nego zbioru. Podobnie na ten temat wypowiada się Janusz Maciejewski, pisząc: 
Pozycja i rola edytora w wypadku listów jest niepomiernie większa i ważniejsza, 
niż w jakimkolwiek innym gatunku. Dzięki niemu otrzymujemy dopiero pełne 

484  Tamże, s. 85–86.
485  Pisze o tym J. Trznadlowski, tamże, s. 94.
486  Tamże, s. 85–86.
487  Cytat ten i następny tamże, s. 88.
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dzieło literackie, które czytelnik „trzeci” może odbierać zupełnie podobnie jak 
powieść, dramat czy poemat488.

Co więcej: raz wydana korespondencja zawsze jest i pozostanie – niekom-
pletna: na bardzo ważny list adresat może po prostu nie udzielić odpowiedzi. 
Może jednak odpowiedzieć, ale list ten (również ważny) może zostać zagubio-
ny, zniszczony. Nigdy nie ma się pewności, czy udało się zgromadzić dosłownie 
wszystkie listy; przeciwnie, ma się pewność, że dana „korespondencja” jest 
niekompletna!489. I tu znowu wracamy do biografi i, gdyż to dzięki jej obecności 
(w postaci naturalnego kontekstu dla epistolografi i twórcy, czasem uobecniają-
cego się w postaci not, wyjaśnień lub wprowadzeń) mamy świadomość „braku”, 
„luki” w danych. 

Trznadlowski wprost stwierdza, iż u podstaw każdej edycji korespondencji 
leży biografi a i to ona wyznacza ogólne ramy informatywne (…); biografi czna 
w szerokim tego słowa znaczeniu dyrektywa sprawcza narzuca informacjom od-
powiedni kierunek, a bieżąca funkcja każdego listu ogranicza w wysokim stop-
niu zakres wprowadzanych danych490. 

Relacja między biografi ą a korespondencją ma zresztą charakter dwustron-
ny: zbiór listów z biografi i bezpośrednio wynikający sprawom biografi cznym 
przede wszystkim jest poświęcony i stanowi bezcenne źródło do jej poznania. 
Stanowi źródło informacji niedostępnych, „wymykających się” pozostałym do-
kumentom historycznym, takich, które w większości wypadków nie mają odręb-
nej dokumentacji. Ich wartość jest szczególnie cenna w odniesieniu do spraw 
osobistych twórcy – Trznadlowski wymienia tu znajomości, kontakty między-
ludzkie, lektury, poglądy, motywy postępowania, sądy o polityce, nauce, sztuce... 
długo można wymieniać rejestr tych spraw, o których dowiedzieć się można tylko 
z listów, ze zwierzeń osobistych491.

3.2.2. Epistolografi a w sieci paradoksów
„Kompletna niekompletność” – tak więc za pomocą paradoksu można by okre-
ślić czym jest korespondencja. I nie jest to jedyny paradoks odkrywany w episto-
lografi i. Stefania Skwarczyńska, która już w 1937 roku prowadziła pionierskie 
badania nad epistolografi ą, w swej pracy Teoria listu pisała o szeregu paradok-
sów, za pomocą których zdefi niować można list492. 

Według niej, po pierwsze: paradoksalna jest istota listu, czyli utrwalenie 
ulotnych spraw w postaci trwałej – jako tekstu. Po drugie: list jest autonomiczną 
całością, lecz pozostaje zrozumiały przede wszystkim w określonym kontek-

488  J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku 
XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 218. Praca zbiorowa, w której mieści się 
wspomniany artykuł, jest obfi tym zbiorem materiałów pokonferencyjnych z sesji naukowej, która 
odbyła się w Supraślu w 1999 roku.

489  Pisze o tym J. Trznadlowski, List i pamiętnik, s. 88.
490  Tamże, s. 89; 93.
491  Tamże, s. 94–95.
492  S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 2–3.
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ście zewnętrznym. Po trzecie: list w sposób zupełnie wyjątkowy akcentuje wagę 
adresata, urastającego niemal do roli jego współautora, będąc więc monologiem, 
wypowiedzią nadawcy – jest również dialogiem z odbiorcą. Po czwarte: list, 
chociaż jest dokumentem biografi cznym (i tak traktuje się go w badaniach), wy-
wołuje przeżycia estetyczne, co więcej – bardzo łatwo „chłonie” inne gatunki 
literackie (maksymę, portret) i sam łatwo jest wchłaniany, na przykład przez 
powieść. Dlatego według Skwarczyńskiej:

Teoria listu i korespondencji to zbiór twierdzeń paradoksalnych lub z konieczności opa-
trywanych zastrzeżeniami (…). Oczywisty gatunek traci swoją oczywistość, wydaje się 
migotliwą mozaiką niemożliwych do pogodzenia cech i funkcji. Kłopoty teoretyczne po-
ciągają za sobą trudności metodologiczne – brak „narzędzi”, za pomocą których badać 
można listy, by nie popaść w redukcjonizm lub interpretacyjne nadużycia. Wielość punk-
tów widzenia i niemożność opisu gatunku w jasnej, spójnej całkowicie kategoryzacji zdaje 
się prowadzić do sui generis paraliżu metodologicznego493.

Ten „paraliż metodologiczny” trwał jeszcze dosyć długo, gdyż przez wiele 
lat rozważania nad sposobami analizy listu i korespondencji pojawiały się w po-
staci szczątkowej (cennych, lecz niestety pojedynczych tekstów na temat listu 
jako gatunku, m.in. autorstwa Czermińskiej, Trznadlowskiego, Jarosińskiego, 
Skwarczyńskiej, Sudolskiego czy Cysewskiego494). Sytuację zmieniło dopiero 
wydanie w 2000 roku zbioru artykułów Sztuka pisania495, w całości poświęco-
nych problemowi epistolografi i, reedycja klasycznej i jedynej jak dotąd polskiej 
monografi i listu Stefanii Skwarczyńskiej496 oraz pojawiające się w czasopismach 
i tomach zbiorowych analizy epistolografi i twórców. 

W tym miejscu można by jednak zapytać: dlaczego właśnie literaturoznawcy 
mieliby się zajmować listem, skoro jest on już przedmiotem badań historycz-
nych i archiwalnych (jako dokument)? Na to pytanie starali się odpowiedzieć 
wszyscy badacze zajmujący się epistolografi ą, chociaż wychodzili z różnych 
założeń co do przynależności listu.

Stefania Skwarczyńska włączyła list do literatury, uznając go za tak zwaną li-
teraturę użytkową (stosowaną)497 i na tej podstawie uznała, że jest on przedmio-

493  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografi ą, „Pamiętnik 
Literacki” 1997, z. 1, s. 103.

494  Wszystkie te prace zostały wykorzystane do napisania niniejszego podrozdziału, stąd ich 
dane bibliografi czne zostały przywołane w odpowiednich miejscach.

495  Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 
2000.

496  S. Skwarczyńska, Teoria listu, oprac. na podst. pierwodruku lwowskiego E. Feliksiak, 
M. Leś, Białystok 2004.

497  Skwarczyńska już w 1937 r. (w pierwszym wydaniu Teorii listu) wprowadziła podział lite-
ratury na „czystą” i „stosowaną”, epistolografi a miała należeć oczywiście do literatury stosowanej. 
Natomiast w artykule późniejszym (Wokół teorii listu (Paradoksy), w: tejże, Pomiędzy historią 
a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 178–186) badaczka uzupełniła swoje podejście o wskaźniki 
pozwalające zaklasyfi kować tekst (a więc również list) do literatury użytkowej. Należą do nich: 
1) pełna funkcjonalność tworu językowego (realizuje on pewien cel praktyczny), 2) wyposażenie 
go w cechy odpowiadające praktycznemu celowi, 3) ekonomiczna gospodarka tworzywem języ-
kowym (tyle, ile trzeba dla osiągnięcia celu), 4) rozwiązania artystyczne muszą wykorzystywać to 
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tem badań literaturoznawczych. Janusz Maciejewski, odnosząc się współcześnie 
do tej propozycji, uznał, że: List wyodrębnia z całości piśmienniczej wyłącznie 
sytuacja komunikacyjna i oczywiście kontekst kulturowy. W przeciwieństwie do 
Stefanii Skwarczyńskiej nie jestem przy tym skłonny traktować go jako odrębne-
go rodzaju literatury stosowanej (…). Podaje przy tym następujące argumenty 
za odrzuceniem tego podejścia: Po pierwsze dlatego, że nie zamykam go wy-
łącznie w tej ostatniej [czyli w literaturze użytkowej – przyp. A.C.]. Po drugie 
zaś, iż stanowi on gatunek (…) korespondujący wyraźnie z tradycyjnie wyodręb-
nianymi formami geno logicznymi, korzystający przy tym ze struktur wszystkich 
rodzajów literackich498. W ten sposób autor opowiedział się za przynależnością 
listu raczej do literatury pięknej niż użytkowej. 

Podobne stanowisko zajmują inni badacze, zwracając uwagę na poetykę li-
stu, podobną do literackiej dzięki dodatkowym cechom (odróżniającym je od 
innych wypowiedzi językowych). Są to przecież teksty publiczne, którym od 
dawna towarzyszy tradycja retoryczna499. Również Kazimierz Cysewski uważa 
epistolografi ę za należącą przede wszystkim do literatury pięknej: literackość 
korespondencji nie może być traktowana jako niezależny „naddatek” do innych 
aspektów – stwierdzał stanowczo badacz – i musi tkwić w specyfi cznym cha-
rakterze czy to pojedynczego listu, czy zbioru listów, innymi słowy – że cechy 
gatunku wyznacza specyfi czne przejawianie się literackości, wartości litera-
ckich500. 

Konkluzja jest jednoznaczna: badania nad epistolografi ą powinny być pro-
wadzone w obrębie literaturoznawstwa niezależnie od tego, czy uznamy list za 
tekst bardziej użytkowy, czy bardziej literacki. Bowiem to, co wspomniani ba-
dacze mówią jednym głosem, dotyczy konieczności wykorzystania w badaniach 
literackich bogactwa treściowego i językowego epistolografi i twórców.

3.2.3. Perspektywy badawcze epistolografi i
Pozostają niezwykle istotne kwestie metodologiczne: jak badać list i korespon-
dencję. Podobnie jak w przypadku poprzedniej kwestii, odpowiedzi na te pyta-
nia zależą od określenia czym jest list. 

Autorka pierwszej monografi i listu, zaliczając go do gatunków użytkowych, 
otwarła przed badaczami bardzo szeroką perspektywę. Pisząc w Teorii listu 
o metodologii badań, wskazywała przede wszystkim na metody historyczne 
i socjologiczne oraz psychologiczne501, przydatna mogłaby się okazać również 
grafologia. Lecz przede wszystkim – według Skwarczyńskiej – potrzebne były-

samo tworzywo (nie istnieją same dla siebie), 5) zasób i rodzaj środków formalnych jest dostoso-
wany do poziomu adresata.

498  J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka pisania, s. 215.
499  Z. Jarosiński, Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku, „Teksty” 1975, 

nr 4, s. 7–27.
500  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 100.
501  Autorka miała na myśli teorie psychologiczne sprzed połowy XX wieku, bo praca została 

wydana w 1937 r. 
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by badania literaturoznawcze, gdyż należy zajmować postawę estetyczną wo-
bec każdego listu: K a ż d y  [list] j e s t  w y r a z e m  a k t u  t w ó rc z e g o , bo, 
kształtując tworzywo pewnej rzeczywistości za pomocą rozczynu własnego „ja” 
stwarza nową rzeczywistość. Autor listu posługuje się tworzywem sztuki jak każ-
dy artysta502.

Kolejni badacze odwoływali się do stanowiska Skwarczyńskiej, w mniej-
szym lub większym stopniu modyfi kując wagę poszczególnych dziedzin dla 
epistolografi i. Zgodnie z ogólną tendencją teoretyczną (modelem struktura-
listycznym) wraz z upływem lat wzrastało znaczenie listu jako tekstu litera-
ckiego, badanego tak jak inne dzieła, a zanikał kontekst interdyscyplinarny, 
ograniczany co najwyżej do historii. Już w 1975 roku Małgorzata Czermińska 
wskazywała na podobieństwo korespondencji do powieści503 i chociaż zazna-
czała, że list jest źródłem historycznym (dokumentem, komentarzem do twór-
czości), widziała w nim przede wszystkim gatunek literacki. Dlatego zajęła 
się badaniem podobieństw między listem a powieścią oraz współoddziaływań 
pomiędzy listami i dziełami jednego pisarza, tak jak we francuskiej krytyce 
tematycznej504. 

Nieco pełniejszy obraz badań nad epistolografi ą przedstawił jednak Kazimierz 
Cysewski – o jego koncepcji podmiotu epistolarnego i zadaniach badawczych 
związanych z trzema aspektami listu: 1) dokumentacyjno-źródłowym; 2) lite-
rackim i 3) opisowo-historycznym505 była już mowa w podrozdziale 1.2.2.2. tej 
części książki.

Najnowsze ujęcie badawcze zaproponowała Elżbieta Rybicka w artykule 
Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolografi cznego506. Za 
Brigitte Diaz omówiła w nim cztery główne postaci listu, rozumianego jako 
1) dokument, 2) tekst, 3) dyskurs (jako rozmowy) i 4) działanie. 

List rozpatrywany jako dokument jest świadectwem rzeczywistości histo-
rycznej, społecznej, politycznej czy literackiej; współcześnie postrzeganym 
jako zapis przekonań, obserwacji, dokument samowiedzy. List jako tekst anali-
zowany może być jak każdy inny utwór literacki (i tak najczęściej analizowany 
był przez literaturoznawców). Następnie może też być traktowany jako dys-
kurs (w węższym rozumieniu jako „rozmowa między nieobecnymi”), chociaż 
współczesna świadomość krytyczna każe w nim widzieć samozwrotność i eks-
-komunikację507. Wreszcie jest też formą działania na płaszczyźnie symbolicznej 

502  S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 13.
503  M. Czermińska, Pomiędzy listem a powieścią, „Teksty” 1975, nr 4, s. 28–49.
504  Czermińska rozumie przez to traktowanie wszystkiego, co wyszło spod pióra pisarza, jako 

cząstki jego dzieła, nie dokonuje się żadnych rozróżnień gatunkowych, gdyż są one zewnętrzne 
wobec całokształtu twórczości.

505  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 95–110.
506  Omawiane tu rozważania na temat listu Elżbiety Rybickiej pochodzą z jej artykułu 

Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolografi cznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 
4 (88), s. 40–55.

507  O „eks-komunikacyjności” listu mówi cytowana już przez Rybicką Brigitte Diaz, która 
pod tą metaforą rozumie eks-komunikowanie (czyli wykluczenie) odbiorcy po to, by wyzwolić 
piszącego, umożliwiając mu tym samym autokreację i inscenizowanie siebie; por. tamże, s. 44.
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(w czym Rybicka widzi performatywną koncepcję komunikacji epistolarnej): 
tym sposobem rozumienia listu kieruje intencja pojednania za pomocą słowa 
sfery symbolicznej i rzeczywistości508.

Rybicka wskazała też obszary badawcze, w których dotychczas analizowano 
epistolografi ę. Na pierwszym miejscu wymieniła „niebezpieczne związki” z au-
tobiografi ą, gdyż – zgodnie z defi nicją Czermińskiej – list należy do literatury 
dokumentu osobistego i ma aspekt autobiografi czny. Niebezpieczeństwo spro-
wadzenia listu wyłącznie do jednego z gatunków autobiografi cznych dostrzegła 
jednak w autobiografi zacji epistolografi i, która polega na monologizacji listu, 
usuwaniu Innego i zamianie komunikacji w eks-komunikację lub autokomuni-
kację509.

Drugim obszarem, w obrębie którego często umiejscawiano epistolografi ę, 
jest perspektywa komunikacyjna, której postać ewoluowała na przestrzeni wie-
ków: w XVIII dominowała w listach komunikacja społeczna, w XIX – była to 
komunikacja raczej prywatna, a w wieku XX można było zaobserwować kryzys 
komunikacyjny w postaci wspominanej już eks- lub autokomunikacji. Rybicka 
zauważa, że na kształt polskiej epistolografi i dynamizujący wpływ wywarły 
czynniki społeczne, zwłaszcza emigracja Polaków (skutkująca listopisarstwem). 
Po drugie badaczka wskazuje, że myślenie o liście w kategoriach autokomuni-
kacji przechodzi już do historii. Na końcu tej części rozważań formułuje nastę-
pujący wniosek:

W tych komunikacyjnych dylematach najważniejszy jednak wydaje mi się powrót Ty epi-
stolarnego. A jego niezbędność w scenariuszu komunikacyjnym wynika przede wszystkim 
z faktu, iż praktyka korespondencyjna jest, najkrócej mówiąc, w y n a j d y w a n i e m  s i e -
b i e  i / p o p r z e z  I n n e g o . A dzięki temu komunikacja epistolarna staje się medium 
problematyki antropologicznej510.

Kontekst antropologiczny dyskursu epistolografi cznego podkreśla performa-
tywne konstytuowanie się podmiotu: Praktyka epistolarna byłaby zatem swoi-
stą szkołą kształtowania podmiotu i jego relacji społecznych. Należy oczywiście 
pamiętać, iż „konstytucja” podmiotu w liście jest właściwie inscenizowaniem 
siebie, a dokładniej inscenizowaniem persony w miejscu osoby, odkrywaniem, 
które jest zarazem odgrywaniem siebie511. To tylko jeden z aspektów; drugim 
jest spojrzenie na podmiot epistolarny w działaniu, owych symbolicznych ge-
stach listu:

„Ja epistolarne” jest personą interakcyjną, relacyjną i działającą, z tego powodu przede 
wszystkim, że gest epistolarny i komunikacja są zarazem – wynajdywaniem siebie i innego 
oraz siebie poprzez innego. Byłaby to więc, przez analogię do tożsamości narracyjnej, 
tożsamość komunikacyjna512.

508  Tamże, s. 45.
509  Tamże, s. 46–48.
510  Tamże, s. 50.
511  Tamże, s. 52.
512  Tamże, s. 52.



Dane źródłowe w biografi i 197

Antropologiczne ujęcie dyskursu epistolografi cznego pozwala w analizach zbio-
rów korespondencji zachować specyfi kę listu jako równocześnie monologu do 
samego siebie i dialogu z tekstowym, wyobrażonym odbiorcą wirtualnym, który 
w liście opatrzony jest konkretnym imieniem i nazwiskiem, ale może być trak-
towany fi guratywnie. Równocześnie wydaje się jednak, że w samych analizach 
biografi cznych przeakcentowanie zarówno literackiej strony listu, jak i dystansu 
tekstowego między „ja” empirycznym a „ja” epistolarnym, wprowadza do sa-
mego badania dodatkowe bariery interpretacyjne. 

Warto zatem zachować w świadomości autokreacyjny, komunikacyjny i an-
tropologiczny charakter listu, równocześnie nie wprowadzając do samej analizy 
biografi cznej zaproponowanych tu kategorii i pojęć dodatkowych, co niepo-
trzebnie obciążałoby teoretycznie samą biografi ę. Zatem zgoda na podstawowe 
założenia przedstawione przez Rybicką – w perspektywie badań biografi cznych 
– wymaga jednak ich przetworzenia na takie narzędzia analityczne, które nie 
będą kreować wielopiętrowych konstruktów, ale pozwolą wykorzystać poten-
cjał danych podmiotowych do zasadniczego celu biografi i: re-konstrukcji życia 
twórcy.

3.2.4. Praktyki badawcze w literaturoznawczych analizach listów
Refl eksji teoretycznej nad epistolografi ą od początku towarzyszyły analizy li-
stów i bloków korespondencji twórców. Sięgając po te teksty, poszukiwałam 
przede wszystkim deklaracji metodologicznych i przyglądałam się zastosowa-
nym narzędziom badawczym, by znaleźć użyteczne – z punktu widzenia badań 
biografi cznych – metody analizowania listów. Podzieliłam je, uwzględniając 
rozważania Cysewskiego, na trzy w miarę homogeniczne grupy. W pierwszej 
badacze ograniczają analizę do perspektywy „dokumentacyjno-źródłowej”, 
w drugiej traktują list jako utwór literacki, w trzeciej, najbardziej zróżnicowa-
nej, analizują list w kontekście biografi cznym i historyczno-socjologicznym, nie 
zapominając o jego literackiej proweniencji513.

3.2.4.1. List jako dokument historyczny

Potraktowanie listu przede wszystkim jako dokumentu historycznego polega 
w dużej mierze na analizie jego „zewnętrznej” strony (kształtu fi zycznego, for-
my, losów poszczególnych rękopisów). Często zwraca się przy tym uwagę na 
naiwny stosunek badaczy do korespondencji twórcy. W tej mierze na korzyść 
literaturoznawców przemawia fakt, że od początku badań zdawali sobie oni 
sprawę ze specyfi ki listu jako dokumentu, przede wszystkim z ograniczeń, jakie 
niesie sama jego forma. Dużo więcej błędów w tym zakresie popełniają history-
cy oraz psychologowie.

513  Punktem odniesienia dla przedstawionej tu klasyfi kacji był przede wszystkim wielokrotnie 
już przywoływany zbiór Sztuka pisania, ale również liczne teksty poświęcone epistolografi i roman-
tycznej, szczególnie blokom korespondencji Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego.
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Już Stefania Skwarczyńska pisała, iż chociaż list staje się dokumentem, po-
zostałym po czasach, które przeminęły. Dokumentem ważkim nie tylko dla socjo-
loga i kulturoznawcy, lecz także dla historyka, to jednak wyróżnia się spośród 
innych materiałów źródłowych odmiennym ujęciem faktów i wydarzeń: 

(…) włączony w sferę innego typu dokumentów ujawnia tutaj specyfi kę swej dokumental-
ności. Sprawy i fakty o doniosłości historycznej i społecznej zostają tutaj przedstawione 
nie tylko poprzez pryzmat osobowości epistolografa, jego ideologii i upodobań, jego do-
znań i horyzontów umysłowych, ale także poprzez pryzmat jego stosunku do adresata (…). 
Tak więc dokumentalność listu jest z racji własnej jego natury ograniczona i względna 
(…); informacja bywa – w zamierzeniu lub bez zamierzenia – dezinformacją514.

Opis korespondencji najczęściej rozpoczyna się przedstawieniem kontekstu 
powstania danego bloku epistolografi cznego, a kończy omówieniem obecnego 
kształtu (rękopis: co się zachowało, gdzie się znajduje; kolejne wydania dru-
kiem: sposób wydania, układ, problem selektywności, liczba i typ komentarzy 
wydawcy itp.). Często pojawiają się również, zazwyczaj w części badawczej, 
uwagi ogólne na temat poszczególnych adresatów korespondencji oraz tematyki 
każdego bloku listów (jak na przykład we wprowadzeniu do korespondencji fi -
lomatów, napisanym przez Zbigniewa Sudolskiego515). 

Badania te mają więc charakter przede wszystkim historyczny (stąd częsta 
obecność szkicu biografi cznego i kontekstu historyczno-społecznego) oraz edy-
torski (chronologia listów, bibliografi a, uwagi na temat wydań, czasem również 
kalendarium listów516). Użyta metodologia odwołuje się głównie do narzędzi 
historycznych (analiza dokumentu źródłowego, badania archiwalne)517. 

Z biografi cznego punktu widzenia wydaje się przydatna w niewielkim stop-
niu, jeśli przyjąć założenie o wykorzystaniu w badaniach biografi cznych wydań 
krytycznych korespondencji twórców (badacz nie musi samodzielnie odczyty-
wać rękopisów). Wynika to z przekonania, iż właściwym zadaniem biografa nie 
jest naukowa analiza dokumentów, lecz dokonanie na ich podstawie rekonstruk-
cji życia twórcy (w większym stopniu chodzi więc o wnioskowanie na bazie 

514  S. Skwarczyńska, Wokół teorii listu..., s. 180.
515  Autor podaje następujące tematy przewodnie listów: przyjaźń, miłość, konspiracja, patrio-

tyzm, relacje z kraju i z zesłania, lektury; por. tegoż, Wstęp, w: Korespondencja Filomatów, oprac. 
Z. Sudolski, Kraków 1999, s. V–LXII.

516  Takie kalendarium przygotował na przykład Sudolski w swojej monografi i Korespondencja 
Zygmunta Krasińskiego. Studium monografi czne, Warszawa 1968. Podał tam następujące dane (uj-
mując je w tabeli): data listu, adresat, informacja o autografi e lub kopii, pierwodruk oraz informacja 
o listach zaginionych.

517  Zwykle na początku pojawia się próba syntezy, omówienia korespondencji w kontekście 
biografi cznym, zwrócenia uwagi na jej cechy charakterystyczne: styl, częstość, czasem tematykę, 
na przykład W. Weintraub, Korespondencja Krasińskiego z Reeve’em jako dokument i jako litera-
tura, w: tegoż, Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 259–300. Do innych tekstów, traktujących 
list w kontekście historyczno-opisowym należą: S. Burkot, Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego 
do Władysława Chodźkiewicza, w: Sztuka pisania…, s. 181–192. Podobne analizy: J. Sztachelska, 
Nagie twarze i maski (Listy Henryka Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej), tamże, s. 319–332; 
J.A. Malik, Listy z życia cyganerii. Biografi a Adolfa Nowaczyńskiego w listach, wszystkie teksty 
tamże, s. 461–474.
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koncepcji teoretycznych niż o opis tego, co istnieje fi zycznie, tak jak na przykład 
rękopis listu lub dzieła). Jednak w sytuacji gdy takiego wydania nie ma, biograf 
musi sam udać się do archiwum i wykonać własne badania źródłowe, wówczas 
podejście dokumentarne staje się fazą wstępną badania biografi cznego.

3.2.4.2. List interpretowany jako utwór literacki

List od dawna jest w badaniach literackich analizowany w kategoriach teks-
tu literackiego. Janusz Maciejewski moment „literaturyzacyjny” epistolografi i 
umieścił w akcie upublicznienia korespondencji: 

Wówczas cała pierwotna interakcja bilateralna (…) między nadawcą a odbiorcą, a także 
sytuacja komunikacyjna, w jakiej się ona odbywa (początkowo będąca tylko kontekstem 
wypowiedzi), wchodzi niejako w tekst listu. Sami partnerzy komunikacji dla czytelnika 
„trzeciego” stają się bohaterami, a to, co się między nimi dzieje – wyrażone słowami 
i niedopowiedziane – osią swoistej „fabuły”. Dlatego też tak rozumiany list w całości 
widzę na obszarze literatury518.

Autor już wcześniej stwierdził: O ile pojedynczy list posiada nacechowanie li-
terackie często szczątkowe, to wpisując się w cykl staje się elementem większej 
całości, posiadającej rozwinięte już struktury słowne. Staje się wówczas pełnym 
dziełem literackim. Podkreślił również, iż przynależność ta jest niezależna od 
funkcji estetycznej, jaką może pełnić list: W takim zakwalifi kowaniu nie odgry-
wają żadnej roli walory artystyczne konkretnego tekstu (…). Każda bowiem ko-
respondencja niesie z sobą pewien układ międzyosobniczy (…), który generuje 
jego odczytanie właśnie literackie519. 

List traktowany przede wszystkim jako dzieło literackie wymaga dosto-
sowania języka analizy do materiału badawczego. Takiej adaptacji dokonał 
Cysewski, wprowadzając pojęcie „podmiotu epistolografi cznego” (analogiczne 
do terminów „podmiot literacki” i „podmiot czynności twórczych”), pojęcie to 
na stałe wpisało się do języka opisu epistolografi i520. 

Podmiot epistolarny to pewna forma kreacji własnej osoby piszącego; 
obraz autora – efekt komunikacji, uzależniony tak od nadawcy, jak i od adre-
sata521. Nazywa się go również instytucją nadawczą listu, która różni się znacz-
nie od prawdziwego autora, gdyż stanowi jego pożądany obraz522. Według 
Cysewskiego należy odróżniać autora biografi cznego od nadawcy konkretnego 

518  Tamże, s. 217.
519  Tamże, s. 217.
520  Wielu współczesnych badaczy posługuje się pojęciami Cysewskiego, w tym najważniejszym 

z nich: podmiotem epistolarnym. D. Zawadzka pisze: „ja epistolarne”: inne nazwy – rola epistolo-
grafi czna (epistolarna) – to oczywiste dziś kategorie opisu autora listu, odsyłające do takich proble-
mów, jak powinowactwa literatury i epistolografi i, autokreacja, autostylizacja, perswazyjność prze-
kazu listowego (tejże, Z listownika fi lomatów, w: Sztuka pisania..., s. 33). Te „oczywiste” kategorie 
zostały zaproponowane zaledwie trzy lata wcześniej!

521  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 105.
522  K. Wybraniec, Kobieta jako adresat listów Juliusza Słowackiego, w: Sztuka pisania…, 

s. 140.
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listu, gdyż pisząc, dokonuje on swoistej autokreacji. Pojęcia tego badacz używa 
w znaczeniu autorskiego indywidualnego (dostosowanego do własnej sytuacji 
życiowej, psychicznej i do warunków komunikacyjnych) przeżycia wartości 
i kultury. Autokreacja w listach obejmuje następujące obszary: biografi czny 
(potrzeby i ich uwarunkowania), kulturowy (kultura tworzy wzorce i konwencje 
wg których autor dokonuje autokreacji), ideowy (wyznawane wartości, w które 
autor chce się wpisać) i stylistyczny („techniki” realizowania autokreacji) – 
o czym była już mowa wcześniej523.

Takim językiem opisu posługuje się część badaczy, których artykuły moż-
na znaleźć w Sztuce pisania. Należy do nich między innymi Jolanta Pawlik-
-Świetlikowska, która napisała o korespondencji jako tekście sylwicznym. Już 
w pierwszych zdaniach umieszcza ona znamienną deklarację: Jest on [list] dzie-
łem podmiotu twórczego (epistolarnego)524. Jednak pojęcie Cysewskiego autor-
ka stosuje niekonsekwentnie: wymiennie z określeniami nawiązującymi wprost 
do „ja” biografi cznego (tak więc podmiot epistolarny, to w innym miejscu rów-
nież: romantyk, Adam Mickiewicz, piszący lub nadawca). Momentami więc roz-
ważania literaturoznawcze nad pozycją podmiotu epistolarnego w liście wydają 
się częściowo lub całkowicie zbieżne z opisem biografi cznego nadawcy listu525.

Niestety, mimo dbałości o poprawność metodologiczną, wniosek z przepro-
wadzonej przez Pawlik-Świetlikowską analizy jest banalny: autorka stwierdza, 
iż osią korespondencji Mickiewicza jest tematyka. Dzięki niej dzieło zdaje się 
posiadać jakąś prawdę lub tajemnicę. (…) W przypadku listów ową prawdą 
wydaje się biografi a i wizerunek podmiotu piszącego. Dalsze konstatacje istnieją 
wyłącznie na prawach hipotez, a wnioski odnoszą się tak do podmiotu epistolar-
nego, jak i do biografi cznego Mickiewicza.

Mickiewicz z czasów fi lomackich – młody, zapalony, energiczny – to portret „ja” silnego, 
kontaktującego się z innymi. Mickiewicz podróżujący zmierza już w stronę formuły „ja 
coraz bardziej sam”. W Paryżu natomiast będzie „sam” – dopóty, dopóki po wewnętrznej 
przemianie, przełamaniu się, zobaczy siebie jako „my”. Czasy legionu upłyną pod zna-
kiem pytania „może jednak my”? W tych kolejnych odsłonach podmiot zdaje się patrzeć 
na siebie jakby poza adresatami. Piszący zwraca się do siebie (zamyka się)526. 

W przytoczonej analizie widać wyraźnie kontekst komunikacyjny (jeśli sięgnąć 
po klasyfi kację Rybickiej), zwłaszcza wskazaną eks-komunikację. Równolegle 

523  Za: K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 104–105 (nazwy obszarów 
są moje). Koncepcję tę rozwijam i dopełniam w podrozdziale 1.2.2.2. tej części książki.

524  J. Pawlik-Świetlikowska, Korespondencja jako tekst sylwiczny…, w: Sztuka pisania…, 
s. 46.

525  Podmiot epistolarny to konstrukt teoretyczny (taki status ma każde pojęcie o prowenien-
cji teoretycznej), toteż trudno się zgodzić na przypisywanie mu cech ludzkich. Dlatego „fałszy-
wie” brzmią zdania typu: Podmiot epistolarny widzi wtedy swoich adresatów jako uczniów czy 
podmiot twórczy ma świadomość, czym może być list dla romantyka (J. Pawlik-Świetlikowska, 
Korespondencja jako tekst sylwiczny…, s. 50, 48). Bardziej naturalne byłoby używanie w tym 
kontekście desygnatów biografi cznych niż uosabianie pojęć wcześniej wyabstrahowanych z teorii. 
Nawet przyjęcie założenia o sylleptyczności (którego zresztą w tekście nie ma), nie usuwa tej sty-
listycznej niezręczności.

526  Tamże, s. 53.
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jednak wydarzenia biografi czne wspominane w analizie należą do porządku hi-
storycznego i biografi cznego, a nie wyłącznie kontekstu epistolarnego. A takie 
mieszanie porządków bez przyjęcia na przykład koncepcji sylleptyczności nie 
wydaje się do końca uprawnione.

Innym przykładem potraktowania listu jako dzieła literackiego jest analiza 
korespondencji przedstawiona przez Katarzynę Wybraniec w artykule Kobieta 
jako adresat listów Juliusza Słowackiego527. Autorka stara się w nim omówić 
świat przedstawiony listów (zakładając równocześnie jego istnienie na prawach 
fi kcji literackiej) i poszukuje czytelnika umieszczonego wewnątrz tego dzieła 
literackiego. Mimo to w analizie cały czas pojawia się Słowacki jako człowiek, 
a nie „podmiot epistolarny”, podobny status mają też w analizie adresatki poety 
– matka i Joanna Bobrowa. W dalszej części tekstu nie ma już mowy o „we-
wnętrznym czytelniku”. Uwagi podsumowujące są banalne (na przykład że na-
dawca uwzględnia osobę odbiorcy wybierając treść i konwencję listu, przekaz 
jest dostosowywany do poziomu odbiorcy, a tenże jest „współautorem” listu)528.

Także Michał Kuziak w swoim artykule wybiera literaturoznawczy język 
opisu. Traktuje list jako zjawisko przynależne do literatury, deklarując otwarcie, 
iż nie interesuje go psychologiczna rzeczywistość korespondencji poety, lecz 
jej aspekt komunikacyjny i fi lozofi a listu Słowackiego529. Dlatego w analizie 
używana jest wyłącznie terminologia literaturoznawcza, na przykład: tworzenie 
narracji, komponowanie tekstu biografi i, konwencja kulturowa czy „uskoki” 
stylistyczne w dyskursie listu. 

Pojawia się również określenie z pogranicza literaturoznawstwa i biogra-
fi ki: „obszary tematyczne” listu (życie codzienne, postawa Polaka emigranta, 
bycie artystą, autokreacja)530. Jednak wnioski mają charakter biografi czny: listy 
Słowackiego zostają uznane za próbę nawiązania kontaktu z otoczeniem i „roz-
mowy ze światem”. Według Kuziaka Słowacki tworzy, pisząc nie tylko swoją 
biografi ę (hipoteza autokreacji w listach), ale i egzystencję: Paradoksalnie – li-
sty pisze przede wszystkim do siebie531. Zgodnie z podejściem komunikacyjnym 
po raz kolejny pojawia się zatem hipoteza autokorespondencyjności.

Innym sposobem traktowania listu jako zjawiska literackiego jest analiza nie 
pojedynczych listów, lecz ich bloków, a najczęściej zwartej całości. Tak właśnie 
postąpił Cysewski, pisząc na temat korespondencji Zygmunta Krasińskiego532 

527  K. Wybraniec, Kobieta jako adresat listów Juliusza Słowackiego, w: Sztuka pisania…, 
s. 139–150.

528  Tamże, s. 150. Również inne teksty odwołujące się wyłącznie do literaturoznawstwa wy-
dają się jałowe i pozbawione interesujących uwag, tak w zakresie epistolografi i, jak i biografi i; 
por. T. Sobieraj, Przybyszewski jako epistolograf, w: Sztuka pisania…, s. 433–448; A. Wydrycka, 
Podróż i wyobraźnia. O listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, obydwa teksty tamże, 
s. 483–490.

529  M. Kuziak, Kreacje epistolografi czne Juliusza Słowackiego, w: Sztuka pisania…, s. 93–
111.

530  Tamże, s. 98.
531  Tamże, s. 110
532  K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania..., 

s. 73–93.
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(co ciekawe, autor ani razu nie użył pojęcia „podmiot epistolarny”, chociaż arty-
kuł powstał w trzy lata po napisaniu tekstu Teoretyczne i metodologiczne proble-
my badań nad epistolografi ą). Uwagi ogólne na temat całego bloku zostały jed-
nak sformułowane w języku literaturoznawstwa533. Literaturoznawczy charakter 
ma także analiza porównawcza kilku listów do różnych adresatów (podobnie 
jak to się czyni w przypadku utworów literackich); wszystkie pochodzą z tego 
samego czasu i opisują wybuch Wezuwiusza. Na tej podstawie autor formułuje 
wnioski prowadzące do charakterystyki strategii autokreacyjnych Krasińskiego 
(w ogóle rozważania skupione są wokół problemu autoprezentacji poety). Na 
końcu pojawia się zestawienie epistolografi i Krasińskiego i Norwida (również 
charakterystyczne dla badań literackich). 

Czasem w literaturoznawczych badaniach nad blokami korespondencyjny-
mi przedstawia się wyłącznie próbę syntezy, interpretacji całości praktycznie 
pozbawionej cytatów. Taka kompozycja przypomina nieco narrację historycz-
noliteracką, jednak czasem wydaje się ona zanadto „autorska” i pozbawiona 
potwierdzenia w materiale analizowanym, a analiza listów przestaje służyć ich 
lepszemu zrozumieniu i nabiera charakteru służebnego534.

Najbardziej „literaturoznawczym” podejściem do bloku korespondencji 
jest czytanie go tak jak powieści, co zaproponowała Małgorzata Czermińska. 
Wskazała ona najpierw pole oddziaływania listu na powieść (szczególnie ca-
sus powieści epistolarnej): To, co najważniejsze i najciekawsze we wzajemnych 
oddziaływaniach epistolografi i i literatury dzieje się na terenie kontaktów po-
między listem a powieścią535. Następnie omówiła pole oddziaływania powieści 
na list: Rozumiem przez to lekturę bloków autentycznych listów z perspektywy 
doświadczeń czytelnika powieści, i to niekoniecznie epistolarnej. W podsumo-
waniu Czermińska wspomniała również o roli odbioru czytelniczego: to właśnie 
czytelnik listów traktuje zbiór jako całość, czytając go tak, jak powieść.

Osobną kwestią jest dokonywanie analiz listów w kontekście językowym, 
jak to na przykład czynią Tadeusz Budrewicz536 albo Maria Teresa Lizisowa537. 
W tym ujęciu listy traktowane są jako akty mowy o charakterze performatyw-
nym, omawia się wszystkie ich funkcje (emotywną, konatywną, skierowaną na 
rzeczywistość i na estetykę komunikatu). Listy stają się rodzajem sterowania 
zachowaniami adresatów w związku z sytuacją, którą tworzą „role” autora listu 

533  Oto przykłady tego języka: autokreacja bowiem stanowi element poetyki listów; List do 
Sołtana poddany został poetyce pewnej prozaizacji; obecność skojarzeń literackich i mitologicz-
nych (tamże, s. 77, 80, 81).

534  Por. P. Hertz, Uwagi o listach Juliusza Słowackiego, w: tegoż, Domena polska, Warszawa 
1961, s. 52–69.

535  Ten cytat i kolejny: M. Czermińska, Pomiędzy listem a powieścią, „Teksty” 1975, nr 4, 
s. 31.

536  T. Budrewicz, Intytulacje i submisje w listach pisanych do Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
w: Sztuka pisania..., s. 193–210. Podobnymi tekstami są artykuły: J. Mally, O języku listów 
Chopina, „Poradnik Językowy” 1950, nr 4; J. Mally, O języku listów Słowackiego, „Poradnik 
Językowy” 1952, nr 1.

537  M.T. Lizisowa, O listach Adama Mickiewicza w aspekcie aktów mowy, w: Sztuka pisania..., 
s. 61–72.
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i adresata oraz sama istota listu. Pisząc, autor wykonuje określone działanie: 
stwierdza, zapewnia, wita, żąda538.

3.2.4.2. List jako świadectwo biografi i i egzystencji

Wreszcie trzecim sposobem badania korespondencji jest umieszczanie jej w kon-
tekście biografi czno-socjologiczno-historycznym z poszanowaniem odrębności 
gatunkowej listu (a zatem również jego literackiego charakteru). Rozwiązania 
metodologiczne tu przyjmowane można podzielić na trzy grupy nawiązujące do 
rozwiązań tradycyjnych, ponowoczesnych i lektury listów jako „tekstów egzy-
stencji”.

W podejściu tradycyjnym analizuje się całość epistolografi i w kontekście 
biografi i twórcy. Badanie ma charakter wyłącznie jakościowy (jest narracją 
przeplataną cytatami, wybranymi z całości według kryterium wyrazistości oraz 
zbieżności z tezami badacza), a wnioski mają charakter intuicyjny i odwołują 
się przede wszystkim do psychologii potocznej, jak na przykład w artykule Ewy 
Nawrockiej539 czy w tekście Marii Janion540.

Podejście ponowoczesne łączy refl eksję wyrażoną w języku literaturoznaw-
czym z uwagami typowo biografi cznymi, preferując spojrzenie na korespon-
dencję przez pryzmat biografi i i dzieła, jak w tekście Elżbiety Dąbrowicz541. 
Literackie analizy motywów biografi cznych – w kategoriach przywoływanych 
obrazów, okraszone licznymi cytatami z dzieł – pisane są jak esej. Przytoczone 
fragmenty pełnią funkcję całkowicie ilustracyjną, pojawiając się nie jako au-
tonomiczne całości, lecz wyłącznie w kontekście całości narracji. Wrażenie 
arbitralności analizy i jej powierzchownego charakteru pogłębia całkowicie 
nieumotywowane ograniczenie analizy biografi cznej do okresu genewskiego 
w życiu Juliusza Słowackiego. Autorka nie wyjaśnia również, dlaczego akurat 
ten moment biografi czny wybrała, być może dlatego, że wyłącznie listy z tego 
okresu potwierdzają obecność nadrzędnej metafory lustra, rządzącej konstruk-
cją „tekstu korespondencji”542.

538  Tamże, s. 72.
539  E. Nawrocka, „(...) list to nie słowo”. O listach Słowackiego do matki, w: Sztuka pisania..., 

s. 113–128.
540  M. Janion, Tryptyk epistolografi czny, w: tejże, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 

1969, s. 209–227. Inne analizy podobnego typu w zbiorze Sztuka pisania: A. Kubale, Egzystencja i ko-
munikacja. O listach Zygmunta Krasińskiego, s. 151–160; Z. Suszczyński, Listy Krasińskiego jako eg-
zystencjalny eksperyment, s. 161–170; U. Kowalczuk, Biografi a i biblioteka. O korespondencji Karola 
Estreichera…, s. 283–294; I. Wiśniewska, Formuła przyjaźni. Korespondencja między Elizą Orzeszkową 
a Leopoldem Méyetem, s. 343–366.

541  E. Dąbrowicz, Listy-lustra (Pomiędzy Juliuszem Słowackim a Salomeą Bécu), w: Sztuka 
pisania, s. 129–138.

542  Por. teksty o podobnym charakterze: Z. Sudolski, Mickiewicz jako epistolograf, „Przegląd 
Humanistyczny”, nr 3–4, 1986; Z. Sudolski, Juliusz Słowacki jako epistolograf, „Przegląd 
Humanistyczny” nr 9/10, 1986, s. 47–58; Z. Sudolski, Polski list romantyczny – odkrywanie wiel-
kiej karty naszej literatury, w: W świecie literatury romantycznej, red. W. Magnuszewski, Zielona 
Góra 1991, s. 231–253; M. Inglot, Utracony dom w listach Juliusza Słowackiego do matki, w: 
Obraz domu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1997, 
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Podejście egzystencjalne (które jest mi najbliższe), rezygnując z użyteczne-
go dystansu badawczego (co wyraża się w traktowaniu listu jako przestrzeni au-
tokreacji i pisania sobą do wyobrażonego, skonstruowanego Innego), bada stra-
tegie kreacyjne i autokreacyjne, przechodząc jednak w dalszej części do analiz 
typowo biografi cznych, również o charakterze psychologicznym. W ten sposób 
analizowałam już listy Juliusza Słowackiego do matki, Zygmunta Krasińskiego 
do ojca oraz korespondencję Marii Konopnickiej543, poszukując w nich kon-
struowanych przez podmiot epistolarny odbiorców. Pisanie listów, interpre-
towane w kategoriach egzystencjalnych, staje się nie tyle zdawaniem sprawy 
z wydarzeń czy przeżyć, nie tylko dialogiem z nieobecnym odbiorcą, ale przede 
wszystkim narracyjnym tworzeniem własnej tożsamości, a konstruowany obraz 
poddawany jest rozmaitym zabiegom: autokreacyjnym, interpretacyjnym, pod-
miototwórczym544. 

Tak analizowana korespondencja może stać się prawdziwym źródłem wie-
dzy biografi cznej, a nie tylko tekstowej – gdy analizy te zostaną przeniesione na 
poziom mechanizmów psychologicznych (w przypadku Krasińskiego była to na 
przykład koncepcja dysonansu poznawczego Leona Festingera, w przypadku 
Słowackiego – modele macierzyństwa i synostwa oraz niedojrzałość w rozwoju 
osobowości). 

Pytaniem zasadniczym w tego rodzaju analizach jest zatem poszukiwanie 
przyczyn niewspółmierności między obiektywnym przebiegiem wydarzeń a ich 

s. 25–36; A. Janicka, Listy Gabrieli Zapolskiej – lektura w poszukiwaniu biografi i niemożliwej, w: 
Sztuka pisania..., s. 417–432; A. Zdanowicz, „To uczucie godne jest opisu…” O listach Stefana 
Żeromskiego do narzeczonej…, tamże, s. 449–460. 

543  Por. A. Całek, Między zależnością a autonomią – o dojrzewaniu Słowackiego, w: Ja – poeta. 
Juliusz Słowacki, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2010, s. 29–62; Wzniosłe idee i proza życia – 
refl eksje nad korespondencją Marii Konopnickiej, w: Czytanie Konopnickiej, red. O. Płaszczewska, 
Kraków 2011, s. 27–55; Ojciec i ojcostwo w korespondencji Zygmunta Krasińskiego, w: Wokół 
Krasińskiego, red. M. Sokalska, Kraków 2012, s. 163–189.

544  W taki sposób całość korespondencji Krasińskiego lub konkretne bloki epistolarne anali-
zowali już wcześniej Kazimierz Cysewski, Anna Kubale, Zbigniew Suszczyński czy Magdalena 
Saganiak. K. Cysewski (Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. 
O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73–91) postu-
lował wyznaczanie celów i zadań dla każdego bloku epistolarnego z osobna oraz uwzględnianie 
odrębnych zabiegów autokreacyjnych i ich funkcji. Z kolei A. Kubale (Egzystencja i komunika-
cja. O listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania, s. 151–160), analizując listy poety do 
Delfi ny Potockiej, podkreślała egzystencjalny, a nie tylko autokreacyjny, wymiar epistolografi i 
Krasińskiego. Z. Suszczyński (Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment, w: Sztuka pisa-
nia, s. 161–170) uwypuklił dynamiczną zmienność epistolografi cznego „ja”, jego podmiototwórczy 
charakter w kontakcie z korespondencyjnym „innym”. Natomiast M. Saganiak (Epistolografi a jako 
projekt rozwoju samoświadomości, w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-
-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005, s. 161–183) analizowała koresponden-
cję poety z A. Cieszkowskim i B. Trentowskim jako projekt dążenia do samowiedzy w dialektycz-
nym napięciu między dwoma korespondentami poszukującymi Prawdy. Osobne, monografi czne 
studia nad korespondencją Krasińskiego podjęli współcześnie także A. Kubale, Dramat bólu ist-
nienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk 1997; M. Bieńczyk, Oczy Dürera (O Zygmuncie 
Krasińskim i jego listach), w: tegoż, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 
2002; I. Bittner, Romantyczna idea odnajdywania siebie i jej wyraz w korespondencji Zygmunta 
Krasińskiego, Łódź 2002.
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permanentnym usprawiedliwianiem, zafałszowywaniem i przewartościowy-
waniem w listach poetów. Wskazanie owych przyczyn umożliwia na kolejnym 
etapie analizy poszukiwanie mechanizmów psychologicznych stojących u pod-
staw zaobserwowanego rozziewu między faktami a dokonywaną w listach ich 
interpretacją. 

Perspektywa egzystencjalna w badaniach epistolografi cznych wydaje się 
i wystarczająco nowoczesna, i jednocześnie bliska perspektywie biografi cznej, 
dlatego to ona właśnie będzie wykorzystana w proponowanej metodzie badaw-
czej, jaką jest metoda psychobiografi czno-literaturoznawcza (omówiona w czę-
ści III książki). W podobny sposób widzi ją Kazimierz Cysewski: Potrzebne jest 
widzenie listów jako całościowego obrazu ludzkiego serca i losu, o b r a z u  n i e 
t y l k o  i n t e n c j o n a l n e g o , a więc „włączenie” do semantyki listów rysują-
cego się w nich obrazu autora i adresata545. W momencie pisania tych słów per-
spektywa egzystencjalna rozumiana tak, jak wyżej opisana, jeszcze nie istniała, 
dlatego badacz postulował powstanie nowej metodologii w epistolografi i: 

Jeżeli z określonej teorii nie wynika sensowna praktyka badawcza, może warto powiązać 
teorię z myśleniem metodologicznym na temat badania konkretnych zjawisk epistolar-
nych, a nawet założyć prymat metodologii? (…) Chodziłoby więc o teorię listu zdetermi-
nowaną przez myślenie metodologiczne, opartą na przesłankach metodologicznej przede 
wszystkim natury546. 

Takie podejście uwalnia metodologię od konieczności odnoszenia się do statu-
su listu, jak również od rozstrzygania kwestii prawdziwości informacji w nim 
zawartych547. Istotna staje się bowiem strategia epistolarna, czyli poszukiwanie 
podstawowej zasady decydującej o indywidualnym charakterze korespondencji 
danego twórcy. Strategia taka realizuje określone cele, wynikające z jego potrzeb 
i nastawień do adresata: Strategia i jej cele w znacznym stopniu wynikają z cech 
osobowości piszącego, są swoistym wyrazem jego funkcjonowania w świecie. 
(…) Strategia epistolarna to w y r a z  o s o b o w o ś c i  autora; odkrycie strategii 
epistolarnej i jej charakterystyka to równocześnie w znacznym zakresie charak-
terystyka istotnych aspektów osobowości epistolografa548. 

Takie ukierunkowanie wydaje się interesujące dla badacza biografi i. Jednak 
– jak przypomina Cysewski – sensowność i prawdziwość diagnoz konkretnych 

545  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 109.
546  Tamże, s. 104.
547  Nie rozstrzyga to jednak problemu prawdy w listach i szczerości nadawcy. Oczywiście 

temat ten był przedmiotem refl eksji wielu autorów, m.in. Trznadlowskiego, który uznał, że nale-
ży być wyczulonym przede wszystkim na stylizację. Zaznaczył również, że listy odczytuje się po 
latach z dużym krytycyzmem (…). Krytycyzm ten szczególnie musi być wyostrzony w stosunku do 
wszelkiego rodzaju dokumentów historycznych, nie tylko wobec listów (tegoż, List i pamiętnik…, 
s. 95). Myślę, że kwestii tej nigdy nie da się do końca rozstrzygnąć. Można jednak założyć, iż nie-
zależnie od tego informacje zamieszczone w listach mają dla badacza wartość poznawczą i w wie-
lu przypadkach mimo wątpliwości można rozstrzygnąć, czy wiadomość jest prawdziwa, czy nie 
(najczęściej odwołując się do innych dokumentów). Poza tym prawdziwość lub nieprawdziwość 
danych ma również dodatkową wartość poznawczą i może być odpowiednio interpretowana (najle-
piej w odwołaniu do solidnych teorii naukowych, na przykład psychologicznych).

548  K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy…, s. 110.
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(…) jest skorelowana z poprawnością postępowania badawczego, ale i z ogra-
niczeniami czy możliwościami procedur interpretacyjnych549. 

Aby poszerzyć ich możliwości i wyjść poza analizy wyłącznie jakościowe 
(interpretacyjne), należy poszerzyć instrumentarium badawcze o metody spoza 
literaturoznawstwa. W przypadku życia jednostki najbardziej naturalnym odnie-
sieniem staje się psychologia wraz z jej metodami badania życia, stąd konieczne 
staje się przeglądowe omówienie także metod biografi cznych używanych od lat 
w naukach społecznych.

549  Tamże, s. 110.



Rozdział 4

METODY BIOGRAFICZNE 
W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Analizy biografi czne stanowiły i do dziś stanowią ważną część badań psycholo-
gicznych i socjologicznych, a od kilku lat również w badaniach pedagogicznych 
przeżywają prawdziwy rozkwit. Przeprowadza się je według rozmaitych technik 
określanych ogólnie terminem metod biografi cznych. Ich cechą szczególną jest 
analiza przebiegu życia jednostki ujmowana z określonego punktu widzenia: in-
dywidualnego, społecznego, zawodowego, osobistego550. 

Przedstawienie tych metod w nowym modelu biografi i ma na celu podkreśle-
nie wagi prowadzenia badań biografi cznych, a nie tylko opisywania i porządko-
wania źródeł, by uformować je narracyjnie jako prostą „opowieść o życiu osoby 
wybitnej”.

Warto, by biografi ka mogła inspirować się rozwojem metod biografi cznych 
w naukach społecznych. Nie oznacza to automatycznego przenoszenia narzędzi 
badawczych czy socjologizacji / psychologizacji języka interpretacji, raczej jest 
zachętą do przyjrzenia się, co łączy nauki humanistyczne i społeczne w zakresie 
biografi i. Temu właśnie będzie służyć krótkie omówienie metod biografi cznych, 
najpierw w socjologii, następnie – w psychologii i pedagogice.

4.1. Metody biografi czne w socjologii

W socjologii metodę biografi czną wiąże się z jej twórcami, Williamem 
I. Thomasem i Florianem Znanieckim, którzy wydali pracę Chłop polski 
w Europie i Ameryce (1918–1920; wyd. pol. 1976), stosując nowe techniki gro-
madzenia danych empirycznych (pamiętniki, dzienniki, wypowiedzi pisane na 
ustalone tematy), a w aspekcie teoretycznym wzory selekcji i systematyzacji 
danych autobiografi cznych oraz rekonstruowania na ich podstawie obrazu wy-

550  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 82.
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branych aspektów rzeczywistości społecznej551. Zasadniczą cechą tej publikacji, 
która zyskała międzynarodową sławę, były perspektywy teoretyczne i metodo-
logiczne, jakie przyniosła: 

Zebrane przez autorów materiały biografi czne i autobiografi czne stanowiły także narzę-
dzie rekonstruowania indywidualnych losów życiowych i subiektywnych interpretacji rze-
czywistości społecznej. Jednakże jest to zaledwie punkt wyjścia poszukiwań badawczych. 
Poznanie jednostkowych dróg życiowych interpretowanych subiektywnie w kategoriach 
doświadczenia potocznego, stało się dla W.I. Thomasa i F. Znanieckiego bazą dla zary-
sowania dwóch komplementarnych modeli teoretycznych społecznego procesu dezorgani-
zacji. (…) Być może obydwa te modele nie odpowiadają w pełni kryteriom teoretycznym 
i metodologicznym obowiązującym dzisiaj. Jednakże w momencie powstania mogły ucho-
dzić (i uchodziły) za propozycje modelowe552.

Przytoczyłam obszerny fragment poświęcony pracy Thomasa i Znanieckiego, 
żeby zaznaczyć podobieństwo tego postępowania badawczego do prac Charlotte 
Bühler w odniesieniu do jednostek wybitnych i analiz Howarda Gardnera (już 
współczesnych). Postępowanie badawcze, prowadzone na materiale biografi cz-
nym i autobiografi cznym, prowadziło do sformułowania modeli ogólnych – nie 
zawsze na poziomie populacji (np. koncepcja Modelowego Twórcy ma jednak 
zakres wyraźnie zawężony), ale każdorazowo na poziomie ponadindywidual-
nym. 

Ta orientacja metodologiczna, która w socjologii związana jest z nurtem hu-
manistycznym, wysunęła metodę biografi czną na plan pierwszy na podstawie 
metodologicznej zasady współczynnika humanistycznego:

Zasada ta orzeka, że:
1) zachowania ludzkie są przedmiotami postrzegalnymi, wyposażonymi w określone zna-
czenia,
2) znaczenia te są im nadawane przez określoną zbiorowość,
3) w danej zbiorowości istnieją ustalone wzory społeczne wiążące pewne znaczenia 
z określonym zachowaniem,
4) w badaniach nie wolno rezygnować z ujęcia tych znaczeń nadawanych im przez dzia-
łających ludzi553.

Kategoria znaczenia, podstawowa dla tego postępowania badawczego, 
wyraźnie zbliża metodę biografi czną do literaturoznawstwa i historii. Warto 
pamiętać o tym, iż biografi a – ujmowana jako tekst w naukach humanistycz-
nych, w naukach społecznych poprzedzana jest wykonaniem badań właśnie za 
pomocą metod biografi cznych. Postępowanie badawcze, nieco bardziej rygory-
styczne niż ogólne dyrektywy pisarstwa biografi cznego, mogłoby wprowadzić 
do naukowej biografi i większy ład i dyscyplinę myślową. Wydaje się, że nie 
przyniosłoby to tekstowi żadnej ujmy, wręcz przeciwnie – mogłoby sprawić, iż 

551  R. Cichocki, Dane autobiografi czne a problem empiryczności, w: O biografi i i metodzie 
biografi cznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993, s. 43.

552  Tamże, s. 48.
553  J. Leoński, Różne sposoby ujmowania metody biografi cznej w socjologii, w: O biografi i 

i metodzie biografi cznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993, s. 25.
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humaniści nie tyle uprawialiby wyłącznie „pisarstwo”, ale też byliby w stanie 
wyjść poza opis i charakteryzowanie, formułując hipotezy biografi czne prawo-
mocne poznawczo (a nie zdroworozsądkowe).

Zdaniem Ryszarda Cichockiego socjologiczne dyskusje o metodzie autobio-
grafi cznej odzwierciedlają spory o model empiryczności w samej socjologii jako 
dyscyplinie naukowej. Chodzi o dwie ważne relacje: 1) stosunek danych uzy-
skanych w badaniach do obszaru badanej rzeczywistości oraz 2) stosunki zacho-
dzące pomiędzy uzyskanymi danymi empirycznymi a modelami teoretycznymi, 
które są z nich wyprowadzane lub służą do ich porządkowania, systematyzacji, 
wyjaśniania i przewidywania554.

Dane dotyczące doświadczenia indywidualnego i zbiorowego (m.in. sensy 
przypisywane przez jednostki symbolom rzeczywistości kulturowej, siły po-
staw społecznych, poziom bezradności poznawczej jednostki wobec sytuacji 
społecznej) należą do najbardziej subiektywnych danych, zwłaszcza w porów-
naniu z danymi obserwacyjnymi oraz danymi o zewnętrznych, bezpośrednio 
mierzalnych cechach jednostek i zbiorowości555. W socjologii wciąż rozwijane 
są techniki zbierania tych danych; w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się 
również metody służące ich analizie (tak zwane metody jakościowe556).

Wciąż dyskutowanym problemem jest kwestia prawdy i obiektywizmu 
w analizach za pomocą metod biografi cznych, zdaniem Jacka Leońskiego szcze-
gólnie ważna dla badań tego typu:

Kategorie prawdy i fałszu nie są zbyt użyteczne w badaniach biografi cznych. Ponieważ 
konstrukcja znaczenia jest zależna od czasu, zainteresowania i sytuacji interakcyjnej, ta 
sama osoba może dostarczyć wielu różnych biografi i odnoszących się do różnych momen-
tów czasowych i przeznaczonych dla różnych słuchaczy. Te różne rekonstrukcje odnoszą 
się do jednego i tego samego obiektu, mianowicie do życia badanej osoby557.

Z tego względu Leoński uważa, że pojęcia „prawdy” nie da się stosować po-
prawnie w odniesieniu do materiału autobiografi cznego: wspomnienie, autoko-
mentarz, ocena bohatera biografi i, chociaż zmienna w czasie, poddawana rein-
terpretacjom, czasem dopasowywana do odbiorcy – nie jest jednak ani prawdzi-
wa, ani fałszywa, jest autentyczna (lub nie).

Autentyczność danej informacji biografi cznej można sprawdzić za pomo-
cą triangulacji źródeł oraz analizy perspektyw różnych aktorów pozostających 
w związkach z badaną osobą: Procedura ustalania „faktów” polega zatem na 
szukaniu zgodności pomiędzy różnymi źródłami i perspektywami – dopowiada 
Leoński558.

Współcześnie metoda triangulacji została rozwinięta, stanowiąc podstawę 
koncepcji ugruntowania wiedzy: wytwórca wiedzy ugruntowanej zbiera fak-
ty i trzyma się faktów, choć ciągle jest świadomy, że wiele może przeoczyć, że 

554  R. Cichocki, Dane autobiografi czne a problem empiryczności, s. 43.
555  Tamże, s. 44.
556  Por. Konteksty – badania jakościowe w naukach społecznych (płyta CD).
557  J. Leoński, Różne sposoby ujmowania metody biografi cznej w socjologii, s. 30.
558  Por. tamże, s. 30–31.



210 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

jego fakty mogą być artefaktami lub że mogą nie przystawać do jego pojęć559. 
Triangulacja może dotyczyć źródeł (o czym pisał Leoński), badaczy (porównuje 
się ich wnioski, jeśli dwie osoby, prowadząc niezależne analizy, dochodzą do 
tych samych wniosków – ich wiarygodność wzrasta), metod (stosuje się rożne 
metody zbierania danych, a następnie je porównuje) i teorii (porównuje się in-
terpretacje danych w różnych perspektywach teoretycznych)560.

Triangulacja w socjologii – jak widać – jest bardzo bliska założeniom obiek-
tywizmu maksymalnie dostępnego, a rozbudowana metodologicznie jest lep-
szym weryfi katorem jakości źródeł, wniosków badawczych, metod i teorii niż 
oparta głównie na autorytecie i własnych przekonaniach badacza „prawda bio-
grafi czna” w biografi i naukowej.

4.2. Metody biografi czne i psychobiografi czne 
w psychologii

Analizy biografi czne są obecne w psychologii od dawna, a w ostatnim czasie 
wraca się do nich coraz chętniej. Wykorzystywanie w badaniach historii życia to 
metoda wciąż stosowana w psychologii klinicznej, z problematyki biografi i jed-
nostki często korzysta się także w psychologii twórczości. Metoda biografi czna 
to bowiem komplementarny sposób ujmowania i rozumienia zachowań twór-
czych561; „komplementarny”, gdyż istniejący obok różnorakich badań ekspery-
mentalnych, prowadzonych nad twórczością, „sposób ujmowania” – ponieważ 
mowa o określonych technikach zbierania, selekcji i porządkowania danych, 
„sposób rozumienia”, albowiem po etapie opisywania zgromadzonych informa-
cji następuje faza ich analizy, czyli właściwa część badania biografi cznego.

Historie życia w psychologii analizowane są porównawczo, aby wskazać 
podobieństwa i różnice pomiędzy nimi: najpierw na najwyższym poziomie 
ogólności (twórca – wszyscy ludzie), na poziomie grupy społecznej (twórca 
– inni twórcy; twórca – jego pokolenie itp.) oraz z żadnymi osobami (na tym 
poziomie odkrywa się prawdy indywidualne, charakteryzujące wyłącznie daną 
jednostkę)562.

Poszukiwanie wspólnych kategorii znaczących pozwala orzekać, czy dana 
biografi a jest typowa, czy też nie; natomiast na jakość przeżywania życia mają 
wpływ właśnie wymiary indywidualne:

Z badań biografi cznych wynika, że jakość dróg życiowych może się jednak różnicować nie 
tylko we względu na ich jednostkową ocenę, lecz również ze względu na wymiary niepo-

559  K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 
2000, s. 33.

560  Tamże, s. 33.
561  Tamże, s. 82.
562  T. Rzepa, Co wnoszą badania biografi czne do refl eksji nad psychologicznymi wymiarami 

jakości życia?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalny” 1993, LV nr 2, s. 104.
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wtarzalne, indywidualne, wymagające „uruchomienia” ludzkich zdolności do tworzenia, 
kreacji, rozwoju. (…) najbardziej niepowtarzalne jest życie jednostkowe rozpatrywane 
z perspektywy jednostkowo, samodzielnie i odpowiedzialnie formowanego rozwoju (…). 
Zatem rzec można, że z biografi cznych badań nad życiem ludzkim wynika, iż na jakości 
życia waży najbardziej ten z psychologicznych wymiarów, który zwiemy zdolnością do 
kierowania własnym rozwojem lub zdolnością do samorealizacji, czyli tworzenia, formo-
wania siebie563.

4.2.1. Typy metod biografi cznych w psychologii
W psychologii istnieją różne sposoby prowadzenia badań biografi cznych. Do 
najważniejszych należą: metody psychobiografi czne, metody autobiografi czne, 
dialog hermeneutyczny oraz studium przypadku564. Do przeprowadzenia bada-
nia historii życia w sposób pośredni (analizując dokumenty), bez możliwości 
angażowania osób badanych (jak to się dzieje w przypadku badania biografi i 
nieżyjących już pisarzy565), nadaje się wyłącznie metoda psychobiografi czna.

Metoda psychobiografi czna pozwala w naukowy sposób analizować historie 
życia jednostek. Jej celem jest wyjaśnianie zdarzeń biografi cznych za pomo-
cą wybranej teorii psychologicznej. Na podstawie zgromadzonych materiałów 
psycholog zajmujący się badaniami biografi cznymi dokonuje rekonstrukcji 
osobowości wybranej postaci w jej rozwoju, z nawiązaniem do różnych faz jej 
życia i ze szczególną koncentracją na mechanizmach determinujących czyny 
znane z biografi i566. Technicznie rzecz ujmując metoda psychobiografi czna jest 
zewnętrznym zastosowaniem formalnej lub systemowej psychologii w sposób 
wyraźny, wyrażony explicite (w postaci konkretnych przywołań teorii należą-
cych do różnych gałęzi psychologii)567.

Narzędzie proponowane w tej pracy: metoda psychobiografi czno-literatu-
roznawcza, opisana w części III książki, jest właśnie typem metody psycho-
biografi cznej i dokładnie odpowiada wymaganiom stawianym tego rodzaju 
narzędziom568. Spojrzenie na przebieg życia pisarzy z perspektywy określonej 
przez paradygmat psychologiczny może zapewnić badaniom możliwość głęb-
szej analizy danych: „naturalna tkanka” opowieści o życiu zostaje ukształtowa-
na zgodnie z przyjętą koncepcją fazowości rozwoju człowieka (sformułowaną 
na podstawie danych empirycznych przez psychologów rozwojowych) i ulega 

563  Tamże, s. 106.
564  Za: M. Żurko, O przydatności metody biografi cznej w psychologii, w: Na tropach psy-

chologii…, s. 97–109 oraz B. Bartosz, Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy, w: 
Badania jakościowe…, s. 39–52.

565  Trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawdziwe badanie biografi czne może dotyczyć wyłącz-
nie pisarzy nieżyjących, gdyż wymaga pełnego dostępu do korespondencji, wydanej i opracowanej 
naukowo; warunek ten jest niemożliwy do spełnienia (z wielu względów) w przypadku twórców 
żyjących.

566  T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, w: O biografi i i metodzie..., 
s. 34–35. 

567  Por. W. Runyan McKinley, Historie życia…, s. 208.
568  Por. rozdział drugi III części książki.
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mniejszym deformacjom spowodowanym teoriami zdroworozsądkowymi, ste-
reotypami czy wpływom wzorców narracyjnych. 

Celem metody psychobiografi cznej jest jednak nie tylko zebranie i zinterpre-
towanie danych, lecz przede wszystkim określenie relacji i związków między 
nimi, a w przypadku osobowości twórczej relacji między wytworami twórczo-
ści, właściwościami psychologicznymi twórcy (osobowość, umysł, działanie) 
oraz przebiegiem jego osobistego i zawodowego życia. Psychobiografi a bowiem 
nie jest dokonaniem dokumentacyjnym, lecz złożonym zabiegiem teoretycznym 
(teoria osoby i twórczości), metodologicznym (rodzaj danych i sposób ich inter-
pretacji) oraz narracyjnym (estetycznym, komunikacyjnym, strukturyzującym)569. 
Podczas dokonywania rekonstrukcji osobowości jednym z najważniejszych pro-
cesów jest właściwa selekcja danych.

4.2.2. Selekcja danych biografi cznych
Selektywność w badaniach biografi cznych jest nieunikniona – wynika z przyczyn 
niezależnych i zależnych od autora. Do niezależnych należą: niekompletność 
danych (ograniczenia techniczno-metodologiczne), braki danych będące skut-
kiem dystansu czasowego (ograniczenia historyczne), fakt, że pewne dane nie 
powinny być ujawniane albo się do tego nie nadają (ograniczenia etyczne) oraz 
zbyt wysokie koszty zebrania wszystkich informacji (względy ekonomiczne)570. 
Widać więc wyraźnie, że już na etapie gromadzenia materiałów i informacji 
biografi cznych dochodzi do selekcji, gdyż nie wszystkie dane ocalały, czasem 
zostały poddane cenzurze (na przykład rodzinnej) albo z innych względów nie 
nadają się do wykorzystania w pracy badawczej. 

Natomiast selektywność zamierzona jest konieczna, inaczej mimo przyczyn 
obiektywnych nastąpiłoby przeładowanie biografi i faktami. Oparta jest ona na 
dwóch kryteriach: „faktografi cznym” – dotyczącym autentyczności, wiarygod-
ności i dostępności danych biografi cznych oraz „wartości psychologicznej” da-
nych biografi cznych – wedle którego przedstawione epizody są znaczące o tyle, 
o ile dają się wyjaśnić w kategoriach ogólniejszych ciągów zdarzeń składających 
się na proces twórczy571. W procesie analizy danych wybiera się więc do badań 
tylko część informacji; tutaj o selekcji decyduje rodzaj używanego narzędzia, 
które pozwala zinterpretować określone kategorie faktów, stąd właśnie biorą się 
różnice w doborze danych wykorzystanych do przygotowania analiz tej samej 
osoby w wielorakich perspektywach, na przykład psychologicznej, literaturo-
znawczej, hi storycznej czy medycznej.

Selekcja dotyczy wyboru tych faktów, które są istotne dla określonego bie-
gu życia. W tradycyjnej biografi i dokumentalnej przy uporządkowaniu faktów 
według osi czasu nie ustanawia się zasad selekcji, wybierając raczej wydarzenia 
wyraziste (co nie jest równoznaczne z ich wagą dla całokształtu życia jednost-

569  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 90.
570  Tamże, s. 78–79.
571  Tamże, s. 85.
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ki) oraz znaczące ze względu na przyszłe wydarzenia (tu badacz posługuje się 
znajomością „rzeczy przyszłych”). Niestety, ta wiedza może zniekształcić obraz 
biografi i, gdyż czasem prowadzi ona do wybierania faktów mało ważnych dla 
jednostki w danym czasie, lecz istotnych ze względu na jej przyszłość. Przy 
problemowym uporządkowaniu danych biografi cznych zasady selekcji faktów 
są ustalone już na początku: badacz, ustanawiając kategorie (i defi niując je) 
określa, jaki jego obszar będzie przedmiotem analiz, a co nie będzie brane pod 
uwagę, dlatego też ten model został przyjęty w metodzie psychobiografi czno-
-literaturoznawczej. 

Dalej następuje uporządkowanie danych i ich klasyfi kacja, pozwalająca uzy-
skać bardziej przejrzysty obraz zależności pomiędzy poszczególnymi grupami 
faktów biografi cznych.

4.2.3. Uporządkowanie i klasyfi kacja danych biografi cznych
W psychobiografi i porządkuje się dane w zależności od ich charakteru: obiektyw-
nego, podmiotowego (subiektywnego) oraz związanego z dziełami. Następnie 
w obrębie każdej z grup wyróżnia się odpowiednie kategorie problemowe.

Kwestia porządkowania i kategoryzacji danych jest bardzo ważnym proble-
mem w badaniach biografi cznych. Tradycyjnie w biografi ach dokumentalnych 
stosowano najczęściej model chronologiczny, podkreślając tym samym znacze-
nie relacji przyczynowo-skutkowych. Jest to uporządkowanie charakterystycz-
ne dla myślenia historycznego, lokującego indywidualną egzystencję człowieka 
w „strumieniu dziejów” i przedstawiającego jego losy w kontekście wydarzeń, 
które rozgrywały się w tym samym czasie. W ten sposób analiza biegu życia sta-
je się sekwencyjną opowieścią biografi czną również rozgrywającą się w czasie: 
wydawałoby się więc, że dzięki temu najdokładniej odwzorowuje egzystencję 
człowieka. Jednak tak się nie dzieje, gdyż bio grafi a przedstawiona w ten sposób 
zawsze podlega zniekształceniom wynikającym, po pierwsze, z procesu selekcji 
materiału biografi cznego, po drugie – z ustanawiania hipotetycznych związków 
przyczynowo-skutkowych. 

Korzystanie z porządku problemowego nie wyklucza zastosowania chrono-
logii: w obrębie jednego wymiaru życia (na przykład działalności w grupach 
społecznych) przedstawia się wydarzenia chronologicznie tak, by pokazać, jak 
rozwijała się jednostka w danym aspekcie życia. Taki układ faktów wydaje się 
poddany większemu rygorowi badawczemu, gdyż wymaga sformułowania ex-
plicite pewnych założeń i przestrzegania ich w toku prowadzonych analiz.

4.2.4. Ustanawianie związków przyczynowo-skutkowych
Proces ustanawiania hipotetycznych związków przyczynowo-skutkowych jest 
również charakterystyczny dla badań biografi cznych w ogóle, jednak to, co 
odróżnia w tym zakresie uporządkowanie chronologiczne tradycyjnej biografi i 
dokumentalnej od problemowego stosowanego w psychologicznych metodach 
biografi cznych, to oparcie całej konstrukcji analizy w pierwszym przypadku na 
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takich związkach. Fakty przywoływane są dlatego, że coś powodują lub są przy-
czyną istotnych zdarzeń. Ośrodkiem zainteresowania staje się więc bieg życia 
jako taki, czyli „akcja biografi czna”, to, co się po kolei działo wraz z okolicz-
nościami, które do zdarzenia doprowadziły i wynikającymi z nich skutkami. 
Zagrożenie, jakie się tu kryje, polega na traktowaniu zdarzeń bliskich czasowo 
jako wzajemnie na siebie wpływających. Wydaje się, że brak innych, poza in-
tuicyjnymi, hipotez o związkach przyczynowo-skutkowych w biografi i skutkuje 
tworzeniem hipotetycznych powiązań między danymi, niemającymi potwier-
dzenia w faktach. 

Dodatkowo posiadanie wiedzy na temat tego, co stało się później, wiedza 
o przebiegu całego życia: od narodzin po śmierć bohatera biografi i powoduje, że 
badacze skupiają się na relacjach nieistotnych, a pomijają ważne. Schodzą na po-
ziom pojedynczych faktów, zadając na przykład pytanie, czy gdyby Mickiewicz 
nie spotkał Maryli, to powstałyby Dziady, zamiast zastanowić się nad kwestią 
ogólniejszą: na ile Mickiewicz (albo nawet: twórca w ogóle) potrzebował wspar-
cia emocjonalnego, związku z kobietą, aby tworzyć dzieła przełomowe.

Porządek problemowy należy konstruować na określonych hipotezach, 
wynikających z przyjętej teorii, które status (w danej nauce) wyznacza następ-
nie zakres uprawomocnienia wniosków. Relacje przyczynowo-skutkowe są 
ważnym, ale nie jedynym elementem analizy, gdyż biografi a pokazana zostaje 
w swej wielowymiarowości, ponad jednowymiarowym ciągiem zdarzeń i ich 
skutków. Zainteresowanie badacza ogniskuje się tu nie tyle na samej „akcji 
biografi cznej”, co na interakcji pomiędzy różnymi aspektami życia jednostki: 
na tym poziomie rozważań padają istotne pytania o wpływ związków emocjo-
nalnych, zaangażowania w działalność społeczną, intelektualnych kontaktów 
z przyjaciółmi i innych wymiarów życia – na twórczość. Taka refl eksja pozwala 
pogłębiać interpretację faktów biografi cznych, wykraczać poza styczność fak-
tów w czasie.

4.2.5. Psychobiografi a celem czy środkiem?
W psychologii wyróżnia się trzy modelowe typy metody psychobiografi cznej 
wynikające ze sposobu posługiwania się przesłankami teoretycznymi572, co rów-
nocześnie – z perspektywy biografi ki – wyznacza trzy różne sposoby funkcjono-
wania danych biografi cznych w psychologii.

Pierwszy typ nazywany jest „paradygmatycznym”: dane biografi czne służą 
tu jedynie potwierdzeniu sprawdzanej teorii, ich nomotetyczny sposób wyko-
rzystania podobny jest zatem do typowych badań empirycznych w psychologii 
(różnica polega jednak na jakościowym charakterze danych). 

Drugi typ – „porównawczy” – polega na przeanalizowaniu wszystkich do-
tąd powstałych interpretacji materiału biografi cznego lub danego wydarzenia 
(wspomnienia, faktu); pozwala sprawdzić trafność istniejących teorii na temat 
twórczości danej osoby, czyli znajduje się gdzieś pomiędzy podejściem nomo-

572  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 89–90.
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tetycznym a idiografi cznym. Nadal jednak jednostka jest tu na drugim planie, 
pierwszoplanowo traktowane są dane jej dotyczące i możliwości ich interpretacji.

Trzeci typ metody – „eksplorujący” – jest najbardziej interesujący z punktu 
widzenia nowego modelu badań biografi cznych. Polega na pogłębionej analizie 
danych osobistych i zawodowych, co służy poszukiwaniu psychologicznych 
mechanizmów twórczego funkcjonowania osoby, co ma wzbogacać wiedzę 
o samym twórcy i o warunkach, w jakich powstawały jego dzieła. Z tego wzglę-
du właściwie typ eksplorujący odpowiada na potrzeby interdyscyplinarnych ba-
dań biografi cznych, gdyż przesuwa punkt zainteresowania z teorii na osobę i jej 
szczególny, indywidualny kształt biegu życia.

4.3. Biografi a i jej nowe miejsce w pedagogice

Zainteresowanie biografi ą wśród polskich andragogów datuje się od lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to Olga Czerniawska podjęła starania 
o rozpoczęcie badań jakościowych nad biografi ami uczących się dorosłych573. 
Obecnie zainteresowanie takimi analizami w środowisku andragogów stale 
wzrasta, a świadectwem tego jest rosnąca ilość publikacji oraz organizowanie 
w Łodzi corocznej ogólnopolskiej konferencji biografi cznej poświęconej wy-
łącznie biografi i (w badaniach pedagogicznych)574.

Andragodzy, podobnie jak inni przedstawiciele nauk społecznych, zadają 
podobne pytania na temat badań biografi cznych: o ich naturę (czy są metodą? 
zbiorem metod? orientacją? strategią badawczą?), interesuje ich jednak wymiar 
edukacyjny biografi i, zwłaszcza „uczenie się z własnej biografi i” i podejmowa-
nie refl eksji nad własną autobiografi ą lub biografi ami innych:

Uczenie się z biografi i można określić jako uczenie się na kanwie opowieści i/lub wiedzy 
biografi cznej, pozyskanej z własnych doświadczeń życiowych lub zaczerpniętej z biografi i 
Innych. Uczenie się z własnej biografi i to uczenie się z  p r z y p o m i n a n y c h  własnych 
doświadczeń, zawartych we własnej pamięci biografi cznej, w wyniku refl eksji nad własną 
biografi ą (autobiografi ą). Może odbywać się tak w sytuacji wywiadu biografi cznego, jak 
i biografi cznych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych czy też indywidualnie prowadzonej 
refl eksji autobiografi cznej575.

Pierre Dominicé, o którym szerzej będzie mowa w kolejnym podrozdziale, 
analizując nowe wyzwania w badaniach biografi cznych, jakie wyrastają przed 
badaczami nauk społecznych w obecnych czasach, zwraca uwagę na wymiar 
praktyczny tego rodzaju badań, który pozwala formułować problemy badaw-
cze adekwatne do społecznie odczuwanych potrzeb. Pisze więc o akademickim 
charakterze badań biografi cznych, które nieustannie muszą być konfrontowane 

573  Por. E. Dubas, Uczenie się z (własnej) biografi i – Wprowadzenie, w: Uczenie się z (własnej) 
biografi i, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011, s. 5.

574  Konferencja ta jako element projektu Biografi a i badanie biografi i odbywa się od 2008 
roku regularnie; por. http://konferencjabb.weebly.com/index.html; dostęp: 7.06.2013.

575  E. Dubas, Uczenie się z (własnej) biografi i…, s. 7.
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z doświadczeniami biografi cznymi zwykłych ludzi. Zastanawia się, czy można 
obronić historię życia jako odrębne pole badań w czasach panowania tendencji 
do standaryzowania badań naukowych i zainteresowanie teorią, często trudną do 
zaaplikowania w codzienności innych576.

Szwajcarski pedagog, zastanawiając się nad „historią życia” jako podejściem 
badawczym, którego karierę rozpoczęła słynna chicagowska szkoła socjologicz-
na, postulująca uznanie jej za alternatywną metodę badawczą577, wskazuje, iż 
dziś jest ona ważna w naukach społecznych i reprezentuje jedną z głównych 
orientacji metodologicznych. Równocześnie może mieć jasne przełożenie na 
codzienne doświadczenie zwykłych ludzi, a nie stanowić tylko kolejnej akade-
mickiej teorii578.

W tradycji niemieckiej narracja biografi czna kojarzona jest z pojęciem Bildung, odnoszą-
cym się do edukacji i kształcenia jako konstruowania życia (francuskie określenie forma-
tion ma podobne, choć nieco odmienne znaczenie). Historia życia jest zatem postrzegana 
w szerszej, a nawet duchowej perspektywie. Niektórzy autorzy uważają pracę w oparciu 
o biografi ę za trzon kształcenia dorosłych. Głównym zadaniem kształcenia osób dorosłych 
w świecie postrzeganym jako niestabilny jest nadawanie sensu biografi i czy też historii 
życia. Perspektywa taka sięga wstecz nie tylko do dwudziestowiecznej psychologii hu-
manistycznej, ale do fi lozofi cznych, społecznych i politycznych korzeni, należących do 
historii rodzaju ludzkiego. Historii życia nie da się sprowadzić jedynie do opowiadania 
unikalnej, osobistej przygody. Konstruując pełny sens życia, człowiek korzysta zarówno ze 
szczególnych, jak i uniwersalnych zasobów społecznych i kulturowych579.

O praktycznym wymiarze tego postulatu, jakim stała się praktykowana od lat 
przez szwajcarskiego pedagoga biografi a edukacyjna, będzie mowa w kolejnym 
podrozdziale. Warto jednak podkreślić, że fenomenologiczny aspekt metody 
„historii życia” jako tej, która pozwala uchwycić jednostkowe doświadczenie 
w perspektywie jego rozumienia, jest coraz powszechniejszym podejściem 
w badaniach pedagogicznych580.

4.3.1. Biografi a edukacyjna, czyli „uczenie się z życia”
Autorem koncepcji „uczenia się z życia” jest Pierre Dominicé, andragog i autor 
książki Histoire de vie comme processus de formation581, dziś uważanej za pracę 
programową w biografi cznych badaniach edukacyjnych.

576  P. Dominicé, „Historia życia” jako nieustające wyzwanie w obszarze edukacji doro-
słych, w: Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, red. 
E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2007, s. 25–34.

577  P. Dominicé, Historia życia (life story), w: Narracja – krytyka – zmiana…, s. 156.
578  Szwajcarski badacz pisze na przykład o zastosowaniu metody „historii życia” u pacjentów 

cierpiących na choroby przewlekłe (w celu identyfi kacji i modyfi kacji niekorzystnych wzorców za-
chowania); por. tamże, s. 158–159; inne przykłady praktycznego stosowania tej metody w licznych 
artykułach opublikowanych w tomach pokonferencyjnych poświęconych metodom biografi cznym 
w pedagogice, por. przypis 589.

579  Tamże, s. 159.
580  A. Ryk, Możliwości zastosowania fenomenologii w badaniach pedagogicznych w aspekcie 

projektu Lebenswelt, w: Narracja – krytyka – zmiana…, s. 160–171.
581  P. Dominicé, Histoire de vie comme processus de formation, Paris 2002.
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Biografi a edukacyjna jest metodą pedagogiczną w edukacji dorosłych, która 
kładzie nacisk na subiektywność oraz proces rozwojowy w uczeniu się tej grupy 
wiekowej. (…) Jest to zatem szczególne podejście do kształcenia i uczenia się, 
ponieważ ma na celu pomoc dorosłym w głębszym zrozumieniu własnych spo-
sobów uczenia się i posiadania wiedzy582. Jej celem jest zatem globalne spojrze-
nie na proces nabywania wiedzy w edukacji formalnej, nieformalnej i poprzez 
doświadczenie, a samym dorosłym pozwala przyjąć rolę partnera badawczego 
w analizie własnego podejścia do edukacji. 

Założenia Dominicégo mają charakter idiografi czny: dąży on do zrozumie-
nia samego procesu edukacji bardziej niż do przyswajania konkretnych metod 
i technik, deklaruje też głęboki szacunek dla wyjątkowości każdej osoby i jej 
szczególnej biografi i583. Podkreśla swoje zainteresowanie kształceniem doro-
słych oraz samymi badaniami biografi cznymi (które prowadzi również w wy-
miarze porównawczym na grupie 100 biografi i). Zaznacza, iż subiektywność 
jest w tej metodzie głównym narzędziem zmian samoświadomości dorosłych.

Od autobiografi i biografi ę edukacyjną odróżniają przede wszystkim moty-
wacja i temat: w wyniku zastosowania tej metody powstaje historia życia skon-
centrowana na procesie uczenia się jej autora. Podstawowym zadaniem badaw-
czym jest natomiast jej hermeneutyczna interpretacja: samodzielna i grupowa. 
Interpretacja samodzielna, dokonywana przez samego autora biografi i eduka-
cyjnej, pokazuje dorosłemu, iż może stawać się podmiotem swojego życia, for-
mując je według samodzielnie obranych celów584.

Książka Pierre’a Dominicégo jest zarówno rodzajem „podręcznika” tej 
metody, jak i relacją z zajęć uniwersyteckich prowadzonych na temat biografi i 
edukacyjnej. Zawiera liczne uwagi praktyczne, przykłady oraz refl eksje natury 
ogólnej; dla polskich andragogów jest pozycją, do której odwołują się na pierw-
szym miejscu.

4.3.2. Życie jako biografi a – w perspektywie pedagogicznej
Choćby krótko należy wspomnieć o polskiej monografi i poświęconej badaniom 
biografi cznym w pedagogice – książce Danuty Lalak Życie jako biografi a. 
Podejście biografi czne w perspektywie pedagogicznej585. Otwiera ją znamienna 
deklaracja:

Biografi ę w wymiarze teoretycznym traktuję jako refl eksję nad życiem – niekończący się 
projekt, z natury niedomknięty (…). Biografi a żyje jako tekst, wspomnienie, spotkanie, 
dialog, lekcja, ale to nie tylko opis życia, lecz również jego odczytanie i konstruowanie. 
Czyjaś biografi a staje się w ten sposób moją wersją jego życia586.

582  P. Dominicé, Uczyć się z życia. Biografi a edukacyjna w edukacji dorosłych, tłum. M. Ko-
pytowska, Łódź 2006, s. 11.

583  Tamże, s. 14.
584  Por. tamże, s. 20.
585  D. Lalak, Życie jako biografi a. Podejście biografi czne w perspektywie pedagogicznej, 

Warszawa 2010.
586  Tamże, s. 14–15.
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Jest to czytelny znak nowego języka w badaniach biografi cznych – niestety, 
nie literaturoznawczych. Biografi a w ujęciu Danuty Lalak przedstawiona jest 
w szerokim kontekście teoretycznym i metodologicznym, chociaż jej ujęcie jest 
typowo pedagogiczne:

Teza mojej pracy brzmi następująco – biografi a jest narzędziem konstruowania, od-
zwierciedlania i badania procesów indywidualnego uczenia się i rozwoju. Analizuję za-
tem sposoby stosowania autorefl eksji biografi cznej w procesach zmiany indywidualnej 
i społecznej. Poszukuję dróg budowania biografi i, sposobów poddawania jej autoanalizie 
i refl eksji własnej podmiotu oraz sposobów jej poznania naukowego. Przywołuję znane 
podejścia i nurty w badaniach biografi cznych oraz przykłady ich zastosowania587.

Autorka omawia podejście biografi czne w naukach społecznych, metody i cha-
rakter tam prowadzonych badań, wątek biografi i rozumianej jako „refl eksja nad 
życiem”. Charakteryzuje metody biografi czne, koncentrując się na trzech wy-
raźnych orientacjach poznawczych: 1) podejściu obiektywistyczno-analitycz-
nym; 2) podejściu immanentno-analitycznym; 3) interpretacji dokumentarnej. 
W ostatnim rozdziale zastanawia się nad przydatnością badań biografi cznych 
w humanistyce i wymienia pięć faz rozwoju społecznego idących w parze 
z przeobrażeniami w refl eksji biografi cznej588, ale cała część czwarta książki, 
poświęcona nowym perspektywom biografi i w badaniach humanistycznych, jest 
bardzo aktualnym przeglądem problematyki biografi cznej w kontekście postmo-
dernizmu oraz narratologii.

Pisząc o pedagogicznej perspektywie badań biografi cznych, nie należy zapo-
minać o regularnie wydawanych tomach zbiorowych podsumowujących kolej-
ne konferencje poświęcone biografi i. Gromadzą one nie tylko andragogów, ale 
także specjalistów innych dziedzin, są też świadectwem żywych dyskusji nad 
metodą biografi czną w pedagogice589.

4.4. Między indywidualnością a prawami ogólnymi

Podsumowując powyższy przegląd badań prowadzonych w naukach społecz-
nych za pomocą metod biografi cznych, można powiedzieć, że współczesne ba-
dania biografi czne od swej metodologicznej strony ulokowane są albo bardziej 
po stronie procedur obiektywnych i poszukiwania praw ogólnych – w badaniach 
eksperymentalnych lub kwestionariuszowych, albo też bliżej interpretacji skon-
centrowanych na ujęciu osoby w jej indywidualności – jak w eksplorującym 

587  Tamże, s. 16.
588  Tamże, s. 16–24.
589  Por. Drogi edukacyjne i ich biografi czny wymiar, red. E. Dubas, O. Czerniawska, 

Warszawa 2002; Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, 
red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2007; Uczenie się z (własnej) biografi i, 
dz. cyt.; Uczenie się z biografi i innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011. Więcej na temat 
tych pozycji oraz monografi i Danuty Lalak na płycie CD, Konteksty poszerzające, 1.5. Biografi a 
edukacyjna w pedagogice.
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typie metody biografi cznej. Materiałem badawczym w metodach biografi cznych 
są najczęściej dane ilościowe i jakościowe, rzadziej – tylko dane jakościowe: 
oba podejścia są uzasadnione, gdyż pozwalają gromadzić i analizować określo-
ne dane przydatne dla późniejszych etapów badania, obydwa jednak mają swoje 
ograniczenia wynikające z przyjętych założeń metateoretycznych. 

Danuta Lalak pisze o dwóch głównych postawach epistemologicznych 
konkurujących ze sobą w naukach o człowieku. Pierwsza postawa to realizm 
poznawczy, kierujący się obiektywizmem, programową bezzałożeniowością on-
tologiczną i intersubiektywnością uzyskanych wyników – jest to inaczej model 
wyjaśniający590.

Życie człowieka może być więc opisywane za pomocą kategorii obiektyw-
nych i w odwołaniu wyłącznie do faktów „mierzalnych”: obserwacji, rezultatów 
uzyskanych w testach psychologicznych, danych biologicznych (medycznych, 
biofi zycznych) oraz do danych wydobytych z dokumentów źródłowych. Takie 
dane można nie tylko ujmować w postaci liczb, ale i poddawać analizom staty-
stycznym, próbując odkryć w nich związki, relacje czy tendencje rozwojowe. 

Jednak stosując wyłącznie procedury uniwersalne i zyskując tym samym na 
obiektywizmie, traci się specyfi kę przedmiotu badania w sytuacji, gdy jest nim 
przebieg życia człowieka, indywidualny, niemieszczący się w wyznaczonych 
kategoriach, poddany fl uktuacjom niemożliwym do przewidzenia za pomocą 
modeli teoretycznych. W obiektywnym paradygmacie badawczym biografi a 
jest traktowana instrumentalnie (na niej jedynie testuje się koncepcje naukowe) 
i zredukowana do „przedmiotu badania” – tak dzieje się zresztą i w typie para-
dygmatycznym metody biografi cznej, i w typie porównawczym. Można więc 
mówić o nadrzędnej roli teorii i skonstruowanego na jej bazie narzędzia, peł-
niących rolę dominującą w badaniu. Posługujący się nimi badacz jest w pewien 
sposób posłuszny stworzonym przez siebie procedurom, co ma gwarantować 
niezależność przebiegu analizy od osoby je przeprowadzającej, lecz z drugiej 
strony ogranicza eksplorację i możliwości poznania przedmiotu badania. 

Ograniczenie się do paradygmatu obiektywnego prowadzi więc do ciągłego 
zniekształcania analizowanej biografi i jednostkowej, która – wykraczając poza 
uniwersalne ramy teorii – musi zostać zredukowana do prostszej, ogólniejszej 
postaci. W paradygmacie nomotetycznym odrzucane są cechy i zdarzenia jed-
nostkowe niestanowiące „średniej” zachowania: Wprowadzenie naukowej logiki 
w obszar biografi i skazuje nas często na niemożność dostrzeżenia w niej elemen-
tów naprawdę oryginalnych i niepowtarzalnych – komentuje Gwidon Zalejko591. 

O drugiej postawie epistemologicznej Danuta Lalak pisze: to postawa inter-
pretacyjno-opisowa przydatna w badaniach złożonych zjawisk podmiotowości, 
indywidualności, tożsamości, w badaniach nad doświadczeniem i przeżywaniem 

590  D. Lalak, Życie jako biografi a…, s. 13.
591  G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej)…, w: O biografi i i metodzie biografi cznej, 

s. 22.
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świata. Ta druga postawa bliższa jest rozumieniu życia charakteryzowanego 
jako sztuka, droga, los, wędrówka592.

Analizowanie wyłącznie danych jakościowych polega zatem na ogranicze-
niu interpretacji do pojedynczego przypadku, indywidualności. Tworzenie me-
tody badawczej adekwatnej dla danej biografi i jednostkowej pozwala ją wiernie 
opisywać, umieszczając w odpowiednim kontekście historycznym, społecznym 
oraz kulturowym. Badacz, dopasowując interpretację do analizowanej biografi i, 
unika zniekształceń i nadużyć wynikających z koncepcji teoretycznych. W ba-
daniach tego typu nadrzędna rola przypada badaczowi, który na dowolnym eta-
pie analizy wybiera takie interpretacje faktów, które pasują do jego całościowej 
koncepcji człowieka, wynikającej z danej biografi i. Dodatkowym elementem, 
pozwalającym uzyskać podmiotowy aspekt biografi i, jest wykorzystanie do ba-
dań nie tylko faktów, ale i wypowiedzi jednostki, co umożliwia włączenie do 
tworzonego obrazu życia także elementów subiektywnej perspektywy podmio-
tu. Jednak taka interpretacja może podlegać działaniu procesów nieświadomych, 
od etapu zbierania i selekcji danych aż do układania ich w całość.

Tok badania jakościowego nie pozwala też często odpowiedzieć na wiele in-
teresujących pytań (zwłaszcza o dynamikę rozwoju rozmaitych procesów), jest 
też z konieczności selektywny. Łatwiej badaczowi wybierać wydarzenia wyra-
ziste lub centralne, a często prototypowe dla biografi i twórcy, trudniej docenić 
wydarzenia nietypowe, a nadmiar szczegółów może spowodować wrażenie cha-
osu i przypadkowości danych.

Dlatego Teresa Rzepa wyjaśnia: 
Oba wyróżnione sposoby uprawiania psychologii muszą się nawzajem przenikać czy uzu-
pełniać. Ujęciom nomotetycznym – oderwanym od wiedzy idiografi cznej – grozi rozważa-
nie całkowicie abstrakcyjnych i wyidealizowanych modeli, a więc powoływanie do życia 
„pustych” kategorii i konstrukcji. Natomiast ujęcia idiografi czne bez nomotetycznych są 
„ślepe”. Ich stosowanie nie może się bowiem obejść bez generalizacji593.

Autorka zwraca też uwagę, iż taki model badań – korzystający zarówno z no-
motetycznego jak i idiografi cznego podejścia – pozwoli uwzględnić w więk-
szym stopniu specyfi kę czasów, w jakich przyszło żyć danej osobie, będzie też 
opisywał zarówno jednostkę, jak i charakterystyczny model osobowości dla da-
nego społeczeństwa w określonych warunkach historyczno-społecznych.

Czy można połączyć w obrębie jednej metody tak różne spojrzenia? Wydaje 
się, że tak, gdyż to, co je łączy na metapoziomie, można nazwać uniwersalnym 
dążeniem do poznania biografi i, uniwersalnym, gdyż niezależnym od zastoso-
wanych metod. W badaniach biografi cznych nie da się oddzielić treści obiektyw-
nych od subiektywnych, teoretycznych od faktycznie zastanych, uniwersalnych 
od jed nostkowych – to znaczy można tego dokonać, przynajmniej częściowo, 
ale niszcząc przy tym właściwą „tkankę” materiału biografi cznego. 

592  D. Lalak, Życie jako biografi a…, s. 13.
593  T. Rzepa, Co wnoszą badania biografi czne do refl eksji nad psychologicznymi wymiara-

mi…, s. 76.
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Dążenie do badania wyłącznie tej rzeczywistości, którą da się ująć za pomo-
cą jednorodnej i „czystej” metodologii, realizowane jest kosztem pominięcia 
drugiego „aspektu” materiału, którego nie można zanalizować za pomocą użyte-
go narzędzia. Takie postępowanie zaprzecza więc podstawowemu dążeniu, któ-
re przyświeca każdemu biografi cznemu badaniu naukowemu: doprowadzeniu 
do jak najpełniejszego poznania biegu życia danej osoby. Dla osiągnięcia tego 
celu warto zgodzić się na połączenie perspektyw, porzucając ideę „czystości 
metodologicznej” i zdając sobie sprawę z trudności wynikających z integracji 
dwóch odmiennych metodologii, integracji na poziomie „interdyscyplinarności 
głębokiej”. 





Rozdział 5

MODELE NARRACJI BIOGRAFICZNEJ

Narracja jest najbardziej dostępnym wymiarem dzieła biografi cznego, tym, z któ-
rym czytelnik ma bezpośredni kontakt. W biografi i naukowej bardzo długo przed-
stawiana jako przezroczysta, niezaangażowana i bezstronna, okazuje się najwięk-
szym mitem scjentystycznego oraz strukturalistycznego modelu biografi ki. 

Narracja biografi czna jest bowiem fi guratywna. Rządzą nią wielkie metafory, 
zgodnie z którymi biograf wciela się w utrwalone kulturowo role i charaktery-
styczne sposoby funkcjonowania w obrębie tekstu biografi cznego. Narrator bio-
grafi czny jest pierwszą instancją władzy biografa w tekście – to za jego pomocą 
ostatecznie kształtuje on postać swojego dzieła. Z tego względu to na przestrzeni 
narracji w największym stopniu weryfi kuje się obowiązywanie (lub nie) paktu 
biografi cznego, paktu wobec czytelnika i symbolicznej jego części związanej 
z bohaterem biografi i. Wybór niektórych z omówionych tu fi gur narratorów 
bezpośrednio prowadzi do złamania tego paktu, wybór innych pozostawia go 
nietkniętym lub nawet go wzmacnia.

Nie ma w biografi i naukowej obiektywnego i bezstronnego narratora – jest 
tylko narrator na różne sposoby uwikłany w tekst i równocześnie opowiadane 
przez siebie życie twórcy. Modele tych uwikłań ujęłam za pomocą kilku czytel-
nych metafor, uwypuklających cechy każdego „typowego narratora”. Znalazły 
się wśród nich: narrator–mozaicysta, narrator–detektyw, narrator–muzealnik, 
narrator–naukowiec, narrator–turysta, narrator–psychoanalityk, narrator–dema-
skator i wreszcie wspomniany już „mówca umarłych”.

5.1. Figura narratora–mozaicysty

Narrator–mozaicysta to fi gura charakterystyczna dla wszelkich biografi i tworzo-
nych według przyjętego a priori schematu biografi cznego danego biegu życia, 
zwłaszcza że biografowi znane są wszystkie ważniejsze fakty, początek i koniec 
życia, a także relacje i powiązania bohatera z innymi.

Mozaicysta ma zatem schemat całości w głowie – do niego, jak kamyki, do-
pasowuje fakty, układając wcześniej znany obraz. Mozaicysta nie odkrywa i nie 
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ma wątpliwości – skrzętnie zbiera każdy detal, by go następnie wykorzystać 
w sobie znany sposób. Układane przez siebie fakty, dane, cytaty i informacje po-
rządkuje według przyjętych zasad selekcji, podporządkowując ją generalnemu 
obrazowi biografi i, który realizuje.

Narracja mozaicysty toczy się gładko i jest w miarę homogeniczna, kształtu-
je obraz twórcy gotowego, przeznaczonego do bycia wielkim. Zdarzenia z prze-
szłości, nawet przypadkowe, mogą stać się „wróżebne”, jeśli w takiej funkcji zo-
staną użyte w tekście. Wpływ wiodącej dla narracji i ją poprzedzającej struktury 
(może to być stereotyp życia artysty albo też przyjęta przez biografa autorska 
struktura, jak na przykład „słowo–czyn” Aliny Witkowskiej w biografi i Adama 
Mickiewicza594) jest dla ukształtowania tej opowieści zasadniczy.

Narracja prowadzona przez mozaicystę narusza częściowo pakt biografi cz-
ny, ale go nie łamie; można przyjąć, iż badacz swoje uporządkowanie wprowa-
dza „w dobrej wierze”, przekonany do koncepcji całości, którą ma w głowie. 
Podobnie w relacji symbolicznej z twórcą biograf, chociaż przyjmuje pozycję 
nadrzędną, jednak realizuje swoją „mozaikę” w nadziei odkrycia „głębsze-
go sensu” proponowanej biografi i, dlatego również w tym przypadku stopień 
wierności paktowi biografi cznemu ma charakter indywidualny i zależy w dużej 
mierze od tego, w jakim stopniu przyjęty konstrukt przesłania lub prowadzi do 
odrzucenia danych biografi cznych na rzecz danego pomysłu badacza.

5.2. Figura narratora–detektywa (reportera)

Narrator–detektyw to fi gura obecna we wszelkich biografi ach zawierających 
zapis czynności badawczych biografa, najczęściej dotyczących fazy kwerend 
i poszukiwań w archiwach. Jest to jeden z niewielu narratorów otwarcie ujaw-
niających się w przestrzeni narracji; najczęściej pojawia się jako narrator pierw-
szoosobowy.

Narrator–detektyw staje się często drugim pełnoprawnym bohaterem bio-
grafi i. Opowiada swoje przygody, zdradza sposoby odnajdywania zagubionych 
danych i dokumentów. Spotyka się ze świadkami, rozmawia z mieszkańcami 
miejscowości, w których przebywał jego bohater.

Biograf–detektyw traktuje życie twórcy jak zagadkę lub serię zagadek do 
rozwiązania; czasem odkrywa, iż część z nich to tajemnice bez odpowiedzi, ale 
bywa i tak, że przekonany o sile dedukcji, daje rozwiązania na wszystkie biogra-
fi czne wątpliwości. Dlatego też nie można określić generalnie, czy dotrzymuje 
paktu biografi cznego: w każdym przypadku może to wyglądać inaczej. Jeśli pa-
mięta o hipotetyczności znalezionych rozwiązań i nie przesłania sobą bohatera 
biografi i, często go dotrzymuje.

594  A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975, wyd. II: Warszawa 1983, 1986, 
wydanie III zmienione, Warszawa 1998.
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5.3. Figura narratora–muzealnika

Narrator–muzealnik to jedna z typowych fi gur narracji biografi cznej. Narrator 
wchodzący w tę rolę jest symbolicznym „strażnikiem pamięci”, również tym, 
który udostępnia (lub nie) określone informacje o twórcy.

Narrator–muzealnik reprezentuje w tekście biografi a zatroskanego o dobrą 
sławę twórcy, kogoś, kto gotów jest dokonać selekcji i cenzury treści, schować 
„w magazynie pamięci” to, co nie pasuje do muzealnej przestrzeni biografi i.

Muzealnik stara się też wyeksponować w biografi i pewne wydarzenia kosz-
tem innych, uznając, że nie wszystkie na równi zasługują na zainteresowanie. 
Dla homogeniczności tekstu jest w stanie nieco zmodyfi kować dane wyjściowe, 
czasem poddaje je też cenzurze, głównie obyczajowej.

Hagiografi zujący charakter narracji „muzealnej” jest wyczuwalny dla czy-
telnika i często szybko zraża do siebie odbiorców. Muzealnik nie dopuszcza bo-
wiem możliwości innych rozwiązań niż jego własne, czytelnika traktuje z góry 
(jak właściciel muzealnej kolekcji). Z tego względu narrator–muzealnik łamie 
pakt biografi czny przede wszystkim właśnie z czytelnikiem. Manipulując in-
formacjami lub nie dopuszczając do swojej świadomości informacji o danych 
sprzecznych, sprzeniewierza się obietnicy, iż dołoży wszelkich starań, by dane 
dogłębnie zbadać i wyprowadzić z nich logiczne wnioski.

Muzealnik działa – w swoim poczuciu, w istocie zaś pozornie – „na rzecz” 
bohatera biografi i, chroniąc pamięć o nim i jego dobre imię; z tego względu, 
chociaż narusza symboliczny pakt biografi czny z twórcą, jednak go nie łamie. 
Ale portret fundowany na kłamstwach, cenzurze, manipulacjach lub przemilcze-
niach nie przynosi korzyści bohaterowi biografi i, stając się raczej przyczynkiem 
do powstania narracji demaskujących.

5.4. Figura narratora–naukowca

Narrator–naukowiec to fi gura, która w biografi i ma legitymizować i uprawo-
mocniać narrację biografi czną. Opiera się na autorytecie badacza jako przedsta-
wiciela konkretnego środowiska naukowego, autora innych publikacji. W nar-
racji narrator–naukowiec pozostaje tak „przezroczysty”, jak to tylko możliwe, 
ale jego siła ujawnia się w skali obowiązywania jego wniosków biografi cznych. 
Niezależnie co napisze – rzadko podlega to dyskusji lub krytyce, raczej jest 
przyjmowane jako coś oczywistego i udowodnionego, czego nie wypada kwe-
stionować.

Figura narratora–naukowca przejawia się w niechętnym argumentowaniu 
wygłaszanych tez, w czym ujawnia się osobiste przekonanie badacza co do ich 
słuszności. Narrator–naukowiec nie ma wątpliwości, nie stawia hipotez, po pro-
stu „wie, jak było”. 



226 Biografi a naukowa: od koncepcji do narracji

Także przedmiotowo traktowane są cytaty z dokumentów autobiografi cz-
nych: wypreparowywane z kontekstu pełnią rolę wyłącznie służebną – mają 
potwierdzać wnioski sformułowane przez badacza. Jeśli są niewygodne – często 
podlegają ostrej selekcji i cytowane są wybiórczo oraz fragmentarycznie.

Model narratora–naukowca dotąd uważany był za najbardziej obiektywny 
sposób pisania biografi i i najczęściej spotykany na terenie biografi i dokumen-
talnej oraz monografi i. W tak skonstruowanej narracji złamaniu nie ulega pakt 
biografi czny, co najwyżej może on zostać naruszony, gdy czytelnik zorientuje 
się, iż wiedza badacza, którego w tekście reprezentuje typowy narrator omni-
potentny, ma ograniczony charakter i zakorzeniona jest w przekonaniach oraz 
poglądach biografa. Jednak dziś jest to narracja najmniej atrakcyjna, a siła wy-
korzystywanej w niej retoryki nie ma już tej mocy co w przeszłości.

5.5. Figura narratora–turysty

Narrator–turysta zainteresowany jest w największym stopniu przestrzenią i po-
ruszaniem się w przestrzeni bohatera biografi i. Figura ta, podobnie jak fi gu-
ra narratora–detektywa, pojawia się w narracji jako aktywny partner dialogu 
z twórcą i jego otoczeniem społecznym, a także oczywiście z czytelnikiem. 
Jednak – inaczej niż w przypadku tego pierwszego – narrator–turysta „przecha-
dza się” po życiu swego bohatera również w wymiarze czasowym, stąd często 
biografi e te nie są uporządkowane ani sekwencyjnie, ani chronologicznie – ich 
logikę wyznacza trasa podróży biografa.

Narrator–turysta nie łamie paktu biografi cznego, gdyż sama forma opowie-
ści ustanawia nieco inne reguły jej powstawania: bliższe reportażowi biografi cz-
nemu niż tradycyjnej narracji. Równocześnie ten typ narracji czasem sprawia, 
iż czytelnik może mieć wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę jest głównym 
bohaterem książki: czy bohater, którego „małe ojczyzny” poznaje odbiorca, czy 
może biograf, który po nich się porusza.

5.6. Figura narratora–psychoanalityka

Figura narratora–psychoanalityka obecna jest przede wszystkim w takim 
ukształtowaniu narracji, by na wierzch były wydobywane nie tyle fakty, ile ich 
podwójny sens, zwłaszcza sens ukryty. Narrator–psychoanalityk jest najmoc-
niejszą fi gurą władzy na terenie narracji biografi cznej, w symboliczny bowiem 
sposób dekonstruuje pierwotny sens wydarzeń, a na ich miejsce proponuje ich 
nowe, symboliczne odczytanie.

Demaskowanie za pomocą psychoanalizy odbywa się dodatkowo w atmosfe-
rze podobnej z jednej strony, do „badania naukowego” (co legitymizuje wywód 
narratora–psychoanalityka), a z drugiej przypomina terapię (zawiera więc su-
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gestię, jakoby nowe odczytanie było w stanie przywrócić utracony prawdziwy 
i pierwotny sens zdarzeń samemu bohaterowi biografi i). Narrator–psychoanali-
tyk dokonuje swoich działań interpretacyjnych „dla” twórcy i „na rzecz twórcy”.

Budując swoją narrację, psychoanalityk rekonstruuje z nowych elementów 
inną niż dobrze znana całość, stawia mocne diagnozy, swoje wywody popiera 
autorytetem Freuda, Junga czy też Lacana, tym samym uznając je za dowie-
dzione.

W jaki sposób narrator–psychoanalityk łamie pakt biografi czny wobec swe-
go bohatera biografi i i wobec czytelnika? Najpierw wobec tego drugiego: zła-
manie paktu polega na wyborze niepewnej, spekulatywnej teorii, której wiele 
elementów zostało zanegowanych w psychologii. Natomiast złamanie paktu 
symbolicznego z bohaterem biografi i polega na uprzywilejowaniu własnych 
interpretacji ponad podmiotowy obraz życia, ujawniający się w autonarracjach, 
których psychoanalityk w zasadzie nie słucha. Nastawiony na treści ukryte – 
pomija treści jawne lub je dezawuuje. Tego rodzaju „niewierność” prowadzi do 
najgłębszych konsekwencji w narracji biografi cznej, podważając prawo twórcy 
do symbolicznego „dysponowania” własnym życiem – tę władzę przywłaszcza 
sobie narrator–psychoanalityk.

5.7. Figura narratora–demaskatora

Narrator–demaskator to fi gura „biografi cznego buntu” wywołana obecnością 
biografa–naukowca i biografa–muzealnika. Reprezentuje w tekście tych bio-
grafów, którzy piszą swoje utwory, kontestując obowiązujący i dominujący 
w danej dziedzinie portret biografi czny. Ich celem jest „odkłamanie” biografi i, 
przedstawienie twórcy „takiego, jakim był naprawdę”. Tymczasem zamiast tego 
kształtują tylko nową, polemicznie ukierunkowaną tekstową wersję opowieści 
o życiu twórcy. 

Demaskatorskie podejście narratora ujawnia się w jego dialogowaniu z in-
nymi portretami biografi cznymi danego twórcy, w gorączce sporu o biografi ę, 
w licznych zwrotach retorycznych i w argumentacyjnym sposobie prowadzenia 
narracji.

Posługiwanie się fi gurą narratora–demaskatora w biografi i również łamie 
pakt biografi czny, tym razem po stronie symbolicznej, związanej z osobą twór-
cy, który musi ustąpić pola prawdziwemu bohaterowi takiej biografi i, czyli 
reprezentowanemu przez narratora w tekście biografowi. Narusza to również 
pakt biografi czny z czytelnikiem, chociaż pozornie demaskator działa „na jego 
rzecz”, obiecując mu wreszcie odkłamaną i bliższą prawdy wersję biografi i.
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5.8. Figura narratora – „mówcy umarłych”

Mówca umarłych to termin zaproponowany przez Orsona Scotta Carda 
w fantastyczno-naukowym cyklu powieściowym Saga Endera, w tomie Mówca 
umarłych595. Rolą mówcy umarłych było wygłoszenie pośmiertnej mowy, która 
odsłaniała życie zmarłego tak dokładnie, że można było zrozumieć relacje łą-
czące wszystkie fakty, uzasadnienia każdego wyboru, motywy postępowania. 
Dzięki intuicji oraz doświadczeniu mówca umarłych potrafi ł pojmować wyda-
rzenia tak, jak widzieli je inni. Zapytany, co robi, odpowiedział: Zadaję ludziom 
pytania i próbuję poznać prawdziwe historie [s. 109]. 

Mówca umarłych – charakteryzowany przez Carda na przestrzeni całej po-
wieści – nie kreuje siebie jako badacza, detektywa czy tego, który opowiada 
historie. Jego podstawową misją jest reprezentowanie zmarłego, na rzecz któ-
rego będzie mówił, rekonstruując najważniejsze i najgłębsze racje jego życia, 
szukając jego sensu i owoców596. Przemawiając „dla niego”, nie jest jednak ha-
giografem – wręcz odwrotnie – jeśli trzeba, odsłania i mroczne przestrzenie jego 
życia597, tak by stało się ono zrozumiałe dla społeczności, w której zmarły żył.

Figura „mówcy umarłych” zawiera w sobie charakterystyczne, potrójne zo-
bowiązanie do badania biografi i: wobec zmarłego, wobec jego rodziny598 i wobec 
wszystkich innych, w biografi i – wobec wszystkich jej czytelników. Wyraźnie 
można też dostrzec zaangażowanie mówcy w rzeczywistość, którą przychodzi 
badać. Nie jest bezstronnym, obiektywnym i nieingerującym obserwatorem – 
wręcz odwrotnie: natychmiast wchodzi w relacje, zdobywa informacje i prze-

595  O.S. Card, Mówca umarłych, tłum. P.W. Cholewa, Warszawa 2013. Wszystkie cytaty 
w dalszej części będą pochodzić z tego wydania, odnotowuję jedynie stronę w nawiasie.

596  Ender, pytany przez dzieci, dla których ojca przyjechał, by wygłosić o nim mowę, wyraźnie 
owo „dla” zaznacza:

– Ktoś jednak wezwał mówcę po zgonie waszego ojca, będę więc mówił dla niego.
– Przeciw niemu – poprawiła Ela.
– Dla niego – powtórzył Ender.
– Sprowadziłam cię tutaj, żebyś powiedział prawdę – oznajmiła z goryczą. – A prawda o ojcu 

świadczy przeciw niemu (…) [s. 122].
597  Dalszy przebieg rozmowy Endera z dziećmi zmarłego (podczas ich pierwszego spotkania) 

prowadzi do ujawnienia, iż ojciec całe życie znęcał się fi zycznie nad żoną, co zarejestrowało jedno 
z dzieci, mające jako protezę oka miniaturową kamerkę sprzężoną z mózgiem. Wyznanie to daje 
efekt katharsis: Ender uświadamia starszym dzieciom, że mimo wszystko ich najmłodszy brat ko-
chał ojca, nie osądzając go, dlatego bardzo cierpiał po jego śmierci, zwłaszcza musząc słuchać tylu 
negatywnych opinii na jego temat.

598  Efekt terapeutyczny takiej mowy poruszany jest wielokrotnie na przestrzeni powieści. 
Ujawnia się on już podczas pierwszego spotkania mówcy umarłych z rodziną Ribeirów. Wejście 
w rodzinę, tak jak wejście w historię życia zmarłego, oznacza jednak dla Endera pełne zaangażo-
wanie osobiste w tworzoną opowieść o zmarłym:

– Z nią też wygrałeś, mówco – odezwał się cicho znad terminalu. – Nie odezwała się do nikogo 
spoza rodziny przez ostatnie miesiące.

– Ale ja nie jestem spoza rodziny, odparł bezgłośnie Ender. Nie zauważyłeś? Należę do niej, czy 
wam się to podoba, czy nie. I czy mnie się to podoba, czy nie [s. 126].
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mienia w kontakcie tych, od których je zdobywa. Mówca umarłych staje się 
symbolicznym, zastępczym „umarłym”, a równocześnie w pełni pozostaje sobą.

Charakterystyczny jest również wpływ tak tworzonej „mowy” na społecz-
ność, w której żył zmarły: mówienie o jego życiu i śmierci staje się dla żyjących 
okazją do „wyrównania rachunków” i „oddania sprawiedliwości” jednocześnie. 
W ten sposób przeżywana trauma życia (poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, 
bólu) i trauma śmierci (żałoba) zostaje opracowana w sposób narracyjny, przy-
jęta jako opowieść, ustrukturyzowana i obudowana interakcyjnymi wątkami, 
odzwierciedlającymi złożoność sytuacji społecznej zmarłego, jego znane i nie-
znane relacje, kontakty, wpływy.

Podobną funkcję – jak się wydaje – może pełnić biografi a, zwłaszcza psy-
chobiografi a twórcy. Chociaż jej terapeutyczny charakter ma o wiele mniejszy 
zasięg, to jednak znaczenie społeczne i zaangażowanie biografa jest analogiczne 
jak u powieściowego „mówcy umarłych”. Biograf – tak jak mówca umarłych – 
reprezentuje twórcę, w podobny sposób tworzy jedną z wersji opowieści o jego 
życiu, którą przedstawia wobec konkretnego społeczeństwa, odpowiadając lub 
nie na jego oczekiwania i potrzeby w danym momencie historycznym i społecz-
nym. „Mówca umarłych” to fi gura, która łączy w sobie osobiste zaangażowanie 
biografa w życie twórcy i równocześnie jego udział w kształtowaniu społecz-
nego odbioru swego bohatera biografi i. Nakłada to na niego liczne obowiązki, 
od naukowych począwszy (co w fabule Mówcy umarłych zostało rozpisane na 
szereg czynności badawczych, a nawet detektywistycznych, prowadzących do 
zebrania całego bogactwa danych różnego rodzaju), na mocnych zobowiąza-
niach etycznych skończywszy. 

Kategoria „wierności prawdzie biografi cznej” jest w tym przypadku uzu-
pełniona o ludzki i społeczny wymiar odpowiedzialności – biograf odpowiada 
przed twórcą (symbolicznie), przed społeczeństwem (od rodziny, poprzez grono 
bliskich, znajomych, aż do innych grup społecznych i kategorii ogólniejszych, 
wynikających z zasięgu oddziaływania danego twórcy) oraz przed własnym su-
mieniem (w którym musi rozstrzygnąć, czy to, co powiedział o twórcy, jest tym, 
co rzeczywiście o nim wie – czy nie dokonał świadomie cenzury, przekłamań, 
ominięć, uproszczeń).

W fi gurze „mówcy umarłych” ważne jest także zaangażowanie badacza oraz 
działanie „dla” twórcy, jakby „w jego osobistym interesie”, dobrze pojętym 
– w modelu tym (i powieściowym, i proponowanym tutaj) kategoria prawdy 
(nawet pamiętając o jej uwikłaniu i ograniczonym charakterze) ma znaczenie 
nadrzędne. Dlatego bez „prawdy biografi cznej” trudno mówić o prawdziwym 
pakcie biografi cznym i prawdziwym, etycznym zaangażowaniu biografa. A bez 
niego proponowany w tej książce model traci najważniejszy swój element.





Rozdział 6

KRYTERIA OCENY BIOGRAFII NAUKOWEJ

W świetle tego, co zostało już powiedziane na temat konieczności przyjęcia 
określonych założeń psychologicznych w każdej pełnej biografi i (rekonstru-
ującej cały przebieg życia twórcy), interesujące wydaje się ustalenie określo-
nych zasad, według których można by oceniać narracje biografi czne pod kątem 
obecności w nich wyjaśnień psychologicznych (naukowych i potocznych) oraz, 
ogólniej, pod kątem ich jakości (w aspekcie rozpatrywanych tu paktów – bio-
grafi cznego i referencjalnego). Ocena obejmowałaby zatem również inne niż 
psychologiczny wymiary biografi i naukowej.

Analiza wymiaru psychologicznego powinna objąć przede wszystkim zagad-
nienia 1) dotyczące założeń o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania 
twórcy: jakiego typu założenia się pojawiają (szczególnie na wstępie, w przy-
pisach bądź w tekście głównym) i jaki mają charakter (potoczny czy naukowy, 
a jeśli naukowy – to jaka jest ich baza teoretyczna); 2) dotyczące wniosków: czy 
są zgodne z przyjętymi założeniami (inaczej mówiąc: czy badacz jest wierny 
teorii, którą przyjął), czy są trafne w świetle aktualnej wiedzy psychologicznej 
(co pozwala odnieść się do użyteczności danej teorii psychologicznej w świet-
le rezultatów jej zastosowania w analizie biografi cznej); 3) dotyczące sposobu 
uporządkowania faktów (chronologicznego bądź problemowego) oraz uwzględ-
nianych wymiarów życia twórcy; 4) dotyczące dzieł i ich miejsca w analizie bio-
grafi cznej; 5) dotyczące wypowiedzi twórcy (szczególnie listów) i ich miejsca 
w analizie biografi cznej.

Kryteria te sprawiają, iż biografi a może zostać oceniona pod kątem jakości 
rekonstrukcji osobowości w dynamice rozwijającego się biegu życia twórcy.

Analizie można poddać także całą narrację biografi czną, co zaproponował  
już William Runyan McKinley, który wymienił następujące kryteria służące do 
oceny biografi i: 1) ramy myślowe (język, pojęcia, używane w narracji biogra-
fi cznej); 2) zawartość (treść); 3) kryteria selekcji materiału; 4) rekonstruowanie 
faktów czy kreowanie „faktycznych hipotez”; 5) stosowanie wyłącznie opisu 
czy również wyjaśnienia; 6) źródła uogólnień: stereotypy, tradycyjna wiedza, 
analizy idiografi czne czy teorie naukowe; 7) sposób uporządkowania faktów: 
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tylko czasowy, przyczynowo-skutkowy czy problemowy; 8) obiektywizm bio-
grafi i; 9) wykorzystanie nauk społecznych599. 

Kryteria te wydają się użyteczne, chociaż dziś należałoby je już przefor-
mułować. Wówczas brzmiałyby one następująco: 1) ramy poznawcze biografi i 
(model teoretyczny, metoda badawcza, język: aparat pojęciowy); 2) wnioski 
biografi czne i ich uzasadnienie; 3) kryteria selekcji materiału; 4) realizacja paktu 
biografi cznego i referencjalnego; 5) proporcje partii opisowych do fragmentów 
analitycznych i wyjaśnień; 6) ocena poprawności wykorzystania koncepcji ba-
dawczych; 7) sposób uporządkowania narracji; 8) sposoby uprawomocnienia 
narracji biografi cznej (gatunek, dobór materiału biografi cznego, typ narracji); 
9) stopień interdyscyplinarności danej biografi i naukowej.

Takie ujęcie kryteriów oceny biografi i wydaje się lepiej odpowiadać dzisiej-
szej narracji biografi cznej, pozwala też przeanalizować każdą biografi ę nauko-
wą dokładnie i wieloaspektowo.

Zgodnie z zaproponowanym tu modelem wielowymiarowym biografi i każdy 
tekst biografi czny można też analizować – wymiar po wymiarze – jako złożoną, 
interakcyjną całość. I tak, analizie można poddać założenia podstawowe biogra-
fi i – na ile wyznaczają one i są koherentne z założeniami dotyczącymi koncepcji 
człowieka, teorii i metod badawczych, na ile też wybrany gatunek biografi czny 
koresponduje z adekwatnym dla niego modelem narratora i doborem materiału 
biografi cznego. 

Taka analiza, chociaż mniej dokładna, byłaby prostsza do zastosowania 
w przypadku ocen porównawczych, na przykład biografi i tego samego twórcy.

Zatem przyjęcie założenia o wielowymiarowości biografi i naukowej jako in-
terakcyjnie współdziałającej w obrębie tekstu całości narracyjnej, która zawiera 
szereg założeń (teoretycznych, metodologicznych), możliwych do zrekonstru-
owania na podstawie formułowanych wniosków biografi cznych, pozwala po 
pierwsze analizować różne biografi e porównawczo (włączając w taką metaana-
lizę kwestie gatunkowe, stylistyczne i narrację), po drugie – umożliwia ocenę 
każdej biografi i naukowej według jednorodnych kryteriów.

Zaproponowany w tej części nowy model biografi i naukowej, w obrębie któ-
rej niezależnie od różnorodności gatunkowej (omówionej w podrozdziale 2.2.3. 
części I) realizuje się pakt biografi czny i referencjalny (por. podrozdział 2.2.2. 
części I), analizowany z perspektywy wielowymiarowej ujawnia również proces 
powstawania całościowej rekonstrukcji biegu życia danej postaci historycznej, 
najczęściej – wybitnego twórcy. Kolejne wymiary obejmują fazy badawcze – 
od koncepcyjnej, przez fazę gromadzenia materiałów, ich selekcji i klasyfi ka-
cji, następnie – analizy za pomocą wybranej metody biografi cznej, aż do fazy 
interpretacji (na podstawie wniosków analitycznych) formułowanej w postaci 
określonej narracji biografi cznej.

599  Por. W. Runyan McKinley, Historie życia…, s. 76–84.



Część III

METODA PSYCHOBIOGRAFICZNO-
-LITERATUROZNAWCZA





Metoda psychobiografi czno-literaturoznawcza powstała w swej pierwszej 
wersji w roku 2000 z fascynacji koncepcją biegu życia Charlotte Bühler oraz 
Modelowym Twórcą Howarda Gardnera600. Narzędzia te, które pozwalały psy-
chologom nie tylko interpretować, ale i dogłębnie analizować bieg życia czło-
wieka, zwłaszcza wybitnego twórcy, wydawały się wprost idealne do zaadapto-
wania dla badań biografi cznych w literaturoznawstwie. Od początku było jednak 
wiadomo, że proponowana metoda będzie miała charakter nie tyle biografi czny, 
ile psychobiografi czny, a wnioski badawcze uzyskane w trakcie badań pozwolą 
napisać nie tyle biografi ę, co psychobiografi ę naukową. Tak też się stało: psy-
chobiografi a naukowa Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, opubliko-
wana w 2012 roku, przetarła szlaki tej monografi i, pokazując, że proponowane 
narzędzie może zostać praktycznie użyte w badaniach i daje to nowe rezultaty, 
prowadząc do innych niż tradycyjne wniosków.

Zastosowanie metody psychobiografi czno-literaturoznawczej doprowadziło 
do postawienia kilku nowych hipotez biografi cznych, o których wcześniejsi ba-
dacze nie pisali, nie dysponując odpowiednią metodologią i zapleczem teore-
tycznym. Model Bühler i Gardnera pozwolił podzielić życie twórców na fazy, 
przyjrzeć się dominującym wymiarom, ważnym tematom, wyznawanym ideom 
i wartościom – a wszystko to w ujęciu rozwojowym, uwypuklającym ewolucję 
tak aktywności twórczej, jak i powolne dojrzewanie osobowości aż do podjęcia 
się realizacji przeznaczenia, czyli nadrzędnego życiowego celu.

W psychobiografi i naukowej Adama Mickiewicza na nowo zostało zrekon-
struowane dzieciństwo i młodość poety, wyznaczone fazy twórcze i nietwórcze, 
poprzedzielane okresami intensywnej asynchronii twórczej, momentem krysta-
lizującym, a następnie depresją reaktywną: tak działo się podczas pisania IV 
części Dziadów (1822) i ich części III w Dreźnie (1832). Rozwój został poka-
zany również w wymiarze podmiotowym – od poszukiwania życiowego celu, 
przez wyznaczenie twórczości jako osobistego przeznaczenia, epizodu wielkiej 
depresji (w Rzymie) aż do sformułowania nowego celu: służby Ojczyźnie, co 
w kolejnej fazie zostało doprecyzowane jako dążenie do zjednoczenia emigra-
cji. Inne wyjaśnienia uzyskały takie wydarzenia jak brak udziału w powstaniu 
listopadowym, decyzja o małżeństwie z Celiną czy wreszcie przyłączenie się 
do Andrzeja Towiańskiego i wieloletnia działalność w Kole Sprawy Bożej. Na 
podstawie całości analizy przebieg życia poety został określony jako przerwany 
(na początku piątej fazy), a niemożność zrealizowania obranego przeznaczenia 
sprawiła, że biografi a poety została uznana za niespełnioną. 

600  Ch. Bühler, Bieg życia ludzkiego, tłum. E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1933/1999; 
H. Gardner, Creating minds, New York 1993.
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Psychobiografi a naukowa Juliusza Słowackiego pozwoliła natomiast opisać 
na nowo dzieciństwo poety i lata jego studiów, oraz spojrzeć na bieg życia tego 
poety w podwójnej perspektywie – jego marzeń o wielkości i literackiej sławie 
(znajdujących swe odbicie w epistolografi i) oraz ich trudnej realizacji w emigra-
cyjnych warunkach. Zupełnie nową hipotezą biografi czną było ustalenie szczy-
towego punktu życia w wymiarze obiektywnym na rok 1832, czas największej 
popularności i moment wydania pierw szych tomów poezji. W aspekcie podmio-
towym Słowacki poszukiwał swego przeznaczenia, prze chodząc od fazy pod-
kreślania własnej pozycji i sławy przez upokorzenie, dumę z własnego talentu, 
aż do uznania tworzenia za drogę realizacji obowiązków patriotycznych wobec 
Polski i sposobu odwdzięczenia się matce za poniesione trudy. Jako wydarzenia 
przełomowe zostały wskazane pisanie Kordiana oraz Genesis z Ducha, a w wy-
miarze biografi cznym – podróż na Wschód i uznanie pisania za służbę Polsce. 
Czas rywalizacji z Mickiewiczem był okresem wypróbowywania różnych moż-
liwości (gatunków, tematów, stylów), wielokierunkowego rozwoju i eksploracji 
paradygmatu romantycznego. Napisanie Beniowskiego przyniosło poecie długo 
upragnioną sławę, równocześnie przeżycie sytuacji pojedynku uświadomiło 
Słowackiemu własną śmiertelność oraz kruchość życia, stając się katalizatorem 
kryzysu wieku średniego, początkowo przeżywanego w Kole Sprawy Bożej. Po 
roku poeta odłączył się od grupy i zaczął podążać własną drogą, przeżywając 
drugi przełom twórczy. Twórczość w tej fazie, przybierając mistyczny charakter, 
stała się sposobem wyrażenia odkrytych prawd genezyjskich i pełniła odtąd rolę 
służebną wobec wyznawanych idei, którym poeta pozostał wierny do śmierci. 
Umarł przygotowany do niej i przekonany o wypełnieniu powierzonej sobie mi-
sji. Na tej podstawie przebieg życia został uznany za pełny i krótki, zakończony 
z przyczyn endogennych i charakteryzujący się przyspieszonym przeżywaniem 
faz życia601. 

Od tego czasu metoda psychobiografi czno-literaturoznawcza ulegała wielo-
krotnym modyfi kacjom, była przedstawiania na różnych konferencjach nauko-
wych, a jej charakterystyka została opublikowana w kilku tekstach. Prezentowana 
w tej książce jej kolejna wersja powstała z myślą o literaturoznawcach, którzy 
nie boją się przekraczać granic dyscyplin ani też próbować nowych narzędzi 
badawczych. Dlatego porządek prezentacji został tak przygotowany, by ułatwić 
nie tylko zapoznanie się z nią, ale i praktyczne jej zastosowanie w kolejnych 
analizach psychobiografi cznych.

601  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 251–479.



Rozdział 1

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE METODY 
PSYCHOBIOGRAFICZNO-LITERATUROZNAWCZEJ

Metoda psychobiografi czno-literaturoznawcza to nowe narzędzie badawcze, 
które umożliwia analizę procesu twórczego w kontekście biegu życia twórcy. 
Ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie metodologię badań psycholo-
gicznych oraz metodologię badań tej dziedziny, w obrębie której działał twórca, 
tak jak się to dzieje w przypadku psychobiografi i literaturoznawczej (omówio-
nej szczegółowo w podrozdziale 2.3. tej części książki)602. 

Na poziomie podstawowych założeń metoda ta odwołuje się do fenomenolo-
giczno-egzystencjalnej koncepcji człowieka, zwłaszcza do podejścia reprezento-
wanego przez Viktora Frankla oraz fenomenologicznego ujęcia podmiotowości 
człowieka603. W centrum moich badań biografi cznych znajduje się człowiek – pod-
miot własnego życia, który (co przybliża mnie do orientacji narratologicznej i socjo-
logii rozumiejącej) jest myślącą, zdolną do refl eksji jednostką i nieustannie swoje 
doświadczenia interpretuje, poszukując ich sensu w perspektywie krótkoterminowej 
oraz w całej historii życia604. Dlatego szczególnym tematem badań jest Husserlowski 
świat życia (czyli świat przeżywany przez ludzi), a nie tylko zewnętrzne zachowa-
nia i ich oddziaływanie w świecie: świat człowieka jest intersubiektywnym światem 
kultury, gdyż żyjemy w nim jako ludzie wśród innych ludzi, związani z nimi poprzez 
wzajemne oddziaływanie i prace, rozumiejąc innych i będąc przez nich rozumiani605. 
W tym ujęciu świat człowieka ma postać narracji: 

602 Zaprezentowana metoda może służyć nie tylko do badania biografi i pisarzy (jako psycho-
biografi a literaturoznawcza), ale pozwala analizować biografi e wszelkiego typu. Aby zastosować ją 
do rekonstrukcji życia twórcy zajmującego się inną dziedziną, wystarczy skonstruować poprawną 
teoretycznie i metodologicznie część specjalistyczną (muzykologiczną, politologiczną itp.) i połą-
czyć ze wspólną dla wszystkich biografi i częścią psychologiczną. Część psychologiczna narzędzia 
jest uniwersalna, stąd może być ono stosowane w każdym badaniu psychobiografi cznym.

603  Teoretyczną i fi lozofi czną podstawą tego podejścia jest antropologia chrześcijańska, re-
prezentowana choćby przez „teologię ciała” Jana Pawła II; por. J. Kupczak OP. Dar i komunia. 
Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.

604  Por. Konteksty poszerzające, 1.7. Egzystencjalna i fenomenologiczna koncepcja człowieka, 
płyta CD.

605  M. Nowak-Dziemianowicz, Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach 
badania, rozumienia i zmiany, w: Narracja – krytyka – zmiana, s. 14.
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Jest uniwersum znaczeń, czyli sensownych struktur, które musimy stale interpretować 
i sensownych odniesień, które ustanawiamy w tym świecie dopiero dzięki naszym działa-
niom. Interpretacja ta polega na ciągłym odczytywaniu zdarzeń, sytuacji oraz własnego 
i cudzego losu606.

Podstawa teoretyczna omawianego narzędzia dzieli się na dwie zasadnicze 
części: ogólną i szczegółową. W części ogólnej zawiera założenia wybranych 
teorii psychologicznych, służących do interpretowania wyników badania. 
Psychologiczna podstawa teoretyczna pozostaje w metodzie psychobiografi i 
naukowej niezmienna. Część szczegółowa teorii zawiera koncepcje pochodzące 
z dziedziny aktywności twórcy, a więc zmienia się za każdym razem, gdy anali-
zujemy życie twórcy określonego rodzaju (pisarza, muzyka, malarza itp.).

Psychologiczna część metody pozwala ująć całą biografi ę twórcy i przed-
stawić ją w sposób syntetyczny. W pierwszej części tego rozdziału znajduje się 
skrócone omówienie koncepcji biegu życia Charlotte Bühler. Model ten, zapro-
ponowany już w 1933 roku, nie stracił nic ze swej aktualności: pozwala w jedno-
lity sposób opisywać zarówno biografi ę, jak i osiągnięcia twórcy: podstawowym 
pojęciem łączącym te dwie jakości jest w koncepcji Bühler „przeznaczenie”, 
czyli najważniejszy cel życia, który jednostka nieustannie formułuje i reformu-
łuje, poszukując sposobów na to, by jej egzystencja miała większy sens i by 
ślad pozostawiony po sobie nie zniknął wraz z zakończeniem życia. Cennym 
dopełnieniem tej koncepcji jest opisana w części drugiej rozdziału propozycja 
struktury rozwoju twórcy, nazwana przez jej autora – H. Gardnera – bio grafi ą 
Modelowego Twórcy i uzupełniona innymi teoriami twórczości. Dzięki siatce 
pojęciowej zaproponowanej przez współczesnych psychologów twórczości oraz 
modelowej analizie rozwojowej twórcy możliwe staje się opisanie kre atywności 
w perspektywie synchronicznej i diachronicznej607. 

W psychobiografi i literaturoznawczej trzecia, specjalistyczna część podsta-
wy teoretycznej odwołuje się do historii oraz teorii literatury. Literaturoznawczy 
charakter narzędzia polega na wykorzystaniu tych koncepcji, które umożliwiają 
kompetentną ocenę dzieł i określenie faz twórczości, szczególnie przełomów 
twórczych oraz gromadzenie wiarygodnego i obiektywnego materiału biogra-
fi cznego, stanowiącego podstawę przeprowadzanych analiz. W psychobiografi i 
naukowej nie dokonuje się analizy dzieł w kontekście biografi i (unikając i bio-
grafi zmu, i psychologizmu), poszukuje się jedynie odpowiedzi na następujące 
pytania: 1) jakie procesy i okoliczności mogły towarzyszyć powstaniu dzieł 
wielkich; 2) co może – wespół z odpowiednimi koncepcjami psychologicznymi 
– wyjaśnić uwarunkowania procesu twórczego w danej fazie życia. 

606  Tamże, s. 14.
607 Z konieczności wynikającej z małej popularności wymienionych koncepcji w literaturo-

znawstwie, omawiając model rozwoju twórczości w biegu życia oraz podział Bühler na dane obiek-
tywne, podmiotowe i dotyczące dzieł, powtarzam w skrócie to, co szerzej zostało przedstawione 
w mojej poprzedniej książce (por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 163–178; 
185–208).
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Kryteria historycznoliterackie służą ocenie dzieł literackich i są podstawą 
podziału twórczości na okresy. Pozwalają także na dokonanie weryfi kacji mate-
riału biografi cznego, którym nigdy nie mogą być utwory literackie. Koncepcje 
psychologiczne wzbogacają interpretację, służą także uzasadnianiu przywoły-
wanych koncepcji i są źródłem nowych hipotez608.

1.1. Bieg życia człowieka według modelu Charlotte Bühler

Koncepcja Charlotte Bühler została szczegółowo omówiona w mojej poprzed-
niej książce609, dlatego w tym miejscu tylko krótko przypomnę fazy przebiegu 
życia w aspekcie danych obiektywnych, podmiotowych i dotyczących dzieł. 

Pełna analiza biografi czna powinna zawierać wszystkie grupy danych, każ-
dorazowo z uwzględnieniem ich specyfi ki. Integrując trzy omówione wcześniej 
perspektywy, można podjąć próbę skonstruowania modelowego pięciofazowe-
go przebiegu życia, zgodnego z koncepcją autorki610.

Pierwsza faza przebiegu życia bohatera biografi i, czyli okres dzieciństwa 
i młodości, zdominowana jest przez rozwój fi zyczny i stopniową społeczną 
ekspansję jednostki wraz z pojawianiem się w jej życiu kolejnych wymiarów. 
Chociaż życie nie jest jeszcze budowane w pełni świadomie i z włączeniem 
własnej odpowiedzialności, to już wówczas obserwuje się pewne preferencje 
dla określonych aktywności. Ten okres życia kończy się wraz z początkiem ka-
riery zawodowej i pojawieniem się pierwszych trwałych związków osobistych 
– przyjaźni i miłości.

Druga faza to przede wszystkim czas budowania wymiarów biografi cznych, 
angażowania się w różnoraką działalność społeczną, życie towarzyskie oraz 
aktywność związaną z własnymi zainteresowaniami. Jest to czas przeżywania 
przez jednostkę intensywnej ekspansji wspieranej zasobami energetycznymi 
stale rosnącego organizmu i korzystania z wolności, dzięki której twórca wy-
próbowuje różne możliwości, rozwijając się wielokierunkowo. Według badań 
Bühler właśnie w tej fazie twórcy najczęściej decydują się rozpocząć dzia-
łalność artystyczną: ideał, któremu chcą się w swojej twórczości poświęcić, 
uświadamiają sobie (…), spotykając mistrzów w swoich zawodach, co nadaje 
ich – do tego momentu nie zorientowanemu – działaniu orientację na to „coś” 
[BŻ, s. 287]. W relacjach interpersonalnych można dostrzec prowizoryczność 
i tymczasowość, niechęć do ostatecznych deklaracji i podejmowania wiążących 

608  Por. A. Całek, A. Tokarz, Metoda psychobiografi czna w badaniu procesu twórczego, dz. cyt.
609  Por. A. Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki…, s. 163–178.
610  Taką próbę częściowo podjęła sama Bühler, lecz nie uwzględniła wszystkich uzyskanych 

wcześniej wniosków, skupiając się na udowodnieniu, że cały przebieg życia jest pięciofazowy. 
Dlatego opis został przygotowany na podstawie całej pracy autorki, szczególnie w oparciu o jej 
schemat, por. s. 434–435. W analizie książka Bühler cytowana jest według wydania z 1999 roku 
(por. przypis...) i opatrzona już wcześniej stosowanym skrótem BŻ (por. podrozdział 1.2. II części 
tej książki).
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zobowiązań. Również decyzje dotyczące przeznaczenia są wciąż prowizorycz-
ne, by mogły zostać zmienione bez poważniejszych konsekwencji.

W trzeciej fazie, która jest pod względem rozwoju biologicznego czasem 
równowagi, pełnej dojrzałości i maksymalizacji witalności, czyli energii życio-
wej organizmu, następuje również stabilizacja pod względem zaangażowania 
się w interakcje z otoczeniem. Ilość wymiarów pozostaje raczej stała, a jed-
nostka skupia się na podejmowaniu ostatecznych wyborów w najważniejszych 
kwestiach osobistych i zawodowych. Decyduje się na stały związek, podejmuje 
odpowiedzialność za rodzinę, przechodzi do aktywności zadaniowej, wreszcie – 
decyduje się na wybór życiowego celu, „przeznacza się”, chcąc wcielać w życie 
ważne dla siebie idee i wartości.

Zdobyta w trzeciej fazie równowaga kończy się wraz z momentem przej-
ścia do fazy czwartej. Brak stabilności między rozwojem a regresem organizmu 
może spowodować stopniowe zmniejszanie zaangażowania w poszczególne 
wymiary. Aktywność zadaniowa ulega przekształceniu w dążenie do pozosta-
wienia po sobie trwałego rezultatu, zdolnego przedłużyć jednostkowe istnie-
nie poza granicę śmierci. Presja realizacji przeznaczenia może być tak silna, 
że doprowadzi do zmiany dominanty, czyli radykalnej modyfi kacji sposobów 
osiągnięcia wyznaczonego celu. W wymiarze tworzenia może się to przejawiać 
w zmianie intensywności wytwarzania dzieł (aspekt ilościowy) lub w zmianie 
rodzaju osiągnięć, na przykład gatunku (aspekt jakościowy). Możliwa jest rów-
nież decyzja o zaprzestaniu tworzenia i wyborze innego rodzaju aktywności.

Piąta faza przebiegu życia to czas pożegnań. Następuje dalsza redukcja wy-
miarów i wycofywanie się z aktywnej działalności. Organizm, poddany proce-
som starzenia, nie nadąża z regeneracją, stąd obserwowana przewaga procesów 
regresywnych. Jednostka dokonuje bilansu życiowego, podsumowując prze-
szłość i tworząc plany na najbliższe lata, mające zrekompensować ewentualne 
braki, dostrzeżone w czasie minionym. Faza ta kończy się śmiercią.

Na podstawie przeprowadzonych badań Charlotte Bühler doszła do wniosku, 
że podział życia na pięć faz jest zgodny z zaobserwowanymi prawidłowościami, 
co więcej – przejście z fazy do fazy nie następuje w każdej perspektywie rów-
nocześnie, lecz występuje pewna współzależność: Każdy krok w ramach fazy 
dokonuje się najpierw w przeżyciu, potem – w wydarzeniu, a następnie – w do-
konaniu. Kroki rozwojowe następują więc jak gdyby w trzech stadiach, w taki 
sposób, że zmiana najpierw zapowiada się w przeżyciu, konsekwentnie – prze-
jawia się w wydarzeniu, aż wreszcie – manifestuje się w dokonaniu [BŻ, s. 337].

Rezultaty analiz biografi cznych, uzyskane przez Bühler, można przedstawić 
w tabeli (tab. 1 na kolejnej stronie).
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1.1.1. Pełna a krótka struktura biegu życia
Opisanie struktury życia w perspektywie rozwojowej było pierwszym krokiem 
do określenia, co autorka koncepcji uważa za strukturę normalną, czyli wzorzec, 
do którego można odnosić konkretne przebiegi biografi czne [BŻ, s. 325–367]. 
Cechy takiej modelowej struktury, przedstawione synchronicznie i diachronicz-
nie, znajdują się w tabeli powyżej; długość życia przebiegającego według struk-
tury normalnej wynosi od 65 do 70 lat (czas trwania odróżnia strukturę normalną 
od życia krótkiego). Obserwuje się też kompletność faz we wszystkich perspek-
tywach, a kulminacja życia następuje najczęściej w jego fazie środkowej.

W odróżnieniu od struktury normalnej życie krótkie trwa mniej niż 60 lat. 
Przyczyny tego skrócenia mogą być egzogenne lub endogenne. Do egzogen-
nych należą wszelkie czynniki zewnętrzne, szczególnie wypadek czy nagła cho-
roba. Natomiast do endogennych, według Bühler, należą przyczyny powodujące 
szybkie „wypalanie się”, biologiczne „zużycie” życia: są życia, które spalają 
się z niezwykłą intensywnością i szybkością, co jest w ogóle jedną z najbardziej 
charakterystycznych właściwości krótkiego życia”. Dlatego czasem nawet nie-
winne choroby mogą doprowadzić do śmierci na skutek nadmiernego wysiłku 
lub braku możliwości oszczędzania się [BŻ, s. 368].

Na tym tle można podzielić życie krótkie na dwa rodzaje: życie przerwane 
lub życie pełne (tu wskaźnikiem odróżniającym jest kompletność versus nie-
kompletność faz). W pierwszym przypadku życie przerywa się jakby w środku 
jego trwania, wydaje się zaplanowane na dłuższy czas, często jednostka stoi 
jeszcze przed najważniejszymi decyzjami i osiągnięciami swego życia: śmierć 
przerywa możliwy do przewidzenia rozwój. Najczęściej niezamknięte życie 
krótkie przerywane jest w jednej z faz średnich [BŻ, s. 368–370]. 

Inaczej przedstawia się krótkie, ale zamknięte pełne życie, czyli takie, w któ-
rym – cytując słowa Bühler – cały pięciofazowy bieg życia wtłoczony jest w nie-
normalnie krótki okres, wszystkie fazy życia przebiegają w skondensowanym 
skrócie, poszczególne stadia realizowane są niezwykle szybko, rzeczy załatwiane 
są niezwykle prędko, a wewnętrzna przemiana, na którą w długim życiu potrze-
ba lat, zachodzi defi nitywnie w krótkim czasie [BŻ, s. 368, 370, 374]. To, co cha-
rakteryzuje w sposób szczególny pełne życie krótkie, to szybkie kończenie faz, 
a szczególnie wczesne przyjmowanie śmierci jako realności życiowej. Szybkość 
przebiegu poszczególnych faz może wynikać z radykalnych reakcji na straty 
i zawody: W takich przypadkach rezygnacja dokonywana jest w wieku, gdzie 
długowieczni ludzie próbują – mimo wszystko – zacząć coś nowego [BŻ, s. 383]. 

Wykresy biegu życia wykonane według metodologii Bühler na przykładzie 
biografi i Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego odzwierciedlają pięcio-
fazowy podział życia autora Kordiana i niepełny, bo urwany na początku pią-
tej fazy cykl życia Mickiewicza (rys. 3 i 4). Zgodnie z koncepcją badaczki na 
wykresie zaznacza się jedynie początek i koniec, czyli pierwszy i ostatni fakt 
należący do danego wymiaru biografi cznego, który umieszcza się na osi czasu. 
Liczba wymiarów, zmienna w czasie, wyznacza w perspektywie biologiczno-
-biografi cznej pięć faz życia.
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1.1.2. Cztery modele kulminacji życia
Dzięki szczegółowym analizom porównawczym Charlotte Bühler nie tylko 
opisała najważniejsze fazy w życiu każdego człowieka, ale podjęła również 
próbę obiektywnego wyznaczenia kulminacyjnej fazy życia. Uznała jednak, że 
nie można jej ustalić odgórnie, lecz zgodnie z przyjętymi postulatami problem 
ten trzeba za każdym razem potraktować indywidualnie. Dzięki zastosowa-
niu takiego podejścia okazało się, że chociaż wszystkie biografi e mieszczą się 
w strukturze biegu życia wyznaczonej przez autorkę, to istnieją aż cztery róż-
ne możliwości „wpisywania się” dokonań i osiągnięć (w największym stopniu 
wpływających na kulminację) w biografi ę jednostki [BŻ, s. 302–313].

W pierwszym modelu, nazwanym „biografi ą z wczesną kulminacją”, szczyt 
wydolności ilościowej dokonań znajduje się na początku, co oznacza, że krzywa 
wydolności w dużej mierze jest zbieżna z krzywą biologiczną. Taki układ doko-
nań wiąże się więc z wykorzystywaniem możliwości organizmu, jego witalności 
i wytrzymałości na zmęczenie, stąd obserwuje się go najczęściej w zawodach 
typu sportowcy, aktorzy (obsadzani w rolach młodych bohaterów) i śpiewacy 
(dziś raczej powiedzielibyśmy: piosenkarze).

Drugi model to „biografi a z kulminacją w środku życia” – jak można wnio-
skować z kształtu, krzywa wydolności nadal wykazuje podobieństwo do biolo-
gicznej. Akcent na witalność nie jest już tak silny, gdyż przesunięcie wskazuje 
na udział doświadczenia w osiąganiu sukcesów. Tego typu model sprawdza się 
w zawodach typu przedsiębiorca, artysta, wynalazca, podróżnik-badacz.

W trzecim modelu – „biografi i z późną kulminacją” – następuje powolny 
wzrost osiągnięć, a kulminacja przypada dopiero na drugą połowę życia. Potem 
obserwuje się gwałtowny spadek i wycofywanie się jednostki z życia zawo-
dowego. Wydaje się, że istnieje w tym przypadku relatywna niezależność od 
witalności jednostki, chociaż obserwowany spadek aktywności jest związany 
z osłabieniem organizmu, chorobą bądź starością. Taki model osiągnięć wiąże 
się najczęściej z takimi zawodami, jak polityk, dziennikarz, naukowiec.

Czwarty model to „biografi a z kulminacją trwającą przez cały jego bieg”, 
charakteryzująca się relatywną niezależnością od witalności jednostki, brak bo-
wiem związku z krzywą biologiczną. Osiągnięcia wydają się stałym zjawiskiem 
towarzyszącym życiu. Taki model najczęściej związany jest również z zawo-
dami typu polityk, dziennikarz, uczony (jeśli aktywność nie przebiega według 
modelu trzeciego), aktor (przejście od ról „młodych” do „dojrzałych”).

Wszystkie wyznaczone przez Bühler typy rozkładu osiągnięć na przestrzeni 
biegu życia zostały zilustrowane w postaci czterech schematycznych wykresów 
(rys. 5), obrazujących czas kulminacji życia w trakcie jego trwania.

Kulminacja osiągnięć może być więc w mniejszym lub większym stopniu 
powiązana z krzywą biologiczną; ważnym czynnikiem jest tutaj udział witalno-
ści w zdobywanych sukcesach – im większe ma znaczenie, tym bardziej szczyt 
osiągnięć dopasowuje się do szczytu biologicznych możliwości człowieka.
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Inaczej jest w przypadku twórczości; co prawda i tutaj potencjał organizmu 
wywiera wpływ na działalność artysty, lecz jest tylko jednym z czynników od-
działujących co najwyżej na obszar eksplorowanych możliwości (im większa 
witalność tym dalsze poszukiwania i inspiracje), na podejmowanie ryzyka zwią-
zanego z innowacyjnością oraz energię, z jaką twórca broni swoich po mysłów. 
Co więcej, relacja między biologicznym wymiarem życia a tworzeniem może 
czasem podlegać silnym modyfi kacjom, szczególnie wtedy, gdy artysta przed-
kłada jakość dzieła ponad jakość życia, czyli realizuje się twórczo zanie dbując 
podstawowe potrzeby organizmu, a nawet działając na jego szkodę. Dlatego 
kulminacja osiągnięć w tej dziedzinie nie musi wykazywać związku z biolo-
giczną krzywą życia, co dobrze obrazuje trzeci i czwarty model.

Rys. 5. Cztery typy rozkładu osiągnięć w biegu życia twórcy (na podstawie Ch. Bühler, Bieg 
życia ludzkiego, s. 303)
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1.1.3. Kryzys wieku średniego w strukturze fazowej biegu życia
Z problematyką kulminacji biografi i związany jest problem przełomu połowy 
życia, przypadający na ten sam okres. Często odczuwany jest jako kryzys dotych-
czasowej egzystencji, dlatego w wielu przypadkach mobilizuje jednostkę do cał-
kowitej lub częściowej zmiany dotychczasowego modus vivendi. Nietypowość 
i specyfi ka tego życiowego przełomu ma zapewne związek z faktem, iż obiek-
tywnie jednostka znajduje się na szczycie swej zawodowej kariery: zazwyczaj 
prowadzi ustabilizowane życie, ma za sobą najważniejsze decyzje osobiste, za-
pewniony byt materialny, zdobywa kolejne stopnie awansu itp. Jednocześnie jej 
subiektywne odczucia związane są właśnie z refl eksją nad sensem (lub brakiem 
sensu) własnego istnienia, nad nieuchronnością śmierci, nad niezrealizowanymi 
planami i marzeniami, które najprawdopodobniej będzie musiała porzucić. 

W koncepcji Bühler nie pojawia się pytanie o sposób przeżywania kryzysu 
połowy życia (nazywanego również przełomem albo kryzysem wieku średnie-
go), gdyż odkrycie tego zjawiska przez psychologów rozwojowych przypada 
na lata późniejsze. Jego ślad można jednak odnaleźć w postaci pojęcia zmiany 
dominanty życiowej. Zmiana dominanty oznacza sytuację, w której jednostka, 
poświęcająca się dotychczas określonej aktywności, dochodzi do wniosku, że 
w ten sposób nie realizuje wyznaczonego przez siebie celu, idei, której słu-
ży (czyli swojego przeznaczenia – w rozumieniu Bühler). Wtedy przedkłada 
samą ideę nad dotychczasową aktywność i porzuca ją, poszukując nowych 
sposobów realizacji nadrzędnego celu. Ten sam proces został nazwany przez 
Levinsona, współczesnego psychologa rozwojowego, zmianą paradygmatu611. 
Paradygmatem nazywa on uporządkowany zespół założeń, spostrzeżeń, oczeki-
wań, przekonań i wartości, pozwalający rozumieć szeroki zakres sytuacji i wy-
darzeń oraz nadawać im znaczenie612. Integruje on myślenie, uczucia i zacho-
wania oraz wyznacza priorytety w życiu człowieka. Zmiana paradygmatu jest 
zewnętrznym przejawem przezwyciężenia kryzysu wieku średniego; poprzedza 
ją zazwyczaj okres wzmożonej refl eksji, pomagającej określić nowe kierunki 
życia.

Według Piotra Olesia kryzys połowy życia to proces intensywnych i subiek-
tywnie trudnych przemian osobowości, które dotyczą koncepcji siebie, świata 
i wartości oraz zadań życiowych, a mogą wynikać z konfrontacji z faktem cza-
sowej ograniczoności życia, reewaluacji dotychczas realizowanych dążeń życio-

611  Spojrzenie Levinsona wzbogaca i uwspółcześnia rozważania Bühler, więc włączyłam je 
do tworzonej podstawy teoretycznej. Pozostaję jednak przy terminologii zmiana dominanty z tego 
względu, iż terminu paradygmat w innym znaczeniu używa również H. Gardner, opisując radykal-
ną zmianę modelu tworzenia w danej epoce.

612  Za: P.K. Oleś, Psychologia przełomu połowy życia, Lublin 2000, s. 81. Dalej stosuję skrót 
PPŻ, podając również stronę, z której zaczerpnęłam cytat lub informację. Rozważania na temat 
kryzysu wieku średniego powstały również w oparciu o inne ważne pozycje, do których należą: 
A. Grün DSB, W połowie drogi, tłum. J. Figiel, Z. Płużek, Kraków 2008; Z. Płużek, A. Jacyniak 
SJ, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 2006; S. Stochmiałek, Przezwyciężanie kryzysów życiowych 
przez osoby dorosłe, Warszawa 2009; J. Gauthier, Kryzys wieku średniego, tłum. H. Sobieraj, 
Poznań 2005 (dalej stosuję skrót KWS, podając też numer strony z tego wydania).
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wych i z konieczności adaptacji do zadań i ról życiowych typowych dla wieku 
średniego [PPŻ, s. 135]. Jacques Gauthier z kolei pisze: Ten wiek jest nazna-
czony bilansami, rozczarowaniem, zakwestionowaniem wszystkiego. Przeszłość 
zostaje oceniona w porównaniu z przyszłością, a ta nie zawsze jest zgodna z bez-
barwną teraźniejszością [KWS, s. 9].

Jakie problemy dominują więc w refl eksjach jednostki przeżywającej kryzys 
wieku średniego? Są to przede wszystkim pytania o sens życia, o cele i wartości, 
jakie powinno się realizować, o własną tożsamość i jakość relacji z otaczającym 
światem. Poszukiwaniom odpowiedzi towarzyszy najczęściej przeprowadzanie 
bilansu życia i podważanie lub przewartościowywanie wcześniej podjętych de-
cyzji. Od wyniku tych rozrachunków z samym sobą zależy zakres wprowadza-
nych zmian i korekt dotychczasowej wizji własnej biografi i. Zmienia się również 
perspektywa czasowa, z której podmiot spogląda na życie: z czasu upływające-
go od daty narodzin na czas postrzegany jako pozostały do przeżycia.

Kryzys wieku średniego obejmuje szereg dynamicznych zmian, które można 
widzieć w kontekście pozytywnym – jako wyzwanie, okazję do zmiany spojrze-
nia na życie, przyjęcia bardziej dojrzałej perspektywy własnej egzystencji, jako 
czas zbierania „owoców” dotychczasowej pracy. Jednak tak głębokim zmianom 
musi towarzyszyć – i towarzyszy – wiele objawów negatywnych. 

W psychologii rozwojowej wymienia się następujące symptomy, które 
najczęściej zwiastują początek przełomu życia: poczucie nieszczęścia, ogólny 
stan niezadowolenia, depresja, osamotnienie, utrata poczucia bezpieczeństwa, 
niezdecydowanie, konfl ikt między idealnym a realnym obrazem samego siebie, 
irytacja i niecierpliwość, rozproszenie (nieefektywne zajmowanie się wieloma 
rzeczami naraz), poczucie zatracenia własnej indywidualności, obsesja śmierci, 
choroby albo starości i narastająca nerwowość [PPŻ, s. 26]. Gauthier wymienia 
jeszcze: utratę ufności, wątpliwości, brak przyjemności płynącej z dotychczaso-
wej aktywności, obojętność wobec życia, ambiwalencję i trudności w rozezna-
niu, czego się chce, znużenie, wielką potrzebę duchowości i moc wiary [KWS, 
s. 12]. Poczucie presji czasu połączone z lękiem o to, ile go jeszcze jednostce 
zostało powoduje, iż wszelkie planowane zmiany wprowadzane są szybko, a po-
dejmowane działania czasem wydają się impulsywne albo nieprzemyślane.

Osobną sprawą jest przeżywanie kryzysu wieku średniego przez twórców 
– zbadaniem tego problemu zajął się Elliott Jaques. Zwrócił on uwagę na zna-
czącą zmianę, jaka zachodzi u wielu artystów przekraczających próg 37. roku 
życia. Najczęściej przejawia się ona w trzech formach: 1) wypalenie się twórcy 
i zakończenie działalności twórczej (czasem jest to równoznaczne z popełnie-
niem samobójstwa przez artystę niezdolnego do znalezienia nowej aktywności 
życiowej); 2) wprowadzenie istotnych zmian w charakterze twórczości (nowy 
gatunek, prąd, dziedzina sztuki); 3) rozpoczęcie nowej działalności twórczej 
[PPŻ, s. 61–66].

Charakter późnej twórczości także zdecydowanie różni się od utworów po-
wstałych w okresie młodości: Jaques nazywa ten okres „twórczością rzeźbiar-
ską”, ujmując w postaci przenośni szczególne cechy procesu twórczego: dopra-
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cowywanie szczegółów, wydłużenie czasu od powstania pomysłu do gotowego 
dzieła, wprowadzanie licznych poprawek, modyfi kacji i ulepszeń oraz pojawie-
nie się fi lozofi cznego namysłu nad światem i refl eksji natury ogólnej. Także 
spojrzenie na naturę człowieka radykalnie się zmienia: Przekonanie o tym, że 
człowiek jest z natury dobry nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością i zo-
staje zastąpione akceptacją faktu, że w osobowości współwystępują dobro i zło, 
miłość i nienawiść, tendencje rozwojowe i destruktywne [PPŻ, s. 63].

Przykładem radykalnej zmiany jest tak zwany syndrom Gauguina, czyli 
poszukiwanie swej własnej, autentycznej tożsamości przez gruntowną zmianę 
siebie i stylu życia, realizowaną w postaci zmiany środowiska (wewnętrzne od-
rodzenie ma się dokonać w nowym miejscu, ucieleśnieniu „pierwotnego raju”). 
Zjawisko to dotyczy tylko osób dorosłych, mających ustabilizowaną pozycję 
życiową, które nagle uciekają od dotychczasowego życia, próbując w innym 
miejscu wszystko rozpocząć od nowa. Jak jednak pisze Oleś, człowiek ulega 
iluzji, że znalazł rozwiązanie wewnętrznych problemów, wydaje mu się, że auto-
matycznie zmieni siebie dzięki zmianie sytuacji [PPŻ, s. 108].

Badacze zajmujący się mechanizmem psychologicznym tego zjawiska wska-
zują różne możliwe przyczyny. Po pierwsze, może to być stłumiona potrzeba 
zmiany, która nagle wybucha z wielką siłą. Po drugie, może to być efekt rein-
terpretacji własnej historii życia. Po trzecie wreszcie – być może jest to próba 
dopasowania swej osobowości do zmienionej już struktury życia i powstałych 
na tej bazie nowych związków z otoczeniem [PPŻ, s. 110].

Dążenie do zmian, niezależnie od stopnia ich radykalizmu, jest przejawem 
nie tylko radzenia sobie z adaptacją problemów drugiej połowy życia, lecz rów-
nież dążeniem do realizacji marzeń z okresu młodości. Oleś podkreśla wagę 
i wartość marzeń młodzieńczych w kryzysie wieku średniego: W marzeniu 
z młodości tkwi szansa otwarcia się na nową wartość, robienia czegoś, co zbliża 
życie do ideału [PPŻ, s. 116]. Jednak w jego realizacji tkwi niebezpieczeństwo 
zagubienia realizmu życiowego – zbyt ambitne marzenie może stać się źródłem 
silnej frustracji i ostrego kryzysu. W przypadku mężczyzn marzenia z młodości 
zazwyczaj dotyczą własnej wielkości, posiadania władzy i uzyskania nadzwy-
czajnych osiągnięć. Jeśli nie zostaną poddane korekcie uwzględniającej realia 
codzienności, mogą wzmagać napięcie już i tak trudnego kryzysu połowy życia. 

Także Gauthier zestawia ten kryzys z przełomem adolescencyjnym, pokazu-
jąc, że idealistyczne plany i pragnienia z tego okresu muszą zostać przewartoś-
ciowane, a dorosły staje przed zadaniem zaakceptowania siebie i swojego życia 
takim, jakie jest i pogłębienia jego rozumienia nawet poprzez doświadczenie 
kryzysu egzystencjalnego i pytań o sens życia: Ten duchowy kryzys rozgrywa 
się na poziomie głębokiego pragnienia, ponieważ człowiek zostaje zachęcony do 
pójścia do kresu samego siebie, do odkrycia tego, do czego jest powołany, kim 
ma się stać [KWS, s. 44–45].

Zatem spojrzenie na kryzys wieku średniego w jego duchowym oraz egzy-
stencjalnym aspekcie odsłania rozwojowy charakter tego przełomu, ujawniając 
w subiektywnie trudnym doświadczeniu jego obiektywną, sensotwórczą wartość:
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Stajemy zatem, w połowie życia, wobec mrocznej nocy, która oznacza zerwanie z naszymi 
ludzkimi dążeniami. Ta noc naszej skończoności jest naznaczona lękami, ogołoceniem 
ze wszystkiego, samotnością. Rozpoczyna się właściwy temu wiekowi proces interioryza-
cji (…). Artyści przeżywają tę egzystencjalną noc z większą ostrością. W średnim wieku 
może pojawić się pragnienie tworzenia (…). Może również nastąpić spadek zdolności 
twórczych, lecz większość artystów wychodzących z kryzysu zmienia pokrój swojej sztuki 
w sposób defi nitywny. Dojrzewająca z czasem twórczość doprowadza często do ukorono-
wania dzieła [KWS, s. 116, 118].

1.2. Model rozwoju twórczości w biegu życia

Znając strukturę biegu życia człowieka, można zastanowić się nad wymiarem 
najistotniejszym dla każdego twórcy – nad jego aktywnością twórczą. Czy pod-
lega ona ogólnym prawom sprawdzającym się w odniesieniu do pozostałych 
wymiarów, czy też ma swoją specyfi kę? Jak, wreszcie, wygląda struktura życia 
twórcy jako efekt interakcji wielkiego talentu i szarej codzienności?

Współczesne teorie twórczości można podzielić na dwie grupy, uwzględ-
niając ich zakres i charakter. W pierwszej grupie mieszczą się teorie makrosko-
powe, ujmujące twórczość interdyscyplinarnie, wykraczające poza psychologię 
w poszukiwaniu mechanizmów i uwarunkowań aktywności twórczej człowieka. 
Druga grupa to teorie mikroskopowe, wyjaśniające mechanizmy psychologicz-
ne, procesy i cechy psychiczne tylko w zakresie psychologii613. Psychobiografi a 
naukowa (literaturoznawcza) korzysta z dorobku teoretycznego obu tych grup, 
doceniając w pierwszej – makroskopowej – jej charakter interdyscyplinarny 
i wykorzystując najważniejsze modele powstałe na jej gruncie: trójkąt twór-
czości Mihaly Csikszentmihalyiego i koncepcję Modelowego Twórcy Howarda 
Gardnera. Teorie mikroskopowe pozwalają z kolei na dokładną analizę osobo-
wości twórczej.

1.2.1. Proces twórczy: kluczowy moment w rozwoju wymiaru 
twórczości

Współcześnie prowadzi się badania nad procesem twórczym, który ze względu 
na to, iż dotyka kluczowego momentu powstawania wielkiego dzieła, powi-
nien szczególnie interesować literaturoznawców badających biografi e pisarzy. 
Właśnie dlatego warto zapoznać się bliżej z koncepcją opisującą kontekst two-
rzenia dzieła autorstwa Howarda Gardnera. 

Proces twórczy jest tu rozpatrywany w skali makro, ze szczególnym 
uwzględnieniem interakcji twórcy ze środowiskiem, w którym powstaje pomysł. 
Według Gardnera jest to proces przekształcania prywatnych i intuicyjnych idei 

613  Za: A. Tokarz, Twórczość, s. 907.
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oraz rozwiązań w dzieło obecne w społecznym świecie symboli614. Przebiega on 
najczęściej równolegle w trzech płaszczyznach wzajemnie od siebie zależnych. 

Pierwszy element to moment upublicznienia wytworu. Pomysły powstające 
w umyśle twórcy muszą zostać włączone w „krwioobieg” dziedziny. Dzieło bez 
konfrontacji ze środowiskiem specjalistów działających w tym samym obszarze 
nie może zaistnieć, gdyż twórcza myśl zawsze powstaje w danym kontekście 
kulturowym, w odpowiedzi na konkretne pytania, zapełniając określoną lukę 
wiedzy (w nauce) lub dostarczając nowych środków wyrażania siebie i swojego 
wnętrza (w sztuce). Już na tym etapie przebiega pierwsza selekcja wytworów: 
z powodu nieumiejętnego upublicznienia twórcza idea może zostać uznana za 
nietrafną.

Drugi istotny element procesu twórczego to tworzenie produktu jako cało-
ści posiadającej wewnętrzną organizację poznawczą, strukturę jasną, logiczną 
i piękną (harmonijną). W koncepcji Gardnera proces ten polega na gromadze-
niu informacji, ale nie jest to przyrost wiedzy, lecz budowanie całościowego 
pomysłu z pojedynczych elementów w trakcie doświadczenia krystalizującego. 
Również na tym etapie twórcza idea może zostać zarzucona, jeśli autor nie po-
trafi  sformułować jej w sposób jasny i klarowny, najlepiej w formie określonego, 
wewnętrznie koherentnego systemu.

Trzeci wreszcie element to proces komunikacji polegający na poszukiwa-
niu języka i stylu czy formy dla odpowiedniego wyrażenia nowej idei: aby, po 
pierwsze, była adekwatna w stosunku do rezultatu twórczej pracy, a po dru-
gie – by mogła zostać włączona w język dziedziny, w którym ma zaistnieć. 
Nieumiejętność zakomunikowania pomysłu, nawet najbardziej twórczego, 
w odpowiednim języku, zrozumiałym dla specjalistów i jednocześnie „wier-
nym” powstałej idei, to trzecia przeszkoda w przekształcaniu prywatnej intuicji 
w istniejące społecznie dzieło.

Na konieczność włączenia „prywatnych” pomysłów twórcy w „krwioobieg” 
idei w obrębie danej dziedziny zwraca uwagę także Dean Simonton615. Nazywa 
on twórczość rodzajem przywództwa, gdyż twórca powinien umieć oddziały-
wać na innych, by móc ich skutecznie przekonywać do swoich idei i wywierać 
na nich wpływ. Inaczej jego odkrycie pozostanie nic nieznaczącą, prywatną 
koncepcją. Według Simontona nie wystarczy jednak skuteczne przekonywanie: 
również środowisko musi być przygotowane na przyjęcie nowego paradygma-
tu, musi w nim zaistnieć potrzeba uporządkowania odbieranej rzeczywistości 
(nowego spojrzenia na znane fakty) – wtedy twórca, odpowiadając na tę po-
trzebę, prezentuje swój spo sób ujęcia danego problemu i w ten sposób poddaje 
go ocenie środowiska. Umiejętne zakomunikowanie pomysłu oraz konieczność 

614  Por. H. Gardner, More on private intuitions and public symbol systems, „Creativity 
Research Journal”, v. 7 (3 & 4), 1994; H. Gardner, R. Nemirovsky, From private intuitions to 
public symbol systems..., „Creativity Research Journal”, v. 4 (1), 1991; por. też M. Stasiakiewicz, 
Twórczość i interakcja, s. 72.

615  Koncepcja Simontona została przedstawiona w podręczniku E. Nęcki Psychologia twór-
czości, s. 180–184.
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zaistnienia potrzeby w środo wisku i przygotowania go do odbioru nowego dzie-
ła to bardzo istotne elementy kontekstu odkrycia, które pozwalają zrozumieć, 
dlaczego twórcy o podobnym potencjale są tak skrajnie oceniani przez społecz-
ność, w której tworzą: być może jest to związane albo z różnicą oczekiwań, albo 
z nieumiejętną komunikacją twórcy z otoczeniem.

1.2.2. Osobowość twórcza: ujęcie cechowe
Pytanie o zestaw cech wyróżniających twórców spośród innych osób towarzy-
szy rozważaniom nad twórczością już od samego początku i wciąż wzbudza 
wiele kontrowersji. Z jednej strony psychologowie wskazują na specyfi czną 
organizację cech osobowości twórców, z drugiej strony wielu psychologów 
neguje sensowność podkreślania różnic między twórcami i zwykłymi ludźmi. 
Koncepcja sformułowana przez Andrzeja Strzałeckiego wychodzi od zdefi nio-
wania twórczości jako stylu zachowania616, wskazując na trzy czynniki ważne 
w osobowości twórcy: intelektualny, osobowościowy oraz aksjologiczny. 

W sferze intelektualnej twórca winien charakteryzować się płynnością i ory-
ginalnością myślenia, umiejętnością wizualizacji, giętkością struktur poznaw-
czych, tolerancją niezgodności poznawczych oraz postawą estetyczną. Giętkość 
struktur poznawczych pozwala mu na niezależność myślenia, stosowanie zróż-
nicowanych metod rozwiązywania problemów oraz łączenie pojęć z odległych 
dziedzin. Tolerancja niezgodności poznawczych oznacza bycie odpornym na 
specyfi czne napięcia generowane przez problemy i związane z obecnością luk, 
rozbieżności, jak i sprzeczności w posiadanej wiedzy. Postawa estetyczna pro-
wadzi do nadawania znalezionym rozwiązaniom postaci logicznej i harmonij-
nej, jednym słowem – pięknej.

W sferze osobowościowej twórca powinien być nonkonformistyczny, we-
wnątrzsterowny, spontaniczny i mieć silne ego. Nonkonformizm polega tu na 
zdolności przeciwstawiania się naciskom otoczenia oraz na gotowości obrony 
swojego punktu widzenia. Wewnętrzna sterowność to gotowość do kierowania 
się wewnętrznym systemem wartości i niezależność od wzmocnień zewnętrz-
nych. Spontaniczność związana jest z aprobatą dla siebie i życia, z umiejętnością 
cieszenia się, z odwagą podejmowania różnych aktywności życiowych. Silne 
ego oznacza umiejętne przezwyciężanie lęku, zdolność koncentrowania się na 
problemie, sprawność podejmowania decyzji oraz niski poziom neurotyczności.

W sferze aksjologicznej twórca powinien dążyć do samorealizacji oraz po-
siadać autonomiczną motywację poznawczą. Samorealizacja polega na umie-
jętności realizowania „zadań dalekich” i utrzymania silnej motywacji w długim 
okresie czasu. Natomiast autonomiczna motywacja poznawcza to autentyczne 
zainteresowanie rozwiązywanym problemem (autonomiczne, czyli niezależne 

616  Styl zachowania to charakterystyczny, typowy i zindywidualizowany sposób organizowa-
nia czynności; za: A. Strzałecki, Style działania twórczego, w: Stymulatory i inhibitory aktywności 
twórczej, red. A. Tokarz, Poznań 1991, s. 52. Streszczenie najważniejszych tez autora zostało przy-
gotowane na podstawie jego tekstów: Style działania twórczego oraz Twórczość a style rozwiązy-
wania problemów praktycznych, Wrocław 1989.
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od nagród, związanych ze znalezieniem odpowiedzi) oraz gotowość do stawia-
nia długofalowych i ambitnych celów.

W psychologii poszukuje się również typowych cech charakteryzujących 
ludzi twórczych. W badaniach przeprowadzonych w latach pięćdziesiątych 
przez Institute of Personality Assessment and Research (IPAR)617 okazało się, 
że nie ma jednego wzorca cech, chociaż można wyróżnić pewne właściwości 
charakteryzujące wszystkich badanych. Są to: silne ego, silne poczucie włas-
nej kompetencji i wartości, wysoka inteligencja (powyżej 120 IQ) – ale tylko 
w twórczości naukowej, u artystów zależność między twórczością i inteligen-
cją może być odwrotna, tolerancja na sprzeczne doświadczenia, specyfi czna 
forma uspołecznienia (niezależność i dystans wobec norm kulturowych, słabo 
rozwinięty motyw aprobaty społecznej i afi liacji, introwertyzm, zamknięcie się 
w sobie, samowystarczalność), wyższy poziom zaburzeń psychicznych (przede 
wszystkim częstsze depresje, schizofrenie i schizotypie) oraz wysoka samo-
ocena. Dodatkowo wykazano, że pisarze charakteryzują się przede wszystkim 
elastycznością i oryginalnością umysłową, dobrze rozwiniętą wyobraźnią, po-
czuciem estetyki, dobrą pamięcią, wrażliwością i trafnością obserwacji. 

Z amerykańskich badań wynika paradoksalny wniosek: twórcy w pewnym 
aspekcie podobni są do neurotyków, wykazując się większą pobudliwością 
oraz nadwrażliwością, jednak w odróżnieniu od nich nie są chwiejni i lękowi. 
Dodatkowo ich percepcja rzeczywistości jest bardziej obiektywna i mniej obar-
czona emocjami oraz ocenami. Również inni psychologowie618 podkreślają fakt 
odmienności przystosowania twórców, polegającej na umiejętnym radzeniu so-
bie ze sporymi kosztami emocjonalnymi oraz przedkładaniu twórczości ponad 
jakość swojego życia, co w praktyce oznacza optymalizację warunków potrzeb-
nych do tworzenia kosztem własnego dobrostanu.

Jak widać, część cech wymienianych przez Strzałeckiego oraz wskazanych 
w badaniach IPAR pokrywa się, dlatego wydaje się, że można uznać je za uni-
wersalne: twórca powinien więc posiadać silne ego i wysoką samoocenę, być 
niezależny, otwarty na nowe pomysły i wytrwały, powinien charakteryzować 
się giętkością i oryginalnością myślenia, tolerancją niezgodności poznawczych 
(sprzecznych doświadczeń) oraz postawą estetyczną.

617  Są to do dziś najbardziej kompletne badania na ten temat. Ich celem była konstrukcja 
hipotetycznego modelu osobowości twórcy. Badaniom poddano grupę złożoną z wybitnych arty-
stów, pisarzy, architektów, matematyków i uczonych innych specjalności. Badania IPAR zostały 
omówione za: J. Trzebiński, Osobowościowe warunki twórczości, w: Osobowość a społeczne za-
chowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980, s. 105–132 oraz A. Tokarz, Twórczość, 
s. 907–908.

618  Por. A. Tokarz, M. Kuleta, Sytuacje trudne a twórczość w świetle danych autobiografi cz-
nych, cz. I: Teoretyczny kontekst problemu i osobowościowy kontekst analizy danych autobiogra-
fi cznych, „Psychologia Wychowawcza” 1992, t. 35, nr 2–3, s. 100.
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1.2.2.4. Koncepcja Modelowego Twórcy Howarda Gardnera

Teoria Csikszentmihalyiego (omówiona w podrozdziale 1.3. II części książki) 
stała się podstawą analizy rozwoju osobowości twórczej Howarda Gardnera, 
nazwanej przez niego Modelowym Twórcą (Exemplary Creator)619. Przekładając 
to na język teoretycznoliteracki, można mówić o „idealnej strukturze biografi i”, 
która w jakimś stopniu realizuje się w życiu każdego genialnego artysty, przy 
czym ta zgodność może być większa lub mniejsza. Jest to próba wykorzystania 
dotychczasowych wyników badań do zbudowania uogólnionej biografi i wiel-
kiego twórcy, który tworzy swe dzieło nie w izolacji, lecz w asynchronicznym 
układzie oddziaływań, owym „trójkącie twórczości”, złożonym z jednostki, pola 
oraz dziedziny. Koncepcja Gardnera jest trafnym modelem rozwoju wymiaru 
twórczości w przebiegu życia jednostki wybitnej – i jako taka została przeze 
mnie w całości włączona do podstawy teoretycznej metody psychobiografi czno-
-literaturoznawczej.

Modelowy Twórca pochodzi z rodziny niezbyt bogatej, należącej raczej do 
klasy średniej. Atmosfera w jego domu rodzinnym jest raczej dobra, chociaż 
panują w nim surowe zasady, a czasem brakuje domowego ciepła. Rodzice nie 
są wysoko wykształceni, ale cenią edukację i oczekują od swojego dziecka do-
brych wyników w nauce. 

Związki emocjonalne Modelowego Twórcy są złożone: relacje z jednym ro-
dzicem zazwyczaj ma dobre, w stosunku do drugiego żywi uczucia ambiwa-
lentne. Może być silnie związany z nianią, guwernerem lub dalszym krewnym. 
Dzięki więzi łączącej go z taką osobą wcześnie, często już w dzieciństwie, 
odkrywa dziedzinę, która zaczyna go fascynować. Często we wspomnieniach 
twórcy mówią o ważnym dla nich wydarzeniu, jednej chwili, w której „zako-
chali się” w dziedzinie. Gardner nazywa ten moment doświadczeniem krysta-
lizującym (crystallizing experience), odpowiada ono za nagłe pojawienie się 
zdolności kierunkowych u twórcy. Autor porównuje je do zauroczenia, tak silne 
emocjonalnie jest to przeżycie. Wczesny kontakt z dziedziną ma więc dla twór-
cy bardzo ważne znaczenie. Opisane przez Gardnera doświadczenie krystalizu-
jące skupia aktywność jednostki na określonym problemie – od tego momentu 
powstają pierwsze próby twórczości, które jednak nie zawsze muszą być udane.

Jako młody człowiek Modelowy Twórca wyjeżdża z rodzinnego miasta do 
pobliskiego centrum, aby zdobyć wykształcenie. W tym czasie trwa pierwsza 
dekada jego dochodzenia do mistrzostwa w danej dziedzinie. Wchodząc w nowe 
środowisko, odkrywa wokół siebie inne osoby mające podobne zainteresowania. 
Razem z nimi może tworzyć organizacje, kluby lub stowarzyszenia, nadając im 
konkretne struktury i wyznaczając cele, często zawarte w manifestach. W czasie 
studiów może interesować się również innymi dziedzinami, aż do okresu izolacji. 
W pewnym momencie Modelowy Twórca odkrywa w zakresie swojej dziedziny 

619  Model skonstruowany przez Gardnera został szczegółowo opisany w pracy Creating 
minds. An anatomy of creativity..., New York 1993. Cytując fragmenty tej książki, będę stosowała 
skrót CM, podając również stronę, z której zaczerpnęłam informację lub cytat.
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problem, którego nie można rozwiązać lub wyrazić za pomocą dotąd stosowa-
nych środków. Rodzi się pierwsze poczucie asynchronii, czyli niezgodności po-
między potrzebami i dążeniami jednostki, a określonymi elementami otaczającej 
ją rzeczywistości. Gardner nazywa to owocną asynchronią, gdyż w przypadku 
wielkich twórców prowadzi ona do powstania wielkich dzieł i odkryć.

Owocna asynchronia u Modelowego Twórcy może dotyczyć konfl iktu jed-
nostki z dziedziną, jednostki z polem i jednostki w obrębie własnej osobowości. 
W każdym z tych przypadków osoba poprzez twórczość rekompensuje braki 
odczuwane w pozostałych wymiarach życia i może wyrażać wszystkie emo-
cje, osiągając stan równowagi, pomimo problemów osobistych czy konfl iktów 
z przedstawicielami swojej dziedziny, którzy nie uznają jej osiągnięć.

Przykładem asynchronii w obrębie dziedziny jest romantyczne odczuwanie 
w obrębie paradygmatu klasycznego: istnieje niezgodność między przeżyciami 
a językiem, niezdolnym te wrażenia werbalizować. To rodzi poczucie dyskom-
fortu i potrzebę znalezienia nowych środków wyrażania uczuć. Asynchronia 
w obrębie pola to na przykład konfl ikt jednostki twórczej z mistrzem albo gro-
nem rówieśniczym, a w szerszym zakresie – z gronem ekspertów wypowiadają-
cych się na te maty dotyczące dziedziny. 

Modelowy Twórca próbuje pokonać powstałą asynchronię i boryka się z prob-
lemem tak długo, aż poczuje, że jest blisko rozwiązania intelektualnej zagadki. 
Zaczyna izolować się od otoczenia. Jest to okres intensywnej pracy, mającej na 
celu znalezienie najlepszego rozwiązania zaistniałej niezgodności między ocze-
kiwaniami i potrzebami poznawczymi jednostki a realiami dziedziny. 

Szczytowym punktem podjętej przez Modelowego Twórcę pracy staje się 
radykalny przełom twórczy, przeżywany jako moment olśnienia, decydujący 
o dalszym kierunku życia. Jednostka doświadcza znowu „krystalizacji”, ale tym 
razem jest to doświadczenie krystalizujące ideę, nowy, właśnie powstały pomysł 
– to dzięki niemu pojedyncza myśl rozwijana jest w spójny paradygmat, a proces 
ten jest długotrwały i prowadzi do całościowej realizacji dokonanego w chwili 
olśnienia odkrycia. Pomysł krystalizuje się również w innym sensie – stając się 
konkretnym „dziełem” (utworem literackim, obrazem, utworem muzycznym, 
pracą naukową, wynalazkiem).

Modelowy Twórca zaczyna swojej dziedzinie oddawać wszystko: swój 
czas, zaangażowanie, uwagę – Gardner nazywa to kontraktem faustowskim. 
Kontrakt faustowski jest poświęceniem samego siebie i osób bliskich, żyjących 
wokół twórcy, na ołtarzu własnych osiągnięć. Staje się ceną, jaką trzeba zapłacić 
za możliwość tworzenia rzeczy wielkich. Można to rozumieć jako próbę ochro-
ny tego nadzwyczajnego talentu i jego pozycji w życiu twórcy: ochrony przed 
codziennością i zagubieniem „poczucia misji”.

Gardner wymienia cztery „strategie” realizacji kontraktu faustowskiego: 
1) podjęcie życia „ascetycznego”, połączonego z wieloma wyrzeczeniami w celu 
jak najlepszej realizacji wyznaczonego celu (Freud); 2) izolacja od innych, bez 
względu na dotychczasowe więzi (Einstein); 3) wykorzystywanie innych ludzi 
do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości bodźców wzmagających potencjał 
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twórczy (Picasso); 4) podjęcie stałej walki z innymi, bez względu na jej bolesne 
skutki [CM, s. 44].

Kontrakt faustowski może się wyrażać w zgodzie na nieszczęśliwe małżeń-
stwo lub na odejście ukochanej osoby. W innym przypadku polega na całkowitym 
odizolowaniu się od ludzi. Twórca cały swój czas oddaje kultywowaniu swej dzie-
dziny i żąda od otoczenia akceptacji tego stanu rzeczy oraz podobnego poświęce-
nia [CM, s. 362–364]. Przedkłada on doskonałość sztuki, perfekcję swej twórczo-
ści nad warunki życia. Gardner charakteryzuje twórcę w tym okresie jako pewne-
go siebie, krytycznego, dumnego, upartego oraz niechętnie przyznającego się do 
błędów. Jego pewność siebie często łączy się z egotyzmem, a nawet narcyzmem, 
jest zaabsorbowany sobą i swoją pracą, lekceważy kontakty z najbliższymi, często 
wydaje się nieczuły i obojętny. Twórczość staje się centrum życia rodziny – gene-
ratywnej lub prokreatywnej, niezależnie od woli innych jej członków620. 

Dziesięć lat dzielących pierwszy przełom twórczy od kolejnego przełomu 
Modelowy Twórca poświęca na pracę w obrębie swej dziedziny. Świadomie dąży 
do rozwiązania postawionych przez siebie problemów. Doskonali zdobyte umie-
jętności i zdobywa nowe, wybierając te, które mogą okazać się użyteczne w dal-
szej pracy. Uzupełnia dostrzeżone w dziedzinie luki, dopracowuje poszczególne 
elementy odkrycia, rozwija swój pomysł w wielu różnych kierunkach, eksplo-
ruje nowe pola i możliwości. Dzięki działaniu mechanizmu promocji jego praca 
przebiega zazwyczaj w dobrych warunkach, tak pod względem emocjonalnym, 
jak i materialnym. Może liczyć na wsparcie środowiska, a jego dzieło zaczyna 
przynosić mu sławę. Strukturę biegu życia twórcy ilustruje schemat (rys. 6).

Wspomniany wyżej mechanizm promocji621 stanowi złożony system współ-
działających sił, które z jednej strony ułatwiają tworzenie, jednak z drugiej – 
łączą się z pewnymi zobowiązaniami. Z jednej strony bowiem uznanie i sława 
zwiększają możliwość osiągnięcia dalszych sukcesów, gdyż następuje powięk-
szenie psychologicznego i społecznego kredytu kreatywności. To z kolei powo-
duje poszerzenie poznawczego pola działania, co pozwala na bardziej ambitne 
i nowatorskie, a także ryzykowne pomysły. Z tym łączy się także tak zwany 
efekt Matthew, czyli uznanie dla każdego rezultatu przyznawane ze względu 
na sławę danej osoby. Po uzyskaniu przez nią prestiżowej nagrody, sławy albo 
uznania w środowisku, jej kolejne osiągnięcia twórcze są wyżej oceniane niż 
osiągnięcia dotychczasowe. Jednostka uzyskuje też większe prawo do popełnia-
nia błędów, łamania konwenansów i przekraczania ogólnie przyjętych ograni-
czeń. Stąd właśnie bierze się przekonanie o tym, że twórca nie jest zobowiązany 
do przestrzegania obowiązujących formuł i zasad, przeciwnie – oczekuje się, że 
to on będzie twórcą nowych reguł wiedzy i działania.

620  Czasem ów kontrakt polega na rzeczywistych próbach paktowania z Bogiem, jak to miało 
miejsce w biografi i Pabla Picassa, który podczas choroby siostry obiecał Bogu, że dla niej zre-
zygnuje z malarstwa. Dziewczynka umarła, co malarz odczytał jako nakaz poświęcenia się sztuce 
[CM, s. 362–364]. Cechy takiego kontraktu występują również w modlitwie Juliusza Słowackiego 
o sławę po śmierci nawet za cenę niepopularności oraz niechęci środowiska za życia.

621  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 126–127.
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Z drugiej strony mechanizm promocji wiąże się z pewnymi niebezpieczeń-
stwami. Po pierwsze, jeśli twórca uwierzy w swoją omnipotencję, może zacząć 
podejmować działania, które tylko w jego przekonaniu są wielkie, a w rzeczy-
wistości są przedsięwzięciami chybionymi. Po drugie, środowisko oczekuje po-
wtórzenia sukcesu, stworzenia dzieła dorównującego poprzednim osiągnięciom. 
Nie jest to takie proste, gdyż każdy mechanizm promocji powoduje ustalenie 
wyższego od dotychczasowego standardu przyszłych osiągnięć. W tym miejscu 
warto jednak dodać, że każda porażka wielkiego twórcy ma charakter względ-
ny: dokonane osiągnięcie może uzyskać status „dyspozycyjny”, czyli świadczyć 
o potencjale intelektualnym osoby (mimo rzeczywistej niższej wartości samego 
dzieła) – w ten sposób środowisko reaguje na osiągnięcia postrzegane jako „po-
niżej poziomu” danego twórcy.

Po około dziesięciu latach pracy w danej dziedzinie następuje drugi przełom 
twórczy, który jest mniej radykalny, ale ściśle wynika z dotychczasowej dzia-
łalności. Poprzedza go okres depresji, załamania, poczucia osamotnienia i nie-
możności tworzenia. Twórca poddaje rewizji swe dotychczasowe osiągnięcia, 
co prowadzi do odkryć mniej radykalnych, ale bardziej zintegrowanych z już 
dokonanymi zmianami. W tym momencie jednostka przeżywa kolejne doświad-
czenie krystalizujące, dzięki któremu wszystkie jej dotychczasowe osiągnięcia 
i pomysły, gromadzone przez 10 lat dzielących pierwszy i drugi przełom, stają 
się elementami jednego, spójnego systemu i dają się wpisać w nowe, twórcze 
odkrycie. Nowatorstwo drugiego przełomu różni się od tego wcześniejszego 
pod względem jakości: twórca nie łamie dotychczasowego paradygmatu (to 
uczynił już wcześniej), raczej kontynuuje wcześniej rozpoczętą „drogę” lecz 
w inny, pełniejszy sposób, dostrzegając w swojej idei z pierwszego przełomu 
nowe możliwości. I to właśnie doświadczenie krystalizujące spaja całość pracy 
umysłowej, otwierając przed twórcą nowe perspektywy i kierunki działania.

Przed i po każdym przełomie następuje przeżycie depresji twórczej, odczu-
wanej jako utrata mocy, ogromne zmęczenie fi zyczne, degradacja psychiczna. 
Twórca staje się na jakiś czas nieproduktywny, pozbawiony dynamiki. To prze-
życie jest równie ważne jak wcześniejsze doświadczenie mocy i geniuszu, gdyż 
pozwala zasymilować przełom i tworzyć dalej.

Bunt i twórcze podejście do życia to domena młodości. O tę duchową mło-
dość twórca musi dbać, dlatego kultywuje poczucie marginalizacji, czyli bycia 
w mniejszości. Często jest to rzeczywista przynależność do wyodrębnionej gru-
py, na przykład do emigracji, mniejszości narodowej czy wąskiej grupy społecz-
nej. W ten sposób jednostka chroni się przed przynależnością do „estabilishmen-
tu” i pozostaje niezależna. Jednak stopień asynchronii i poczucia marginalizacji 
nie może być ani zbyt mały, gdyż to nie prowadzi do twórczych rozwiązań, ani 
zbyt wielki, bo to koncentruje uwagę jed nostki na problemach niezwiązanych 
z pracą w danej dziedzinie.

Wraz z wiekiem poziom kreatywności Modelowego Twórcy spada, co sprzy-
ja zaangażowaniu w nowe dziedziny (na przykład w działalność społeczną, jak 
Einstein czy Mickiewicz, w zainteresowanie innym gatunkiem literackim, jak 
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Eliot). Uznawany przez wszystkich mistrz zbiera wokół siebie grono młodych 
uczniów, którym przekazuje swą wiedzę i doświadczenie. Ten ostatni etap czę-
sto wiąże się z uzyskaniem pozycji autorytetu w danym środowisku. 

Dokonanie przełomu w dziedzinie zależy nie tylko od potencjału twórczego 
jednostki. Jest to skutek przede wszystkim długotrwałej hegemonii wzorca, któ-
ry powoli się wyczerpuje. W takim momencie może dojść do jego przełamania 
i zastąpienia nowym, wytworzonym przez osobę wybitną. To ona tworzy ogólny 
schemat nowej koncepcji lub nowy system symboli w obrębie danego języka 
sztuki.

Aby przyjrzeć się dokładniej sytuacji, jaka poprzedza – w obrębie dziedziny 
– pojawienie się twórczego przełomu, warto posłużyć się kategoriami analitycz-
nymi zaproponowanymi przez Władysława Stróżewskiego. Zwraca on uwagę 
na złożoność sytuacji wyjściowej w obrębie każdej dziedziny i ko nieczność 
ustosunkowania się twórcy do wielu elementów obowiązującego paradygmatu. 
Współtworzą go – według autora Dialektyki twórczości – następujące kompo-
nenty: świat natury, świat stosunków społecznych, zastana dziedzina tworów 
kulturowych, zwłaszcza świat dzieł sztuki danego rodzaju, dany do dyspozycji 
materiał, tworzywo, obowiązujące reguły twórcze, uznane wartości i związa-
ne z nimi oceny oraz siła tradycji622. Nowatorstwo twórcy nie dotyczy nigdy 
wszystkich wymienionych elementów, ale jednego lub kilku z nich. 

Nowy paradygmat nie jest początkowo akceptowany przez pole, co powodu-
je dużą asynchronię – a więc i płodność twórczą – oraz wymaga zaangażowania 
ze strony autora w obronę swego dzieła. Jeśli koncepcja zaczyna obowiązywać 
w danej dziedzinie – staje się podstawą do tworzenia dzieł zupełnie innych 
w stosunku do tego, co jednostka zastała w momencie zainteresowania się da-
nym problemem. Dlatego nowy paradygmat pociąga za sobą także konieczność 
zmian w dotychczasowych teoriach naukowych albo w języku i narzędziach 
krytyki oraz interpretacji sztuki. 

Po drugim przełomie działalność Modelowego Twórcy w dużej mierze zależy 
od dziedziny: jeśli jest to malarstwo, muzyka albo inna dyscyplina niemająca 
ściśle określonych granic, wszystko zależy od jego aktywności. Może on mo-
dyfi kować powstałe już wzorce lub tworzyć zupełnie nowe. Ale jeżeli dziedzina 
ma ściśle zakreślone granice, wtedy najczęściej kontynuuje rozpoczętą linię, ma 
również swoich następców. Jako krytyk i komentator uważnie obserwuje i oce-
nia nowe dzieła.

Każdy twórca ma swojego mistrza, który prowadzi go w początkowym 
okresie twórczości przed pierwszym przełomem i pomaga asymilować dorobek 
domeny. To mistrz uczy go warsztatu i technik tworzenia dzieł. U jego boku 
twórca dojrzewa i uczy się krytycznego stosunku do swych utworów. Osobisty, 
często bardzo silny kontakt z mistrzem sprzyja także większemu zaangażowaniu 

622  W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 121–142. Tradycja defi niowana 
jest następująco: przekaz przeszłości współkształtujący teraźniejszość, siła owego współkształtowa-
nia zależy także od zaakceptowania jej przez samą teraźniejszość. Tradycja nie jest więc ani sprawą 
przeszłości, ani teraźniejszości, lecz jest rezultatem dialogu między jedną i drugą; tamże, s. 124.
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w dziedzinę. Zazwyczaj zerwanie z dotychczasową tradycją jest również zerwa-
niem ze swoim mistrzem, co stanowi dodatkowe obciążenie w okresie izolacji 
przed przełomem. 

W początkowym okresie twórczości istotna jest również grupa rówieśnicza, 
w której twórca może przedstawiać swoje pomysły i oceniać osiągnięcia kole-
gów. Często właśnie z tego grona wywodzi się osoba wspierająca twórcę pod-
czas pierwszego przełomu. Twórca potrzebuje wsparcia na poziomie emocjonal-
nym i poznawczym623, co daje mu poczucie bycia rozumianym i akceptowanym, 
ważne szczególnie w momentach trudnych. Obecność osób bliskich staje się 
więc kolejnym warunkiem powstania wielkiego dzieła. 

1.2.2.5. Mistrz, Sprawca, Introspektor czy Wychowawca? Typy modelowych 
twórców

W koncepcji Modelowego Twórcy istnieje tylko jeden sposób bycia jednostką 
wybitną: przełamanie paradygmatu. Inne niż taka drogi twórczego rozwoju za-
proponował Gardner po kilku latach od wydania Creating minds, uzupełniając 
powyższy model biografi i charakterystyką czterech typów „jednostek niepospo-
litych” i wskazując tym samym na cztery możliwości realizowania aktywności 
twórczej.

Pierwszy typ to Mistrz: jest to osoba, która perfekcyjnie opanowała swo-
ją dziedzinę i osiągnęła w niej mistrzostwo. Już jako dziecko wykazuje jed-
nokierunkowe uzdolnienia specyfi czne i często postrzegany jest jako przyszły 
geniusz. Innowacje Mistrza mieszczą się w ramach ustalonej praktyki, gdyż 
doskonali on to, co zastał w swojej dziedzinie i wyczerpuje do cna możliwości 
osiągnięć twórczych; po nim właściwie nie można dokonać już niczego nowe-
go. Gardner jako przykład takiego typu twórców podaje Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Williama Szekspira i Johanna Wolfganga Goethego. 

Sprawca dokonuje radykalnych zmian w swojej dziedzinie lub stwarza nową. 
Zazwyczaj rodzi się gdzieś blisko centrum życia intelektualnego (do którego 
udaje się w młodości), a o jego rozwój intelektualny dbają rodzice. Jest osobą 
bardzo zdolną i może rozwijać się w wielu kierunkach, ale zazwyczaj w dzieciń-
stwie nie postrzega się go jako geniusza. Pociąga go tworzenie nowych teorii, 
ponieważ jest niezadowolony z poziomu prac prowadzonych aktualnie w jego 
dziedzinie. Według Gardnera do Sprawców należał na przykład Zygmunt Freud. 

Trzecim typem twórcy jest Introspektor, czyli osoba, która poświęca czas na 
analizę własnego wnętrza i posiada zdolność przekazania swych wewnętrznych 
doświadczeń innym, jak na przykład Virginia Woolf (przykład Gardnera). Dla 
takich jednostek zrozumienie własnego umysłu jest celem samym w sobie.

623  Gardner wyjaśnia to następująco: the creator required both affecive support from someone 
with whom he or she felt comfortable and cognitive support from someone who could understand 
the nature of the breakthrough. In some situa tions, the same person could supply both needs, while 
on other occasions, such double duty was unsuccessful or impossible [CM, s. 43–44].
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Ostatni typ to Wychowawca, czyli osoba, której najważniejszym celem jest 
oddziaływanie na innych. Większość przedstawicieli tej grupy nie przejawia 
szczególnych osiągnięć szkolnych, ale cechuje ich duża inteligencja językowa 
i egzystencjalna (badacz rozumie przez to umiejętność stawiania czoła funda-
mentalnym zagadnieniom życiowym) oraz osobowość pełna energii. Od mło-
dości mają oni tendencję do sprzeciwiania się autorytetom i głębokie poczucie 
własnych racji. W tej grupie powtarzającym się wydarzeniem jest wczesna utrata 
jednego z rodziców albo wzorzec ojca-nieudacznika. Ten brak silnego męskiego 
wzorca stymuluje ich do stworzenia własnego zbioru norm i ogólnej ideologii. 
Szczególną ich umiejętnością jest zdolność radzenia sobie z porażkami i działa-
nie w warunkach wysokiego ryzyka. Opisując czwarty typ niepospolitości, autor 
wskazuje na Mahatmę Ghandiego jako wzorcowego przedstawiciela tej grupy.

Powyższa klasyfi kacja ma tylko pomóc w ujmowaniu i opisywaniu fenome-
nu twórczości; według Gardnera konkretne jednostki mogą łączyć ze sobą parę 
form, gdyż wszystkie typy wzajemnie się ze sobą wiążą. Wyznaczenie czterech 
wzorców pozwala jednak wskazać na pewne podobieństwa i różnice pojawia-
jące się w grupie wybitnych twórców i jednocześnie pokazuje, że można być 
twórczym na wiele sposobów, a odmienne okoliczności życiowe sprzyjają roz-
wojowi rozmaitych form twórczości.

Umiejscowienie twórcy w „trójkącie twórczości” pozwala dostrzec, jak waż-
ne jest oddziaływanie dziedziny na jednostkę. W procesie edukacji zdobywa ona 
potrzebną wiedzę i świadomość problemów nierozwiązanych, miejsc niedookre-
ślonych, pytań pozostających bez odpowiedzi w danej dziedzinie. Drugi ważny 
moment również związany jest z dziedziną i działającymi w niej specjalistami 
– to oni oceniają powstałe „dzieła” (utwory literackie, dzieła sztuki, wynalazki, 
odkrycia naukowe itp.), a następnie selekcjonują prawdziwie twórcze rozwią-
zania i włączają w „krwioobieg” dyscypliny. Skąd jednak biorą się te wybitne 
osiągnięcia, które zmieniają paradygmaty naukowe bądź prądy artystyczne? 

Na to pytanie trudno szukać odpowiedzi w modelu Gardnera, gdyż badacz 
z góry zakłada, iż twórca przejawia wybitne zdolności i to dzięki nim dokonuje 
twórczych „rewolucji”, dlatego też analizuje wyłącznie biografi e ludzi „wielkie-
go formatu”, takich jak Eliot, Einstein, Picasso czy Strawiński. 

Z tego powodu za pomocą jego koncepcji nie można porównywać biografi i 
twórców działających w tym samym czasie i w obrębie tej samej dziedziny, 
ale uzyskujących jakościowo różne osiągnięcia. Pytanie o źródło tych różnic 
nie jest wcale banalne, jeśli wziąć pod uwagę wpływ warunków historyczno-
-społecznych, poziomu rozwoju dziedziny, oddziaływania „mistrzów” i wielu 
innych okoliczności składających się na tak zwany kontekst powstania twórcze-
go dzieła. Jak więc rozstrzygnąć, czy dostrzeżone różnice między twórcami to 
efekt ich różnego poziomu zdolności twórczych, czy może działanie odmienne-
go kontekstu? 

Kwestie te stają się bardzo ważne w przypadku tworzenia narzędzia do 
przeprowadzania analiz porównawczych, gdyż potrzebna jest wówczas moż-
liwość zestawiania zarówno struktury osobowości i zdolności jednostki, jak 
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też całościowego kontekstu, w którym działał twórca. Aby móc tego dokonać, 
należy biografi czny model Gardnera uzupełnić dwiema koncepcjami z zakresu 
psychologii zdolności (ogólnych i specyfi cznych). Pierwsza koncepcja to koin-
cydentalna teoria zdolności, pozwalająca opisać rozwój zdolności twórczych 
w kontekście oddziaływania współistniejących czynników (rozmaitego gatun-
ku, tak historyczno-spo łecznych, jak i związanych z rodziną, dyscypliną wiedzy, 
a także zupełnie przypadkowych); dzięki tak szerokiej perspektywie teoria ta 
należy do makroskopowych. Druga teoria, autorstwa J. Cohen, koncentruje się 
raczej na zróżnicowaniu poziomów aktywności twórczej, a więc ma charakter 
mikroskopowy.

1.2.3. Rozwój zdolności twórczych w biegu życia
Koncepcja jednostkowego rozwoju zdolności w określonej dziedzinie, wyjaśnia-
jąca między innymi fenomen „cudownych dzieci”, została sformułowana przez 
Davida H. Feldmana w jego koincydentalnej teorii zdolności624. Autor odwołuje 
się w niej do łacińskiego słowa coincidentia, oznaczającego jednoczesne wy-
stąpienie kilku zjawisk, zdarzeń, okoliczności. Podobnie jak Csikszentmihalyi 
uważa on, że rozwój wybitnych uzdolnień nie zależy wyłącznie od jednostki, 
lecz jest uwarunkowany wieloma czynnikami, które muszą zadziałać jednocześ-
nie, w koincydencji. Należą do nich tak czynniki odnoszące się do jednostki 
(biologiczne wyposażenie organizmu, osobowość, wrażliwość emocjonalna, 
właściwości intelektu, kondycja fi zyczna i zdrowie itp.), jak i kontekst po-
średni (liczba dzieci w rodzinie, kolejność urodzeń, tradycje rodzinne, miejsce 
zamieszkania, sytuacja ekonomiczna, system edukacyjny) oraz przypadkowe 
wydarzenia kulturowe lub historyczne mogące mieć wpływ na życie i twórczość 
osoby uzdolnionej. 

W koncepcji Feldmana jest więc miejsce na wpływ przypadkowych oko-
liczności, prowadzących do powstania wielkich dzieł lub przełomowych teo-
rii. Efekt zbieżnego zadziałania różnych elementów kontekstu decyduje więc 
o nadzwyczajnym rozwoju zdolności twórczych, a sam moment „koincydencji” 
przypomina „doświadczenie krystalizujące” w modelu Gardnera, analizowane 
jednak z perspektywy zewnętrznej wobec twórcy. Dzięki koncepcji Feldmana 
można więc dokładnie przyjrzeć się kolejnym przełomom twórczym i zastano-
wić się nad wpływem nie tylko pojedynczych czynników, ale przede wszystkim 
kontekstu, złożonego z wielu elementów, oddziałujących w tym samym czasie. 

Zdolności prowadzące do wybitnych osiągnięć kształtują się w toku rozwoju 
człowieka od poziomu uniwersalnego, dostępnego wszystkim dzieciom, aż do 
poziomu unikatowego (określenie autora), uzyskiwanego przez nieliczne osoby 
i będącego końcowym etapem rozwoju uzdolnień kierunkowych (plastycznych, 
muzycznych, naukowych itp.). W ten sposób wydaje się, że można również 
pogodzić elitarne oraz egalitarne podejście do twórczości: według Feldmana 
bowiem wszyscy ludzie są twórczy (jak w podejściu egalitarnym), ale tylko 

624  Omówienie za: W. Limont, Synektyka a zdolności twórcze, Toruń 1994, s. 32–36.
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niewielu osiąga najwyższy poziom zdolności, stając się tym samym wybitny-
mi twórcami (podejście elitarne). Tylko od badacza zależy więc, który poziom 
zdolności będzie analizował: czy chce się zająć „geniuszami”, czy interesuje go 
kreatywność zwykłych ludzi oraz ich pomysły na rozwiązywanie codziennych 
problemów.

Poziom uniwersalny to pierwszy etap rozwoju zdolności, przede wszystkim 
umiejętności logicznego myślenia; jego podstawą jest wyposażenie biologiczne 
jednostki. Pozostałe fazy rozwoju są już związane z aktywnością osoby w kon-
kretnej dziedzinie i rozwojem zdolności kierunkowych. Można je przedstawić 
w postaci stożka, w którym kolejne obszary, w miarę „wzrostu zdolności”, 
zmniejszają się, tak jak maleje liczba osób osiągających coraz wyższe etapy 
rozwoju.

Drugi poziom rozwoju, nazwany przez Feldmana inkulturacją, polega na 
internalizacji istniejącego dorobku przez jednostkę, która zdobywa wiedzę ogól-
ną, potrzebną do dobrego funkcjonowania w danym kręgu kulturowym.

Trzeci poziom, związany z osiąganiem doskonałości w wybranej dziedzinie 
i dostępny dla znacznie mniejszej liczby osób, to osadzenie w dziedzinie, będą-
ce uczeniem się specyfi cznych umiejętności i nawyków, związanych z konkretną 
dyscypliną. Wydaje się, że wybór określonej dziedziny w przypadku wybitnych 
twórców dokonuje się poprzez przeżycie „doświadczenia krystalizującego” 
właśnie na początku tej fazy, dzięki koincydentalnemu zadziałaniu rozmaitych 
elementów kontekstu.

Czwarty poziom obejmuje rozwój idiosynkratyczny: jest to wąska, ukie-
runkowana specjalizacja, często związana z wcześniejszymi, wybitnymi zdol-
nościami i talentami jednostki (tak zwane „cudowne dzieci”). Osoby osiągające 
ten etap często rozwijają dane zdolności bardzo szybko, szybciej niż w innych 
obszarach aktywności.

Ostatni poziom rozwoju zdolności, nazwany unikatowym, dotyczy bardzo 
małego procentu populacji. Na tym etapie twórcy wytwarzają idee lub koncep-
cje, które rewolucjonizują naukę lub sztukę i zostają włączone w dotychczasową 
strukturę wiedzy. Wszystkie poziomy i ich zmniejszający się udział w populacji 
zostały okazane na schemacie (rys. 7).

Podobne rozróżnienie poziomów, od uniwersalnego do „genialnego”, wpro-
wadziła J. Cohen w odniesieniu do samego pojęcia twórczości625. Według niej 
należy traktować to zjawisko bardzo szeroko, wyróżniając jednak różne ja-
kościowo etapy przejawiania się twórczych zachowań. Tak jak w koncepcji 
Feldmana (opisującego jednak zdolności), pierwsze fazy twórczości dostępne 
są dla większości ludzi i reprezentowane przede wszystkim w zachowa niach 
dzieci, natomiast ostatnie stadia osiągają tylko jednostki wybitne.

Twórczość uniwersalna to uczenie się i odkrywanie nowych rzeczy, przy 
czym nowość i wartościowość są relatywne, ważne tylko z punktu widzenia jed-

625  Omówienie koncepcji J. Cohen za: D. Kubicka, Twórcze działanie dziecka w sytuacji zaba-
wowo-zadaniowej, Kraków 2003, s. 47–52.
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Rys. 7. Koincydentalna teoria rozwoju zdolności Davida H. Feldmana (za: W. Limont, Synek-
tyka a zdolności twórcze, Toruń 1994, dz. cyt.)

nostki626. Ten rodzaj twórczości przebiega szybko i prowadzi do coraz lepszego 
przystosowania się do świata.

Twórczość unikalna to przejawy zachowań rzadkich i oryginalnych na tle 
grupy odniesienia (szkolnej klasy, rówieśników itp.). Pomysły charakteryzują 
się świeżością i nietypowością spojrzenia na rzeczywistość, jednostka wypró-
bowuje nowe możliwości zamiast postępować schematycznie, według utartych 
reguł.

Twórczość oparta na uzdolnieniach to okazja do ujawnienia się talentu 
w obrębie jednej lub kilku dziedzin. Osoba uzdolniona łatwiej niż inni przyswa-
ja sobie umiejętności i wiedzę z danego zakresu, szybciej opanowuje system 
symboliczny, staje się biegłym znawcą określonej dyscypliny. Cohen uważa, 
że jest to krytyczny okres w rozwoju twórczości, gdyż grozi niezauważeniem 
talentu przez rodziców lub opiekunów, co może doprowadzić do zmarnowania 
zdolności specjalnych.

Twórczość kierowana to etap poznawania strategii i operacji twórczych 
w danej dziedzinie pod kierunkiem nauczyciela (w modelu Gardnera to czas 

626  Chodzi na przykład o tworzenie neologizmów, samodzielne odkrycia z dziedziny fi zyki 
czy matematyki lub też twórczości (wynalazczości) na własne potrzeby, w celu rozwiązania kon-
kretnych problemów.
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terminowania u mistrza). Rozwój odbywa się poprzez rozwiązywanie konkret-
nych problemów (komponowanie utworów, wykonywanie prac na zadany te-
mat, przeprowadzanie pierwszych eksperymentów itp.). Na tym etapie wciąż 
jeszcze dokonuje się nabywanie i ćwiczenie procedur, raczej asymilacja wiedzy 
niż jej generowanie.

Twórczość produktywna polega na wytwarzaniu informacji i gromadzeniu 
pytań związanych z określoną dziedziną. Jednostka nie tylko gromadzi wiedzę, 
ale stara się ją samodzielnie uzupełniać oraz odkrywać obszary niewiedzy, któ-
rymi w przyszłości będzie mogła się zająć dokładniej. Zaczyna nakładać własny 
punkt widzenia na rzeczywistość, zmierzając do zmiany zastanych metod i sche-
matów rozumienia świata.

Twórczość wyjątkowa to poszerzanie danej dziedziny przez stworzenie cze-
goś nowego (dzieła, wynalazku, teorii). Na tym poziomie osoba jest bardzo za-
angażowana w twórczą pracę w obrębie wybranej dyscypliny, poświęca określo-
nym zagadnieniom wiele czasu (miesięcy, a nawet lat), potrafi  podporządkować 
aktywności twórczej swoje życie. W modelu Gardnera jest to okres pierwszego 
przełomu twórczego (obejmuje czas dochodzenia do pierwszego przełomu oraz 
sam moment odkrycia, można więc go nazwać „czasem okołoprzełomowym”).

Twórczość genialna polega na zrewolucjonizowaniu danej dziedziny lub na 
stworzeniu całkiem nowej dyscypliny (nurtu). Odkrycie dokonane przez jed-
nostkę ma wyjątkową wartość dla kultury i przechodzi przez „sito selekcyjne” 
pola aż do dziedziny (w koncepcji Csikszentmihalyiego). Twórca widzi związ-
ki pomiędzy zjawiskami dotąd niełączonymi, przyczyniając się do rozwijania 
nowych kierunków w sztuce lub badaniach naukowych. Zgodnie z modelową 
biografi ą twórcy Gardnera jest to czas od pierwszego do drugiego przełomu 
twórczego, czyli okres wprowadzania nowej koncepcji, jej obrony oraz akcepta-
cji przez środowisko działające w obrębie danej dziedziny.

Wymienione powyżej stadia rozwoju zdolności kierunkowych oraz poziomy 
rozwoju twórczości pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych etapów 
dochodzenia do mistrzostwa w danej dziedzinie przez wielkich twórców, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu koincydentalnego oddziaływania czynników jed-
nostkowych, kontekstowych oraz przypadkowych. Wydaje się, że omówione 
koncepcje dobrze uzupełniają podstawowy dla metody psychobiografi czno-
-literaturoznawczej konstrukt Modelowego Twórcy, gdyż pozwalają, po pierw-
sze, wpisać ten model w szerszy kontekst współdziałania wielu czynników ze-
wnętrznych, po drugie – uzupełniają propozycję Gardnera w jej aspekcie rozwo-
jowym, pokazując kształtowanie się talentu i kolejność nabywania umiejętności 
specyfi cznych w pierwszym okresie życia twórcy.

1.2.4. Emocje i motywacje w procesie twórczym
Poza rozwojem twórczości w biegu życia i szczegółowymi zagadnieniami doty-
czącymi osoby twórcy warto dopełnić powyższe rozważania teoretyczne o kwe-
stię wpływu emocji i motywacji na pracę twórcy oraz samego twórcę, który 
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je przeżywa. Emocje nie tylko towarzyszą powstawaniu wielkiego dzieła, ale 
również stanowią integralną część jego tworzenia, pełniąc funkcje pobudzające, 
motywujące i heurystyczne. Aleksandra Tokarz, która wyjaśnia rolę emocji na 
każdym etapie procesu twórczego, wskazuje na trzy rodzaje procesów emocjo-
nalnych występujących u twórców. Są to: emocje związane z procesem twór-
czym, emocje twórcy oraz emocje tła627.

Emocje związane z procesem twórczym można podzielić na pozytywne i ne-
gatywne. Negatywne mogą zaburzyć tworzenie, a nawet doprowadzić do przed-
wczesnego zakończenia tej aktywności628. Pozytywne emocje związane z pro-
cesem twórczym to przede wszystkim ciekawość oraz zdumienie, zdziwienie, 
zaskoczenie, fascynacja czy pasja. Powstają one w kontakcie z czymś nowym, 
zmiennym i wywołującym konfl ikty poznawcze, prowadząc do zapoczątkowa-
nia pracy nad interesującym podmiot problemem629. Aleksandra Tokarz pisze 
również o heurystycznej funkcji emocji pozytywnych: mogą one przekazywać 
szczególnego rodzaju informacje – pozytywne uczucie, że podmiot zbliża się do 
właściwego rozwiązania, „ciepłe uczucie, że ma się rację”. 

Emocje twórcy związane są tak z aktem tworzenia, jak i z faktem bycia 
twórcą. Pod wpływem ich działania poprawia się samopoczucie oraz poziom 
aktywacji podmiotu, wzmacnia się również system motywacyjny, prowadząc do 
autonomizacji procesu twórczego. Uzyskanie wytworu nowego i wartościowego 
prowadzi do doznania radości z odkrycia (tak zwane eureka!), niosąc poczucie 
wysokiej wartości tego, co się wymyśliło. Chociaż odczucie tego rodzaju może 
również towarzyszyć dziełom bezwartościowym, spełnia ono przede wszystkim 
funkcję energetyzującą (po wyczerpującym procesie dochodzenia do rozwią-
zania) i ochronną (poprzedzając „zimną”, racjonalną ocenę wytworzonego po-
mysłu, chroni go przed przedwczesnym odrzuceniem). Być może jest to także 
swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, uwalniający od napięcia towarzyszącego 
intensywnej pracy twórczej. Fakt bycia twórcą łączy się natomiast z tak zwaną 
potrzebą hubrystyczną630.

627  Wpływ emocji na proces twórczy został omówiony za: A. Tokarz, Emocje i ich stymula-
tory w przebiegu procesu twórczego, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, s. 96–107; 
T. Kocowski, A. Tokarz, Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twór-
czej, tamże, s. 79–95; A. Tokarz, Dynamika procesu twórczego, Kraków 2005 oraz tejże, Proce-
sy emocjonalne w aktywności twórczej, w: Dynamika emocji: teoria i praktyka, red. D. Doliński, 
W. Błaszczak, Warszawa 2011, s. 303–342.

628  Do takich inhibitorów należą: nuda, obojętność, przesyt, niechęć czy znużenie. Szczególnie 
destrukcyjną rolę pełnią emocje obronne, takie jak niepokój, lęk czy strach. Wyjątkiem jest tutaj tak 
zwany niepokój twórczy, spowodowany rozbieżnością danych, niemożnością wyrażenia gotowych 
pomysłów, nadmiarem wytworzonych idei itp. Prowadzi on do wzmożonej aktywności twórczej 
i pełni funkcję konstruktywną wobec twórczości.

629  W rezultacie długotrwałej aktywności poznawczej kolejne informacje, nowe pomysły czy też 
pytania mogą podtrzymywać wzbudzoną ciekawość – w ten sposób proces poznawania nie ma końca, 
jest samopobudzany, samowzmacniany, a motywacja poznawcza nasila się w miarę jej zaspakajania. 
Za pomocą tego mechanizmu można wyjaśnić, skąd bierze się wytrwałość twórców podczas tworzenia 
dzieła i ich odporność na zmęczenie czy nudę.

630  Potrzeba hubrystyczna to dążenie podmiotu do potwierdzenia i powiększania własnej 
wartości poprzez transgresję – wychodzenie poza to, czym człowiek jest i co posiada. Potrzeba 
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Emocje tła pojawiają się w innych dziedzinach aktywności, gdyż każdy 
twórca, nawet pisząc, pozostaje człowiekiem uwikłanym w rozmaite konteks-
ty związane z życiem towarzyskim, zawodowym, rodzinnym i to właśnie one 
są źródłem powstawania emocji tak pozytywnych, jak i negatywnych. Ogólnie 
uważa się, że korzystny wpływ mają przede wszystkim emocje pozytywne631, 
chociaż u pisarzy może pojawić się specyfi czny mechanizm polegający na pod-
trzymywaniu negatywnych emocji i stanów, o ile służą one powstawaniu lep-
szego, bardziej twórczego dzieła. Jest to działanie na korzyść twórczości nawet 
wbrew własnemu dobrostanowi psychicznemu (algohedonizmowi rozumianemu 
jako dążenie do stanów i celów korzystnych dla dzieła). Pisząc o dobroczynnym 
działaniu emocji w twórczości, nie należy jednak zapominać o emocjonalnych 
kosztach związanych z osiąganiem wybitnych rezultatów, kosztach ponoszo-
nych przez wielu wybitnych twórców632. 

Z kolei procesy motywacyjne w twórczości pozwalają wyjaśnić jakie potrze-
by i motywy najczęściej wyzwalają twórczą aktywność człowieka633. Badanie 
motywacji jest więc analizowaniem z jednej strony samego źródła twórczości, 
z drugiej – mechanizmu stale tę twórczość podtrzymującego i wspierającego, aż 
do osiągnięcia wyznaczonego przez podmiot celu.

Najbardziej wartościowa dla procesu twórczego jest motywacja wewnętrzna 
(autonomiczna), czyli tendencja podmiotu do podejmowania i kontynuowania 
działania ze względu na samą treść tej aktywności. Jednostka twórcza potrafi  
wybierać taki rodzaj działania, który sam w sobie daje satysfakcję i jednocześnie 
służy wcześniej określonemu celowi. Motywacja autonomiczna organizuje więc 
inne rodzaje aktywności wokół problemów lub dziedziny, które ją wzbudziły, 
i nie jest kontrolowana przez czynniki zewnętrzne, takie jak aprobata, nagroda 
czy kara. Właśnie taka motywacja sprzyja osiąganiu efektów twórczych, z kolei 
cząstkowe sukcesy wzmacniają motywację autonomiczną i powodują, że chwi-
lowe zainteresowanie może się zmienić w trwałą pasję.

Według Kocowskiego i Tokarz różnice między osobami twórczymi i nie-
twórczymi występują między innymi na poziomie funkcjonowania całego syste-
mu motywacyjnego. Twórcy potrafi ą bowiem przekształcić napotykane trudno-
ści, konfl ikty oraz kłopoty osobiste w stymulatory pracy twórczej (o tym pisał, 

hubrystyczna może oznaczać chęć osiągnięcia doskonałości, dążenie do uzyskania perfekcyjnego 
rezultatu działania. Może również oznaczać tendencje rywalizacyjne i skłonność do nieustannego 
porównywania się z inną osobą uzyskującą ważne rezultaty. Józef Kozielecki pisał o niej w licz-
nych pracach, na przykład w książkach: Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa 1987 czy 
Transgresja i kultura, Warszawa 1997; por. też A. Tokarz, Blask i ciemność. Antynomie emocjonal-
ne w procesie twórczym, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, s. 491.

631  Jest to tzw. reguła korzystnego wpływu emocji dodatnich na proces twórczy, sformułowana 
przez T. Kocowskiego i A. Tokarz w artykule Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji 
aktywności twórczej, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, s. 79–86.

632  Taką negatywną emocją towarzyszącą twórczości jest lęk: lęk przed odrzuceniem, oceną, 
samotnością, niepowodzeniem, a nawet – przed przekroczeniem granicy „normalności”. 

633  Motyw jest czymś, co pobudza organizm do działania lub gdy organizm został już pobu-
dzony, jest wówczas czymś, co podtrzymuje to działanie i nadaje mu kierunek; A. Tokarz, Rola 
motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Wrocław 1985, s. 7.
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chociaż w zupełnie innym kontekście, również Gardner, zwracając uwagę na 
rolę tak zwanej owocnej asynchronii, prowadzącej do przełomowych odkryć). 
Stosują również mechanizm obronny, polegający na uciekaniu od codziennych 
problemów właśnie w twórczość, dzięki czemu potrafi ą pracować nawet w nie-
korzystnych warunkach, kompensując kłopoty dzięki aktywności twórczej.

Szczególnym rodzajem motywacji, obserwowanym u osób twórczych, jest 
motywacja poznawcza634, rozumiana jako procesy ukierunkowujące, organi-
zujące i pobudzające aktywność poznawczą, która polega między innymi na 
przyjmowaniu, asymilowaniu i kategoryzowaniu wiedzy, poszukiwaniu nowych 
informacji oraz przetwarzaniu danych i poszukiwaniu nowych rozwiązań. 

Należy przy tym wyróżnić dwa typy motywacji poznawczej: instrumentalną 
i autonomiczną. Instrumentalna motywacja poznawcza powstaje w odpowiedzi 
na konkretne zadanie do rozwiązania, w sytuacji zapotrzebowania na pewne 
informacje. Pełni ona rolę służebną wobec danej potrzeby czy zadania. Po uzy-
skaniu potrzebnych danych aktywność poznawcza podmiotu ulega wygaszeniu, 
gdyż cel został osiągnięty. 

Autonomiczna motywacja poznawcza, wywołana przez ciekawość i pragnie-
nie nowych wrażeń, sprawia, że sama aktywność poznawcza dostarcza satys-
fakcji, sam proces ma charakter nagradzający. Nawet zdobycie informacji czy 
rozwiązanie zadania nie hamuje aktywności podmiotu, ale prowadzi do gene-
rowania nowych pytań. Autonomiczna motywacja poznawcza powstaje w wa-
runkach zupełnej swobody wyboru zarówno tematu, jak i kierunku poszukiwań, 
bez presji potrzeb organizmu lub nacisków społecznych, pobudza się sama bez 
zewnętrznych nagród czy kar, prowadzi do rozwoju zdolności twórczych, spra-
wiając, że zdolna jednostka dąży do samorealizacji. Może zostać wzbudzona 
przez specyfi czne stymulatory: sytuacyjne, zdeterminowane rodzajem aktyw-
ności albo wzbudzane przez już uzyskane rezultaty aktywności poznawczej635.

Podjęcie aktywności poznawczej, ukierunkowanej na osiągnięcie celu, po-
zwala podmiotowi na wybieranie informacji zgodnych z celem poszukiwań, co 
nazywane jest „dominantą poszukiwawczą”. Jest to stan zaabsorbowania prob-
lemem, wyrażający się w tendencji do zajmowania się przede wszystkim wybra-
nym problemem, a w szczególności rozpatrywanie dostępnych informacji pod 
kątem ich przydatności do rozwiązania danego problemu636. Ułatwia on szybką 
selekcję danych z otoczenia i jednocześnie uwrażliwia twórcę na poszukiwanie 
określonych informacji.

Także kolejne uzyskiwane rezultaty cząstkowe mogą podtrzymywać moty-
wację poznawczą jednostki. Szczególnie inspirujące są pytania, które mobilizu-
ją do dalszych poszukiwań oraz nowe idee, rodzące się w trakcie poszukiwania 
odpowiedzi. Ten mechanizm odpowiada prawdopodobnie za pojawienie się 
drugiego przełomu u wybitnych twórców, którzy, nie poprzestając na dotych-

634  Por. A. Tokarz, Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, dz. cyt.
635  Tamże.
636  Tamże, s. 77.
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czasowych osiągnięciach, prowadzą dalsze poszukiwania i dopracowują nowo-
powstałe koncepcje.

1.3. Dzieło i jego miejsce w biografi i 

Kolejnym problemem, który należy rozstrzygnąć przed zaprezentowaniem me-
tody psychobiografi czno-literaturoznawczej od jej strony metodologicznej, jest 
sposób wykorzystania treści dzieł literackich w procesie gromadzenia materiału 
biografi cznego. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wielu autorów, odwołujących się do róż-
nych paradygmatów badawczych, korzystało i korzysta z danych w postaci cy-
tatów z dzieł, uzasadniając tym pewne tezy biografi czne. Trudno też zaprzeczać 
powiązaniom pomiędzy dziełem a twórcą i jego biografi ą. Pytanie nie brzmi 
więc, czy takie związki istnieją, lecz jaki jest ich kształt: jak z jednej strony 
należy oddzielać w dziele literackim jego przestrzeń fi kcji i autorskiej kreacji 
od faktycznego przebiegu życia i – z drugiej strony – czy i w jaki sposób można 
wykorzystywać treść utworów w biografi cznych analizach.

1.3.1. Autor, bohater, narrator – o biografi zmie i psychologizmie raz 
jeszcze

W pierwszych biografi ach literaturoznawczych problem odróżnienia autora od 
podmiotu literackiego w ogóle nie istniał – przyjmowano a priori ich tożsa-
mość, co pozwalało w dowolny sposób łączyć porządek faktów biografi cznych 
z zawartością utworów literackich. Dla badaczy końca XIX i początku XX 
wieku oczywiste było, że Mickiewicz to Konrad, a Słowacki to Kordian; że 
dowodem na tęsknotę Juliusza za matką mogą być wiersze Smutno mi, Boże lub 
Rozłączenie, natomiast o sile miłości Adama do Maryli świadczą piękne wyzna-
nia Gustawa z IV części Dziadów.

Autorzy ówczesnych biografi i szukali w twórczości wiedzy o życiu poetów, 
ich przeżyciach i ważnych wydarzeniach: Czyż wiersz wypowiadający pojęcia 
i uczucia poety nie może stanowić dokumentu tej wagi, co list przynajmniej, choć 
na nim nie ma daty i adresu?637 – takie retoryczne pytanie zadawał Bronisław 
Chlebowski, pisząc o Janie Kochanowskim. Także Gabriel Korbut, chociaż 
ostrzegał przed psychologizowaniem, czyli szukaniem w twórczości odbicia 
przeżyć autora, sądził, że z utworów pisarza można wydobyć pewne rysy jego 
indywidualności twórczej pozwalające określić jego charakterystykę jako pe-
wien typ twórczy638.

637  B. Chlebowski, Jan Kochanowski w świetle własnych utworów, w: tegoż, Pisma, Warszawa 
1912, t. II, s. 137.

638  Za: H. Markiewicz, Między plotką a mitem..., w: tegoż, Świadomość literatury, Kraków 
1985, s. 28.
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Utożsamienie autora z podmiotem literackim, nazwane później biografi -
zmem, miało dwojakie konsekwencje: po pierwsze, ograniczało interpretacje 
utworów do poszukiwania elementów biografi cznych, po drugie – prowadziło 
do uznania dzieła za rzetelne źródło wiedzy na temat życia pisarza. W dalszej 
perspektywie spowodowało również zniekształcenie zarówno interpretacji twór-
czości, obciążonej elementami biografi i i często ograniczającej się do wskazania 
tak zwanej genezy utworu, jak i opisu życia „naginanego” do modelu literackie-
go (na przykład biografi i romantyka) wyznaczonego przez twórczość (poszu-
kiwanie oznak geniuszu w dzieciństwie, nieszczęśliwa miłość czy skłonności 
samobójcze).

Również psychoanaliza nie wprowadziła rozróżnienia na twórcę i podmiot 
literacki, co więcej – zgromadziła dowody na to, że narrator (podmiot liryczny) 
i bohaterowie dzieł to projekcje przeżyć twórcy poddanych procesowi sublimacji. 

W ten sposób poznanie biografi i za pomocą treści dzieł stało się ważną 
częścią całej analizy biografi cznej, a szczególnie ważne i poszukiwane stały się 
literackie świadectwa życia popędowego w młodości: wzmożony popęd sek-
sualny, poczucie winy, poczucie ważności (własnej wielkości), ambiwalencja 
w stosunku do najbliższych, chwiejność uczuć, skłonności kazirodcze, narcyzm 
i kompleks Edypa. Zgodnie z założeniami psychoanalizy regułą miało być 
występowanie dwustronnej, prostej relacji pomiędzy autorem a jego dziełem 
(o czym była już mowa w podrozdziale 3.2. części I książki).

Takie traktowanie utworu literackiego było przykładem psychologizmu, czy-
li tendencji do ujmowania dzieła przede wszystkim jako wyrazu życia psychicz-
nego twórcy. Interpretacja utworu polegała wyłącznie na zanalizowaniu emocji 
i kompleksów pisarza. Dzieło w takim przypadku było traktowane jedynie jako 
efekt dynamiki nieświadomości twórcy639. 

W konsekwencji takiego postępowania analiza literacka zawarta w bio-
grafi ach psychoanalitycznych została zepchnięta na plan dalszy i ograniczona 
do poszukiwania „drugiego dna”, czyli znaczenia ukrytego z powodu cenzury 
świadomości. Oznaczało to jednocześnie całkowite wkomponowanie w biogra-
fi ę treści utworów (pozbawionych autonomiczności i zredukowanych do roli 
dokumentu lub nawet tak zwanego materiału klinicznego), a co za tym idzie 
– uznanie treści ukrytych i informacji zawartych w przestrzeni fi kcji dzieła za 
obiektywne i miarodajne źródła wiedzy o życiu twórcy.

Psychologistyczne ujęcie relacji „autor–dzieło” już w kilkanaście lat później 
zostało ostro skrytykowane przez literaturoznawców. Manfred Kridl na zjeździe 
historycznoliterackim we Lwowie w 1936 roku wypowiadał się na ten temat 
w sposób zdecydowany: 

(…) gdybyśmy nawet przyjęli identyczność tego, co autor przeżył i przedstawił w dzie-
le – to nie moglibyśmy tej identyczności s p r a w d z i ć . Wynika z tego, że z dzieła nie 
można nie tylko wyciągać żadnych wniosków o konkretnych zdarzeniach z życia autora, 
ale nawet o jego przeżyciach osobistych. Jeżeli nawet jakieś surogaty z tego wszystkiego 

639  Za: J. Sławiński, Psychologizm II, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, 
s. 454–455.
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wchodzą w dzieło, to zostają one tam przetransportowane na zupełnie inną płaszczyznę, 
zdeformowane, wyolbrzymione, „wysublimowane” dla specyfi cznych celów literackich640. 

Również Roman Ingarden w artykule O psychologii i psychologizmie w litera-
turze wskazywał, że nauka dotąd nie wypracowała narzędzi pozwalających na 
dokonywanie rozstrzygnięć: c z y  i  w  j a k i e j  m i e r z e  pewne własności, czy 
też pewien szczegół dzieła można uznać za objaw pewnej własności psychicznej 
lub stanu autora dzieła, czy też nie mamy do tego prawa, ponieważ na przykład 
znajdują się one w dziele jedynie dla spełnienia pewnej określonej funkcji arty-
stycznej641.

1.3.2. Twórca jako podmiot czynności twórczych
Próby rozwiązania problemu relacji między autorem a jego dziełem doprowa-
dziły wreszcie do sformułowania przez Mieczysława Wallisa defi nicji osobowo-
ści twórczej jako stanów i dyspozycji psychicznych, które uczestniczą w procesie 
twórczym, całości czasem bardzo różniącej się od osobowości podstawowej au-
tora642. 

Wallis był zainspirowany pomysłem Henryka Elzenberga, który pierwszy 
pokazał możliwość uznania osobowości twórczej za rezultat pewnego prze-
kształcenia osobowości podstawowej autora. Był to pierwszy krok na drodze 
do powstania modelu „podmiotu czynności twórczych”. Jednak wprowadzenie 
ścisłego rozróżnienia między autorem biografi cznym a podmiotem literackim 
literaturoznawstwo zawdzięcza dopiero strukturalizmowi, który dążył do utrzy-
mania autonomii dzieła i zdecydowanego oddzielenia rzeczywistości fi zycznej 
od przestrzeni literackiej. Janusz Sławiński zaproponował model relacji twórca– 
dzieło, analizując kategorię podmiotu lirycznego, powszechnie utożsamianego 
z autorem wiersza643.

Według Sławińskiego problem „nadawcy dzieła literackiego” można roz-
patrywać na trzech poziomach. Pierwszy poziom, nazwany przez badacza bio-
grafi cznym, obejmuje biografi ę konkretnej jednostki – twórcy danego dzieła. 
Ten punkt widzenia nie pozwala wyróżnić aspektu twórczości spośród szeregu 
innych ról życiowych jednostki, gdyż przywoływany z imienia i nazwiska autor 
istnieje jako nierozerwalna „całość”, nie tylko pisarz, lecz przede wszystkim 
człowiek: Na tej płaszczyźnie rola nadawcy konkretnego utworu jest jak gdyby 
obciążona wszelkimi innymi rolami, które dany osobnik odgrywał w różnorod-
nych sytuacjach życiowych644. 

Wszystkie opracowania biografi czne powstają przede wszystkim w oparciu 
o ten właśnie „poziom istnienia” jednostki, gdyż obraz twórcy – bohatera danej 

640  M. Kridl, Podstawy nauki o literaturze, „Pamiętnik Literacki” 1936, s. 295.
641  R. Ingarden, O psychologii i psychologizmie w literaturze, „Pion” 1937, s. 34.
642  Za: H. Markiewicz, Między plotką a mitem..., s. 40.
643  Koncepcja „podmiotu czynności twórczych” omówiona za: J. Sławiński, O kategorii pod-

miotu lirycznego, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Prace wybrane, t. II, Kraków 1998, s. 64–73.
644  Oba cytaty tamże, s. 65; kolejny – tamże, s. 66.
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biografi i – obejmuje całokształt wymiarów, w których on funkcjonuje. Jednak 
trzeba pamiętać, że nie jest to jedyna możliwa płaszczyzna analizy: O bada-
czach literatury, dla których problematyka nadawcy dzieła wyczerpuje się 
w zupełności na poziomie biografi cznym, zwykło się powiadać, że zajmują sta-
nowisko naiwnie realistyczne. Ten poziom badania jest związany bezpośrednio 
z życiem i tylko pośrednio – z twórczością, a pośredni związek wynika z procesu 
„wykształcania się”, abstrahowania z całości ról życiowych roli autora, czyli 
podmiotu czynności twórczej. 

Podmiot czynności twórczych rozpatrywany jest na drugim poziomie ana-
lizy jako strefa oddzielająca wypowiedź literacką od określonego biografi cznie 
osobnika, jakim jest pisarz. Patrząc z perspektywy rzeczywistości biografi cz-
nej, można powiedzieć, że chodzi o wyabstrahowanie z całokształtu osoby roli 
twórcy, działającego podczas aktu twórczego i wykorzystującego tylko wybrane 
wymiary życia. 

Według Sławińskiego ten dialog „biografi cznego, jednostkowego istnienia” 
z „materią literacką”, mający miejsce podczas procesu twórczego, ma charak-
ter dwukierunkowy, chodzi bowiem nie tylko o wykorzysta nie doświadczeń 
życiowych pisarza w tworzeniu scen fi kcyjnych, ale również o uaktualnianie 
literackiego dziedzictwa oraz zespołu reguł gatunkowych w pewien szczególny, 
jednostkowy sposób, charakterystyczny dla określonego autora biografi cznego. 
Dlatego wła śnie podmiot czynności twórczych jest szczególną rolą pisarza (…) 
polegającą na sytuowaniu dzieła wobec językowej i literackiej tradycji oraz wo-
bec oczekiwań odbiorców645 i jako taki powinien być w biografi i analizowany 
zawsze w kontekście przebiegu konkretnego procesu twórczego, prowadzącego 
do powstania określonego rezultatu. 

Podmiot czynności twórczych nie stanowi pewnego oczywistego elementu, 
z którym można się zetknąć w pierwszym kontakcie z dziełem, lecz jest wynikiem 
przeprowadzonej analizy: Badacz usiłujący wyodrębnić tę rolę [autora – przyp. 
A.C.], wypreparować ją z żywego kompleksu biografi cznego, redukuje jak gdyby 
osobowość pisarza do tego jej aspektu, który wyłania się w toku kształtowania 
przekazu – wyjaśnia Sławiński646. Z tego wynika również kolejna cecha podmio-
tu czynności twórczych: nie istnieje on fi zycznie, lecz zostaje wyabstrahowany 
na potrzeby badań biografi cznych oraz literackich: Można by powiedzieć, że ma 
on byt wyłącznie funkcjonalny (w przeciwieństwie do „substancjalnego” bytu 
realnej osoby pisarza), to znaczy istnieje tylko jako człon relacji, której drugim 
członem jest dzieło. Nie oznacza to całkowitego zerwania związku z autorem 
biografi cznym, gdyż – według Sławińskiego – podmiot czynności twórczych 
stanowi pewien pryzmat, w którym osobowość pisarza (również emocje, moty-
wy, przekonania, system wartości itp.) ulega przeobrażeniu przekształcając się 
w materię literacką. 

645  A. Okopień-Sławińska, Podmiot czynności twórczych, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów 
literackich, s. 392.

646  Trzy kolejne cytaty za: J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego, s. 65–66.
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Dopiero na trzecim poziomie analizy mamy do czynienia z kategorią pod-
miotu literackiego, obecnego w utworze czy to w postaci narratora (w epice) czy 
jako podmiot liryczny. Jest on ukonstytuowaną w utworze fi kcyjną osobą – skon-
kretyzowaną jako postać lub tylko wyznaczaną przez pewien znamienny sposób 
mówienia – której wypowiedź jest hierarchicznie nadrzędna wobec wszelkich 
występujących w tym utworze wypowiedzi bohaterów647.

Podmiot literacki istnieje tylko w obrębie utworu, jest elementem wewnętrz-
nej struktury dzieła, z nim związana jest fabuła utworów epickich i to właśnie on 
wyraża emocje i poglądy w utworach lirycznych. Od biografi cznego autora od-
dzielony jest podwójną barierą: barierą fi kcyjności, bo istnieje tylko w świecie 
literatury, oraz barierą podmiotu czynności twórczych jako dysponenta reguł, 
zgodnie z którymi powstaje każdy utwór literacki.

Z tego właśnie powodu, zdaniem Sławińskiego, nie istnieje możliwość utoż-
samienia podmiotu (ani tym bardziej innych bohaterów fabuły), występującego 
w tekście literackim, z faktycznie istniejącym w realnym świecie twórcą: W żad-
nym ze swoich wcieleń podmiot literacki nie jest najwyższą instancją nadawczą 
dzieła – ponad nim znajduje się podmiot czynności twórczych i autor. 

Koncepcję Sławińskiego omówiłam, przypominając najważniejsze wątki ze 
względu na to, iż nadal tendencja do prostego, relacyjnego utożsamiania po-
zostaje aktualna – nie wśród literaturoznawców, lecz przede wszystkim wśród 
psychologów. To oni najczęściej powtarzają błąd psychologizmu, nader często 
rozpatrują też związki między autorem empirycznym a podmiotem tekstowym 
jako proste relacje zastępowania jednego drugim, co daje asumpt do wyciągania 
nieraz daleko idących wniosków.

Jednakże problem obecności autora w tekście nie został przez Sławińskiego 
ostatecznie rozstrzygnięty. Zajął się nim między innymi Ryszard Nycz, pisząc 
o podmiocie sylleptycznym i śladach obecności osoby w literaturze nowoczesnej.

1.3.3. Twórca znowu obecny?
Współcześnie nośnym tematem są wszelkie związki między empirycznym auto-
rem a jego wytworami intelektualnymi. Temat „osoby” i jej miejsca w literaturze 
okazał się na tyle zajmujący, że poświęcono mu cały tom rozważań, zatytu-
łowany właśnie Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, który otwierają 
następujące słowa jego redaktorów:

Słownictwo, metafory, modalności wypowiedzi, gatunki, sposoby przedstawiania świa-
ta, a nawet tematy i motywy utworów interesują nas coraz bardziej nie tyle jako skutek 
bezosobowych mechanizmów w sferze konwencji, procesów, stylów, epok czy szkół lite-
rackich, lecz przede wszystkim jako świadoma lub mimowolna manifestacja rozmaicie 
defi niowanej „prywatności” pisarzy648.

647  Ten cytat i kolejny za: J. Sławiński, Podmiot literacki, w: M. Głowiński i in., Słownik terminów 
literackich, s. 393.

648  E. Balcerzan, W. Bolecki, Od Redaktorów, w: Osoba w literaturze i komunikacji litera-
ckiej, red. tychże, Warszawa 2000, s. 6.
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Z kolei Ryszard Nycz w tam zamieszczonym artykule Osoba w nowoczesnej 
literaturze: ślady obecności649 przypomina, że stosunek pisarzy do „pisania 
sobą” zmieniał się na przestrzeni epok, by w nowoczesności można było mówić 
o toposie „odejścia autora” i o depersonalizacji na przestrzeni liryki. A jednak 
kwestia obecności autora powraca dziś jeszcze mocniej, co zauważa Nycz:

Wiele wskazuje na to, że problem statusu osoby nie tylko nie przestał być dalej aktualny, 
ale i staje się coraz donioślejszy. Osoba bowiem reprezentuje, jeśli tak rzec można, tę 
coraz bardziej energicznie domagającą się w literaturze uobecnienia realność, która nie 
daje się zredukować do wyłącznie pozajęzykowych i pozaspołecznych kategorii, a pozo-
staje uporczywie wykluczana z teoretycznego dyskursu. Jak się zdaje, pytając o osobę, 
pytamy przede wszystkim o jej historycznie usankcjonowane atrybucje oraz kulturowo 
uznawane sposoby identyfi kacji650.

Patrząc na ten problem w kategoriach poetologicznych współcześni literatu-
roznawcy badają związki między autorem empirycznym a konstelacją ról autor-
sko-nadawczo-literackich: te bowiem wypełnia, gdy bierze do ręki pióro i siada 
do pisania. Natomiast perspektywa antropologiczna sprawia, że teksty literackie 
stają się świadectwem obecności w kulturze osobowych wzorów tożsamości, 
ukształtowanych kulturowo651.

Programowej depersonalizacji literatury fi kcjonalnej towarzyszy empiryza-
cja głosu autorskiego w tekstach autobiografi cznych:

Tak więc bezosobowy podmiot fi kcjonalnej literatury okazuje się – oglądany od strony 
kulis artystycznego przedstawienia – podszyty osobową empirią, rezultatem obiektywi-
zacji oraz uniwersalizacji egzystencjalnego doświadczenia piszącej jednostki. Widziany 
zaś w tej samej perspektywie empiryczny podmiot wypowiedzi autobiografi cznej odsłania 
z kolei rysy fi kcyjne, czy może raczej cechy celowo budowanego konstruktu. Tekstualizacja 
nadaje bowiem sens rozproszonej całości życiowych działań, narzucając selekcję i upo-
rządkowanie, które maskuje i zniekształca źródłową „sobość” jednostki652.

Zatem kwestia mówienia poprzez tekst literacki o sobie, a nawet prowokacyjne-
go sylleptyzmu podmiotu653, powraca po raz kolejny do teorii literatury.

Warto się zastanowić, na ile treść dzieł i dokonywane wybory artystyczne 
mogą zawierać informacje dotyczące samego autora, bo niewątpliwie taki bio-
grafi czny ślad w większości dzieł pozostaje. Chociaż strukturaliści starali się 
dowieść całkowitej autonomiczności dzieła literackiego, to już w 1983 roku 
Jan Józef Lipski pisał: Następnym krokiem będzie, jak sądzę, ponowne połą-
czenie pozrywanych więzi łączących twórcę i dzieło, co pozwoli znów widzieć 
w dziele literackim – na innym już szczeblu świadomości teoretycznej – wytwór 
określonego człowieka, osobowości ludzkiej, z wieloma stąd płynącymi implika-

649  R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Osoba w literaturze i ko-
munikacji literackiej, s. 7–29.

650  Tamże, s. 12.
651  Por. tamże, s. 12.
652  Tamże, s. 16.
653  Por. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stu-

lecia, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 85–116.
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cjami. (…) Jest to jednocześnie postulat przeciwstawiania się humanistyce bez 
nazwisk, bez osobowości654. 

Należy więc powrócić do pytania postawionego na początku tej części roz-
działu: jak wykorzystać treść dzieł literackich w analizach biografi cznych bez 
popadania w biografi zm i psychologizm, zachowując świadomość odrębności 
autora empirycznego od podmiotu tekstowego.

Badania prowadzone w tym obszarze skupiają się na próbie odtworzenia 
pewnych sposobów twórczej kreacji albo charakterystycznych dla danego au-
tora, albo uniwersalnych, wynikających z określonych preferencji umysłu ludz-
kiego.

Wspomniany już Jan Józef Lipski proponuje metodę związaną z pierwszym 
nurtem badań, preferując docieranie do ukrytych w tekście strategii autor-
skich. Analiza prowadzona przez literaturoznawcę polegałaby na konstruowa-
niu pewnej „całości” – osobowości twórczej (jak ją nazywa Lipski) zawartej 
immanentnie w tekście literackim i będącej zbiorem preferencji dotyczących 
przede wszystkim wyobraźni, a w tym na przykład wyboru kolorów, aury emo-
cjonalnej, tematów i fobii tematycznych. Byłby to wynik pracy interpretacyjno-
-porównawczej na tekstach jednego autora, pomocny przy opracowywaniu ca-
łokształtu jego twórczości655. 

Na rozważaniach Lipskiego oparła swe analizy Ewa Łubieniewska w pra-
cy Upiorny anioł – wokół osobowości Juliusza Słowackiego656, próbując łączyć 
analizę literaturoznawczą utworów z ich interpretacją psychologiczną. Celem 
jej było wykrycie związku między swoistością wytworu artystycznego a indy-
widualnością psychologiczną artysty657, związku o charakterze deterministycz-
nym. Bowiem to osobowość ma determinować wybory artystyczne: od wyboru 
tematu, bohatera, gatunku począwszy, na środkach artystycznego oddziaływa-
nia kończąc (…) – wszystko to w pewnej mierze odsłania osobowość kreatora. 
Z takim założeniem można się zgodzić lub nie – jest to kwestia przyjętej teorii 
osobowości i twórczości. 

Warsztat metodologiczny Łubieniewskiej podobny jest w swej istocie do me-
tody zawartej w koncepcji Danuty Danek, którą zresztą autorka analiz utworów 
Słowackiego przywołuje. Związek jest tym silniejszy, iż Łubieniewska jako pod-
stawę teoretyczną swych analiz wskazuje prace powstałe w nurcie psychoanali-
zy i neopsychoanalizy (książki Z. Freuda, C.G. Junga, E. Fromma, K. Horney). 

Propozycja Danuty Danek, autorki również odwołującej się do teorii powsta-
łych na gruncie psychoanalizy, jest z kolei poszukiwaniem pewnych nadrzęd-
nych i uniwersalnych właściwości ludzkiego umysłu, zawartych w treści utworu 
literackiego. Wychodzi ona z założenia, że dzieło literackie powinno być trak-
towane jako twór umysłu i świadectwo jego działań znaczeniotwórczych, gdyż 

654  J.J. Lipski, Osobowość twórcza, s. 179–180.
655  Por. tamże, s. 167–188. 
656  E. Łubieniewska, Upiorny anioł – wokół osobowości Juliusza Słowackiego, Kraków 1998. 
657  Ten cytat i kolejny tamże, s. 17–18.
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wszystko, co można znaleźć w tekście, musiało uprzednio zaistnieć w umyśle658. 
Zastosowanie odpowiednich procedur interpretacyjnych pozwala więc poprzez 
dzieła docierać do zawartości umysłu:

Badacz literatury interesujący się poetyką dzieł, ich artystycznym jak, czyli właśnie ich 
uformowaniem – po to, aby dociec, co one nam mówią, jaki przekazują sens, przyjąć 
może w związku z rozważaną problematyką następujące założenie. Nie ma nic – co do jego 
„jak” – w dziele literackim, czego nie byłoby – co do jego „jak” – w umyśle ludzkim659. 

Pojęcia semantyczne wypracowane przez semiotykę psychoanalityczną mo-
głyby więc wzbogacać sposoby rozumienia dzieła literackiego i sposobów jego 
konstruowania660. Kontekstem interpretacyjnym byłby wtedy kontekst danego 
dzieła, tradycji gatunkowej, w której ono uczestniczy, a nawet kontekst historii 
kultury – ale nie kontekst biografi czny (jednostkowy sposób przeżywania włas-
nej biografi i) – jak w klasycznej psychoanalizie.

Taka metoda docierania do struktur umysłu ukrytych w tekstach literackich 
jest propozycją ciekawą, ale niewnoszącą nic do badań biografi cznych, gdyż 
jest to badanie umysłu uniwersalnego, pozbawione odnośników do konkretnych 
biografi i: W umyśle ludzkim – to nie znaczy w umyśle danego pisarza podczas 
czynności tworzenia danego dzieła661. To bardzo ważne zastrzeżenie sytuuje 
podejście Danek poza psychologizmem w jego właściwym rozumieniu. W ten 
sposób powstaje możliwość zachowania podstawowego charakteru myślenia 
psychoanalitycznego, czyli doszukiwania się sensu ukrytego w treści jawnie 
wyrażonej w dziele, z jednoczesnym uniknięciem tak psychologizmu, jak i bio-
grafi zmu. 

Wydaje się, że najmniej kontrowersyjnym elementem zaczerpniętym z za-
wartości treściowej dzieła literackiego jako przesłanka (a nie fakt czy informa-
cja) biografi czna, może stać się temat utworu albo użyte przez autora motywy, 
przy założeniu, że nie są one rezultatem wpływu epoki, literackiej mody, właś-
ciwości samego gatunku oraz że można dostrzec związek pomiędzy wystąpie-
niem takiego tematu czy motywu a faktami biografi cznymi. Jest to nawiązanie 
do propozycji Lipskiego, jednak z pominięciem aspektu porównawczego oraz 
wyprowadzaniem wniosków dotyczących autora biografi cznego, a nie podmiotu 
czynności twórczych.

W tej książce przyjmuję, iż związek między psychiką autora a jego wytwo-
rami traktowany jest bardziej swobodnie, to znaczy zakłada się ich współzależ-
ność, lecz determinanta może istnieć poza nimi, na przykład w postaci określo-
nej fazy rozwoju człowieka (wpływającej na rozwój osobowości i na tematykę 
utworu, jak kryzys połowy życia). Można więc mówić o interakcyjnym, a nie 
deterministycznym charakterze relacji między osobowością a twórczością.

Taka analiza treściowa dzieł literackich nie powinna jednak stanowić części 
składowej całego badania biografi cznego, lecz tylko je uzupełniać w takich mo-

658  D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997, s. 38.
659  Tamże, s. 52.
660  Więcej na ten temat: tamże, s. 60. 
661  Tamże, s. 107.
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mentach, gdy zbieżność treści i biografi i nie może być pominięta albo stanowi 
istotny wkład w całość rekonstrukcji życia. 

Oczywiście status takich przesłanek jest pośredni, gdyż wynika z wniosko-
wania badacza, nie może więc stanowić podstawy do wysuwania daleko idących 
wniosków. Więcej nawet – powinno się użyć treści tekstu literackiego wyłącznie 
w koincydencji z innymi przesłankami, potwierdzającymi dany stan czy sytu-
ację, i pochodzącymi z innego niż literackie źródła. Drugim warunkiem po-
prawnie przeprowadzonej analizy motywów i tematów jest dokonanie jej przez 
literaturoznawcę (lub we współpracy z nim), gdyż jego wiedza i doświadczenie 
w pracy z tekstami pozwalają w sposób profesjonalny wyłonić takie treści, któ-
rych nie da się uzasadnić nawiązaniem do szeroko pojętej tradycji literackiej.

Spełnienie powyższych warunków nie gwarantuje poprawności, lecz ich 
zignorowanie prowadzi wprost do błędów lub interpretacyjnych nadużyć. Takie 
zarzuty można sformułować, czytając pracę Stanisława Sieka na temat osobo-
wości Słowackiego662. Autor, będący psychologiem, nie tylko ograniczył bada-
nia biografi czne do interpretacji tekstów literackich, lecz również zachował się 
tak, jak gdyby jego książka powstawała w „pustce interpretacyjnej”, ignorując 
osiągnięcia dziedziny, na teren której wkroczył. Co więcej, celowo nie uwzględ-
nił żadnych materiałów biografi cznych (faktów, listów, relacji współczesnych), 
arbitralnie uznając je za niewiarygodne i podważając tym samym wiarygodność 
badaczy, którzy od lat je opracowują663. Odrzucił również większość istnieją-
cych już biografi i Słowackiego uznając, że są nieprofesjonalne i zarzucając ich 
autorom (niewymienionym z nazwiska) brak przygotowania fi lologicznego, hi-
storycznego lub psychologicznego664.

Celem jego badań było opracowanie metody, która umożliwiałaby ocenę 
osobowości pisarza na podstawie psychologicznej analizy wyłącznie twórczo-
ści, bez sięgania do biografi i, dokumentów i innych źródeł. Aby sprawdzić, na 

662  S. Siek, Osobowość Słowackiego na podstawie psychoanalizy jego utworów dramatycz-
nych, Warszawa 1970.

663  Wydaje się, że psycholog nie powinien formułować tak ostrych opinii bez znajomości 
procedur sprawdzania wiarygodności danych, stosowanych przy opracowywaniu tak krytycznych 
wydań dzieł, jak i korespondencji czy kroniki życia i twórczości. W tym przypadku tak właśnie się 
stało, co pokazuje, jak małą znajomość bibliografi i przedmiotowej zaprezentował badacz, przystę-
pując do analizy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że taka postawa obca była innemu psycholo-
gowi, Jean-Charlesowi Gille-Maisaniemu, który, zapoznawszy się z wszystkimi najważniejszymi 
pracami na temat Mickiewicza, w wielu miejscach podkreślał wartość prac literaturoznawczych, 
na które zresztą często się powoływał. Co więcej, badacz ten wzbogacił swój psychologiczny war-
sztat o aspekt literaturoznawczy, biorąc na przykład pod uwagę cechy analizowanego gatunku lub 
charakterystyczne dla romantyzmu motywy. A wymagało to od niego – kanadyjskiego badacza 
i psychologa – znacznie więcej wysiłku.

664  S. Siek, Osobowość Słowackiego…, s. 17–18. Tak naprawdę nie wiadomo, ile ta-
kich biografi i Siek przeczytał, bo poza uznanymi przez niego za w miarę wiarygodne pracami 
G. Bychowskiego (Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, Kraków 1930/2002), 
J. Kleinera (Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1–4, Warszawa 1919–1927), P. Hertza (Portret 
Słowackiego, Warszawa 1959) i E. Sawrymowicza (Juliusz Słowacki, Warszawa 1955), za pomocą 
których sprawdza poprawność wyciągniętych przez siebie wniosków, o czym jeszcze będzie mowa 
później, badacz nie przytacza żadnych innych opracowań.
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ile taka metoda sprawdza się w praktyce, zastosował ją do diagnozy osobowo-
ści Słowackiego, wybierając jako materiał do analizy czternaście dramatów: 
Mindowe, Marię Stuart, Kordiana, Horsztyńskiego, Balladynę, Mazepę, Beatrix 
Cenci, Fantazego, Księdza Marka, Sen Srebrny Salomei, Księcia Niezłomnego, 
Zawiszę Czarnego i Samuela Zborowskiego. Selektywność tego wyboru zarów-
no pod względem gatunku (ograniczenie się wyłącznie do dramatu), jak i przy-
należności do różnych faz twórczości (okres młodzieńczy, dojrzały, mistyczny) 
nie została jednak w żaden przekonujący sposób uzasadniona. Stąd ich swobod-
ne zestawianie może budzić pytania o wiedzę badacza tak w zakresie genologii 
(wybór dramatów uzasadnia on enigmatycznie jednolitością tego gatunku pod 
względem treści wyobrażeniowych), jak i w zakresie znajomości biografi i i ca-
łokształtu twórczości Słowackiego. Jedynym sformułowanym explicite kryte-
rium selekcyjnym jest bowiem fakt skończenia (zamknięcia w całość) danego 
utworu665. Poszczególne utwory traktowane są przez Sieka jak próbki uzyskane 
w trakcie badania psychologicznego za pomocą metod projekcyjnych (takich jak 
Test Apercepcji Tematycznej czy test plam barwnych Rorschacha). 

Najważniejsze założenia swojego podejścia badawczego autor formułuje 
następująco. Po pierwsze, przyjmuje, że osobowość człowieka poznaje się po 
wytworach, jeśli produkty wyobraźni powstają jako reakcje na bodźce wielo-
znaczne i sytuacje, które dają się dowolnie interpretować: takie wytwory wy-
obraźni są projekcjami osobowości666. Po drugie, skoro twórczość jest efektem 
pracy wyobraźni, to działalność twórcza jest projekcją osobowości twórcy: 
twórczość pisarza jest formą jego psychicznej autobiografi i, a produkcja wyob-
raźni – tematyka, postacie utworów, ich związki, konfl ikty, uczucia, wypowiedzi, 
perseweracje wyobrażeń, są jakąś formą wyrazu osobowości twórcy. A zatem 
przez analizę treści wyobrażeń wyrażonych w twórczości, można uzyskać wgląd 
w życie psychiczne autora. 

Przez projekcję Siek rozumie mechanizm rzutowania własnych myśli, uczuć, 
pragnień i impulsów na rzeczywistość zewnętrzną (na przykład tekst literacki). 
Nie są to jednak treści obojętne: przypisujemy własne „treści” innym ludziom 
lub dostrzegamy w wieloznacznych sytuacjach to, co chcemy od siebie „odrzu-
cić”. Rzutuje się na wieloznaczne sytuacje treści, które nie zgadzają się z obra-
zem i ideałem siebie, budzą dezaprobatę własną lub otoczenia, wydają się groź-
ne, nie do przyjęcia. Rzutowanie to rozładowuje częściowo stłumione potrzeby, 
wyparte pragnienia, omija kontrolę jaźni, umożliwia ujawnienie się nieaprobo-
wanych impulsów. W ten sposób autor odczytuje z tekstu emocje i nastroje poety 
oraz sytuacje proste, natomiast w przypadku symboliki wykorzystuje skonstru-
owane klucze interpretacyjne, zawarte w podręcznikach odpowiednich metod 
projekcyjnych.

Otrzymane w wyniku analizy rezultaty są interpretowane w świetle kon-
cepcji osobowości Henry’ego Murraya, stojącej u podstaw Testu Apercepcji 
Tematycznej. Pozwala ona na ocenę potrzeb psychicznych i złożonych wewnętrz-

665  S. Siek, Osobowość Słowackiego…, s. 5–15. 
666  Ten cytat i dwa następne tamże, s. 7, 42, 7.
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nych struktur: ideału jaźni, narcyzmu, integracji superego i superego w konfl ik-
cie oraz 12 ogólnych cech osobowości i 12 mechanizmów obronnych667.

Warto przyjrzeć się wnioskom, do jakich doszedł Stanisław Siek. Przede 
wszystkim na podstawie analizy porównawczej wyselekcjonowanych dramatów 
wyodrębnił on następujące, powtarzające się tematy: bogactwo, degeneracja 
ciała, ksiądz, makabryczność, męki i tortury, poszukiwanie celu i sensu życia, 
postaci fantastyczne, szlachetne czyny, uśmiercanie człowieka oraz zdrada668. 
Następnie, poddawszy analizie postępowanie głównych bohaterów, uogólnił ich 
poszczególne zachowania, tworząc w ten sposób jeden zintegrowany wizerunek 
bohatera twórczości Słowackiego. Można go opisać, analizując przedstawione 
w dramatach czyny, dynamizmy (to, co nadaje zachowaniu energię i kierunek), 
uczucia, postawy i mechanizmy obronne.

Co – według Sieka – czyni bohater Słowackiego? Przede wszystkim walczy 
i zabija, ale także ucieka z domu, podróżuje, rozmyśla zamiast działać, jest wię-
ziony, próbuje popełnić lub popełnia samobójstwo albo ginie tragicznie. Jego 
zachowanie charakteryzuje wahanie i ambiwalencja, brak jasno sprecyzowane-
go celu i sensu życia, duma i ambicja, poświęcanie siebie i zbawianie innych, 
reakcje agresywne lub bierność. Dominują u niego: nadpobudliwość, wrażli-
wość, zmienność nastrojów, brak kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, lęk, 
niepokój, obawa, smutek, przygnębienie, zazdrość, zawiść, ironia i mściwość. 
Prezentuje takie postawy, jak brak wiary w siebie, poczucie winy, elementy 
postaw narcystycznych, bierność w miłości, chłód uczuciowy, zahamowania 
w związkach z płcią przeciwną. Wśród mechanizmów obronnych można wyróż-
nić: tłumienie uczuć, wypieranie pragnień, ucieczka od działania, racjonalizacja 
pragnień i reakcje upozorowane669.

Jest to – jak widać – psychologistyczna analiza motywów literackich, któ-
rych proweniencja jest bardzo różnorodna, lecz w dużej mierze związana albo 
z epoką (byronizm, typowy romantyczny bohater, gotycyzm, mesjanizm itp.) 
albo z budową gatunku (konstruowanie dramatu wokół przeciwstawnych po-
staw bohaterów). Dopiero wykluczając choćby te dwa główne źródła wpływów, 
można wskazywać na osobowość twórcy – interpretowanie wszystkich jako 
przejawu jego życia psychicznego jest po prostu nadużyciem.

Jednak to, co budzi szczególny sprzeciw, to skonstruowanie na tej podstawie 
psychogramu, czyli uporządkowanego zestawu cech osobowości Słowackiego. 
W ten sposób badacz niepostrzeżenie przechodzi od problematyki utworów do 
biografi i autora, utożsamiając go z czternastoma różnymi postaciami z jego 
dramatów. I w ten sposób psychologizm badacza dochodzi do szczytu – na tej 
podstawie bowiem Siek diagnozuje u Słowackiego agresywność, przejawiającą 
się (w utworach) w postaci oskarżania, krytykowania, wyśmiewania i pomniej-
szania; potrzeby: bezpieczeństwa, degradacji (pomniejszyć siebie, skłonności 
masochistyczne), dominowania, odrzucania (samotnictwo, dyskryminacja in-

667  Por. tamże, s. 28–41.
668  Por. tamże, s. 44–74.
669  Por. tamże, s. 74–107.
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nych, obojętność) oraz uzewnętrzniania siebie (dramatyzowanie, przyciąganie 
uwagi innych); postawy uczuciowe: smutku, przygnębienia; zmienność nastro-
jów, pesymizm, brak poczucia sensu życia, egocentryzm, narcyzm, dezaprobatę 
rzeczywistości, lęk i krytycyzm wobec kobiet oraz stosowanie następujących 
mechanizmów obronnych: projekcji, racjonalizacji, tłumienia, regresji, ucieczki, 
reakcji upozorowanych, kompensacji oraz sublimacji. Ego poety charakteryzują 
wewnętrzne konfl ikty, nieustalona hierarchia wartości, ambiwalencja, wahania, 
mała odporność psychiczna oraz obecność cech kobiecych670.

Także procedura sprawdzania poprawności psychogramu nie zdaje egzaminu 
– zbieżność z pracą Bychowskiego jest od początku wiadoma, gdyż wspólna obu 
autorom jest podstawa teoretyczna (u Bychowskiego to psychoanaliza, u Sieka – 
szeroko pojęta psychologia głębi, szczególnie w zakresie mechanizmów obron-
nych). Dlatego wnioski, do jakich dochodzą obaj badacze, muszą być podobne. 

Inną sprawą jest zastosowanie – jako metody weryfi kującej – psychogramu, 
stworzonego przez autora na podstawie czterech przytoczonych prac. W ten spo-
sób powstaje interpretacja (Sieka) interpretacji biografi i Słowackiego (autorstwa 
Bychowskiego, Sawrymowicza, Kleinera czy Hertza, a zbieżność jest artefak-
tem (każdy może zinterpretować wnioski podporządkowując je swojej interpre-
tacji, jeśli używa tej samej, sztucznie nałożonej struktury pojęciowej). Poza tym 
zestawienie tak różnych prac wydaje się pozbawione wspólnej płaszczyzny, tak 
pod względem treściowym (różnice w poziomie wiedzy na temat Słowackiego 
i w dostępie do materiałów biografi cznych, w podstawie teoretycznej), jak i war-
sztatowym (znaczące różnice pomiędzy metodologią stosowaną w biografi i na-
ukowej i literackiej, monografi i i psychobiografi i).

W rezultacie powstaje coś, co można by nazwać negatywną biografi ą 
Słowackiego, gdyż zastosowane przez Sieka narzędzie, odwołując się do pro-
jekcji, pozwala uzyskać dostęp do wyłącznie „ciemnej” strony osobowości 
Słowackiego (to wynika już z przyjętej defi nicji – projekcji tych cech osobo-
wości, których się nie akceptuje). I nawet jeśli taką osobowość poeta posiadał 
– z wieloma obserwacjami psychologa jednak trzeba się zgodzić – nie jest to 
cała prawda o nim, w psychogramie Sieka nie ma przestrzeni zostawionej dla 
cech pozytywnych. 

Biografi a ta jest również na wiele sposobów wybiórcza – po pierwsze na 
poziomie źródeł wybranych do analizy, po drugie – na poziomie dzieł, po trzecie 
wreszcie – na poziomie interpretacji psychologicznych (ograniczenie do jednej 
teorii H. Murraya). O ignorancji literaturoznawczej pisałam już wcześniej, więc 
warto tylko dodać tendencyjność analiz przejawiającą się w formułowaniu nie 
hipotez, lecz tez, których „należało dowieść”. Argument arbitralności założenia 
o możli wości traktowania utworu literackiego jako materiału klinicznego był 
już omawiany w rozdziale poświęconym biografi om psychoanalitycznym, tutaj 
warto tylko nadmienić, że zastosowanie interpretacji zamieszczonych w danej 
metodzie projekcyjnej do analizy motywów i obrazów literackich wydaje się 

670  Por. tabela tamże, s. 113.
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dużym nadużyciem, kwestionującym i tak już kontrowersyjne w psychologii 
metody projekcyjne.

Kłopoty z wykorzystywaniem motywów zaczerpniętych z utworów lite-
rackich wynikają nie tylko z ich specyfi ki tekstowej, lecz również z ciągłego 
poruszania się na granicy rzeczywistości i fi kcji. Temu zadaniu podołać może je-
dynie specjalista, czyli historyk literatury, stąd łatwiej zaakceptować metody in-
tegralnie związane z myślą literaturoznawczą, zaproponowane przez Jana Józefa 
Lipskiego czy Danutę Danek niż zewnętrzną w stosunku do przedmiotu badania 
(tekstu literackiego) i całkowicie arbitralną metodologię Stanisława Sieka.

Innym sposobem docierania do biografi cznej zawartości ukrytej w treści 
dzieł literackich może być analizowanie strategii autokreacyjnych jako infor-
macji na temat sposobu postrzegania przez autora rzeczywistości społecznej, 
relacji międzyludzkich oraz samego siebie. Byłaby to więc aplikacja propo-
zycji Danek do badań biografi cznych, gdyż zakłada się w niej poszukiwanie 
uniwersalnych strategii, charakterystycznych jednakże dla konkretnego autora. 
Podstawę teoretyczną analiz stanowiłaby psychologia społeczna, zajmująca się 
badaniem interakcji pomiędzy jednostkami oraz sposobami kreowania własnego 
wizerunku. Jest to jednak temat związany z analizą porównawczą i interpretacją 
utworów, znacznie wykraczający poza zakres niniejszej książki. Tym niemniej 
warto o nim wspomnieć w związku z pojawieniem się typu analiz, które na 
różne sposoby badają strategie autokreacyjne, na przykład w związku z zagad-
nieniem wyobraźni poetyckiej671.

Podsumowując te obszerne i wielokierunkowe rozważania na temat prze-
biegu życia, twórczości oraz zjawisk pokrewnych, należy przypomnieć ich 
użytkowy charakter. Teorie omówione szczegółowo w tym rozdziale stanowią 
zintegrowany punkt odniesienia dla części interpretacyjnej metody psychobio-
grafi czno-literaturoznawczej.

671  Por. na przykład książkę Kwiryny Ziemby o Juliuszu Słowackim (Wyobraźnia a biografi a, 
Gdańsk 2006) czy W. Owczarskiego o wyobraźni Mickiewicza (tegoż, Mickiewiczowskie fi gury 
wyobraźni, Gdańsk 2002).





Rozdział 2

OPIS METODY BADAWCZEJ

Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane na początku poprzedniego rozdziału, 
w każdej metodzie psychobiografi cznej analiza życia twórcy prowadzi do re-
konstrukcji rozwoju osobowości twórczej według modelu biegu życia. 

Zanim jednak przejdę do szczegółowego omówienia procedury badawczej 
w psychobiografi i literaturoznawczej, chciałabym się zatrzymać nad kilkoma 
podstawowymi pytaniami sformułowanymi przez Michała Stasiakiewicza672, 
a dotyczącymi prowadzenia badań biografi cznych. Nie pojawiły się one wcześ-
niej, gdyż dopiero w tym miejscu rozważań, po omówieniu podstawy teoretycz-
nej oraz zagadnień metodologicznych, można spróbować na nie odpowiedzieć. 
A pytania te, choć mogą się wydać bardzo proste, dotykają sedna badań bio-
grafi cznych, gdyż dotyczą statusu ontologicznego biografi i, tożsamości meto-
dy biografi cznej z analizą historyczną, statusu danych biografi cznych, sposobu 
zastosowania teorii psychologicznych w analizie oraz kwestii wiarygodności 
badań biografi cznych.

Pierwsze pytanie Stasiakiewicza brzmi: czy człowiek „posiada” biografi ę, 
czy też jest ona jedynie relacją o życiu jednostki i jako taka ma zawsze charakter 
narracyjny i kreacyjny? 

Odpowiadając na to ważkie pytanie, należy rozpocząć od przypomnienia 
defi nicji biografi i: to narracyjna re-konstrukcja przebiegu życia osoby, tworzo-
na dla rozmaitych celów i odpowiadająca na różne potrzeby społeczne; jest to 
gatunek nadrzędny, grupujący opracowania o charakterze biografi cznym, tak 
literackie, jak i niefi kcjonalne, naukowe i popularne. 

Biografi a jest więc tylko relacją o życiu, jedną z wielu możliwych. Człowiek 
posiada raczej (we własnej pamięci, ale i obiektywnie – w dokumentacji, na 
przykład szkolnej, zdrowotnej, administracyjnej) „przebieg życia”, czyli sek-
wencję wydarzeń i doświadczeń od momentu narodzin aż do śmierci. Przebieg 
życia to fakt empiryczny, poddający się badaniu naukowemu. A badanie to nie 

672  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 83–97. W tej części mowa jest o czterech 
z sześciu podstawowych zagadnień związanych z badaniami biografi cznymi. Dwa z nich: wiary-
godność badań biografi cznych oraz wybór teorii psychologicznych zostały rozstrzygnięte wcześ-
niej – odpowiednio w podrozdziale 4.4. części I i rozdziale 1. części III książki.
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musi podlegać zasadom tworzenia „narracji o życiu”, jeśli stosuje się odpowied-
nią metodologię, pozwalającą na minimalizację wpływu kulturowych modeli 
opowieści o twórcy. Jednak narracja biografi czna, która następnie powstaje, ma 
charakter relacyjny, interakcyjny i kreacyjny.

Drugie zagadnienie dotyczy podobieństwa metodologii badań biografi cz-
nych do metody historycznej673 – Stasiakiewicz uważa, że analiza biografi czna 
to jedynie psychologiczna lub socjologiczna interpretacja źródeł historycznych. 
Jednak metoda psychobiografi czno-literaturoznawcza obejmuje nie tylko inter-
pretację, ale szereg operacji badawczych typu selekcja, porządkowanie, klasyfi -
kacja danych. Następnie dokonuje się analizy danych biografi cznych, która ma 
w psychologii dwojaki charakter. Po pierwsze, polega na ilościowej struktury-
zacji i standaryzacji materiału; ale następnie przybiera charakter „rozumiejący”, 
uwzględniając interpretację jakościową, której celem jest ujawnianie subiek-
tywnego sensu ludzkiego doświadczenia674.

Trzecie pytanie dotyczy statusu danych biografi cznych, ich obiektywnego 
bądź subiektywnego charakteru. Korzystanie z materiałów przygotowanych 
przez bibliografów w postaci kronik literackich, wydań krytycznych dzieł i ko-
respondencji oraz naukowych edycji innych źródeł i relacji poprawia ich jakość 
jako danych biografi cznych o charakterze obiektywnym. Natomiast dane su-
biektywne mają swoje osobne miejsce w analizie. Zatem analizowanie zróżnico-
wanych danych pozwala poszerzyć horyzonty badawcze metody biografi cznej.

Czwarta kwestia dotyczy stosowania teorii psychologicznych w badaniach 
biografi cznych: mogą być one przywoływane explicite lub stosowane implicite, 
bez objaśniania odbiorcy kwestii teoretycznych, stojących u podstaw wyciąga-
nych wniosków i tworzonych rekonstrukcji. Tylko pierwsza możliwość – otwar-
tego korzystania z koncepcji psychologicznych – jest metodologicznie poprawna 
i w pełni uzasadniona. Każda teoria powinna być przywoływana explicite, wraz 
z odpowiednio zdefi nio wanymi pojęciami i wiernie zrelacjonowanymi założe-
niami, bo tylko dzięki temu możliwa jest weryfi kacja poprawności interpretacji 
i powtórzenie badań: dwa warunki gwarantujące obiektywność maksymalnie 
dostępną.

Podsumowując należy wymienić podstawowe cechy charakteryzujące me-
todę psychobiografi czno-literaturoznawczą, odnosząc się do wszystkiego, co na 
jej temat zostało już powiedziane wcześniej. Jest to metoda interdyscyplinarna, 
ilościowo-jakościowa (czyli łącząca ujęcie nomotetyczne z idiografi cznym), ho-
listyczna (bo obejmuje całość życia w jego wielowymiarowości), procesualna 
(jako że życie twórcy ujmowane jest jako zachodzący w czasoprzestrzeni pro-
ces rozwojowy), elitarna (twórczość rozumiana jest tu jako realizacja wartości), 
syntetyczna oraz eksploracyjna. 

Psychobiografi a naukowa jest holistyczna, gdyż traktuje życie twórcy 
w sposób całościowy, tak w jego przebiegu, jak i wielowymiarowości. Badanie 

673  Por. również G. Zalejko, Przeciw metodzie (biografi cznej). Refl eksje nad historycznością 
biografi styki, s. 15–24.

674  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 83.
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przebiegu życia ma charakter procesualny – analizowane są kolejne sekwencje 
wydarzeń, uporządkowane problemowo (wymiarami) i chronologicznie. Proces 
twórczy ujmowany jest makroskopowo: w kontekście całego życia i wszystkich 
jego aspektów. 

Elitarność tej metody oznacza możliwość badania twórców znaczących, któ-
rych dążeniem była „realizacja wartości”, przełamujących paradygmaty i doko-
nujących ważnych odkryć. Wynika to z faktu, iż wiedza ilościowa o ponadprze-
ciętnych uzdolnieniach twórczych w ujęciu potencjalnym nie równoważy boga-
ctwa wiedzy o osobowości twórczej i procesie twórczym genialnych jednostek675, 
a śledząc losy wybitnych indywidualności można zgłębiać istotę podmiotowości 
w jej najbardziej różnorodnych i subtelnych przejawach676, warto więc badać 
ludzi wielkich i na tej podstawie poznawać proces twórczy w jego modelowym 
kształcie. 

Syntetyczność psychobiografi i naukowej wynika ze sposobu konstruowa-
nia jej podstawy teoretycznej, czyli tworzenia syntezy wiedzy szczegółowej 
o różnych procesach, ważnych dla analizowania danej biografi i. Natomiast jej 
eksplora cyjność, czyli dążenie do jak najpełniejszego wyjaśnienia logiki prze-
biegu życia konkretnego twórcy, oznacza wybór pełniejszej i bardziej wielo-
stronnej analizy biografi i kosztem rezygnacji z tworzenia teorii przebiegu życia 
twórcy. Oznacza to, że wnioski z pojedynczej analizy biografi cznej przeprowa-
dzonej za pomocą psychobiografi i naukowej nie uprawniają badacza do formu-
łowania hipotez na najwyższym i pośrednim poziomie ogólności. Tworzenie 
modelu teoretycznego wymaga bowiem uogólnień i szukania elementów wspól-
nych dla wielu osób, natomiast to, co w biografi i wielkich twórców jest najbar-
dziej interesujące, ma charakter indywidualny677. 

2.1. Przebieg analizy metodą psychobiografi czno-
-literaturoznawczą

Prowadzenie analiz biografi cznych za pomocą psychobiografi i literaturoznaw-
czej odbywa się w czterech etapach i obejmuje trzy różne grupy danych bio-
grafi cznych (obiektywnych, podmiotowych lub dotyczących dzieł). W każdym 
przypadku procedura badawcza zawiera cztery niezbędne elementy: selekcję 
danych, ich kategoryzację, analizę oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących 
całokształtu przebiegu życia wybranego twórcy; wnioski te stają się później 
podstawą do tworzenia biografi i naukowej danej osoby.

Podstawą analizy biografi i danego twórcy są materiały biografi czne, szcze-
gólnie kroniki życia i twórczości oraz korespondencja twórcy; analiza nie obej-

675  S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001, s. 82
676  M. Straś-Romanowska, O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością 

psychologii, w: Badania jakościowe w psychologii, s. 28.
677  Por. W. Runyan McKinley, Historia życia…, s. 14.
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muje treści dzieł literackich, pozostawiając interpretację dzieł opracowaniom 
monografi cznym. Procedura analizy danych obejmuje dwie fazy przygotowaw-
cze (literaturoznawczą i psychologiczną), etap analizy właściwej, syntezę i pod-
sumowanie.

2.1.1. Wstępny etap literaturoznawczy
Ta faza badań polega na weryfi kacji wartości wszelkich materiałów biografi cz-
nych i dokumentów oraz na zapoznaniu się z całością twórczości danego pisa-
rza. Studiowanie istniejących biografi i, jako następny krok, ma prowadzić do 
uzupełnienia danych i źródeł oraz do postawienia istotnych pytań badawczych. 
Analiza literaturoznawcza powinna także eliminować wyjaśnienia nacechowane 
naiwną psychologią, biografi zmem i psychologizmem.

2.1.2. Wstępny etap psychologiczny
Ta faza badań służyć ma dwóm celom: przygotowaniu danych biografi cznych do 
analizy ilościowej i jakościowej oraz określeniu teoretycznej podstawy projek-
towanej analizy. Aby dobrze zanalizować materiał biografi czny, należy zacząć 
od sformułowania klarownych kryteriów selekcji danych, następnie określić 
sposób ich kategoryzacji oraz nazwać poszczególne kategorie678. Dysponując 
takim narzędziem można podzielić materiał na dane obiektywne, podmiotowe 
(subiektywne) i dotyczące dzieł, zgodnie z koncepcją Bühler.

Przygotowanie podstaw teoretycznych dokonuje się dwiema drogami: po 
pierwsze, pytania badawcze określone w rezultacie analizy literaturoznawczej 
muszą być przeformułowane na język koncepcji psychologicznych (czyli „prze-
łożone” na system pojęciowy tej dziedziny), po drugie – należy przygotować 
takie instrumentarium teoretyczne (założenia, prawidłowości, wyjaśnienia) 
z zasobu koncepcji psychologicznych, szczególnie dotyczących twórczości, aby 
postawione pytania mogły uzyskać odpowiednie uzasadnienia i objaśnienia679.

2.1.3. Właściwa analiza psychobiografi czna
Ta faza badań polega na analizowaniu danych podzielonych na trzy grupy, 
zgodnie z koncepcją Bühler. Jednak w psychobiografi i literaturoznawczej kon-
cepcja biegu życia została w znaczący sposób zmodyfi kowana i uzupełniona. 
Przede wszystkim rozbudowałam zaproponowane przez Bühler wymiary życia 
odnoszące się do danych obiektywnych, wprowadziłam ilościową analizę kore-

678  Na ten temat piszą przede wszystkim M.B. Miles i A.M. Huberman w swoim podręcz-
niku Analiza danych jakościowych, tłum. S. Zabielski, Białystok 2000 oraz W.J. Paluchowski 
(Metodologiczne problemy analizy treści a wykorzystywanie komputerów w badaniach jakościowych, 
w: Badania jakościowe w psychologii, s. 53–64). Por. też. Konteksty poszerzające (płyta CD), 1.4. 
Badania jakościowe w psychologii i socjologii.

679  Por. A. Całek, A. Tokarz, Metoda psychobiografi czna w badaniu procesu twórczego, 
s. 155–167.
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spondencji oraz zastosowałam w badaniach program komputerowy MAXQDA 
do jakościowej analizy danych. Syntetyczne omówienie takiej analizy znajduje 
się w podrozdziale 2.1.3.2. (por. też dokładne omówienie przykładowej analizy 
korespondencji na płycie CD, w rozdziale: Zastosowanie MAXQDA do analiz 
epistolografi cznych).

2.1.3.1. Analiza danych obiektywnych

W tej części analizy psychobiografi cznej bada się wyłącznie fakty, czyli wyda-
rzenia z życia twórcy. Dane obiektywne obejmują wszystkie informacje o boha-
terze biografi i, zebrane i potwierdzone przez badaczy odpowiedzialnych za gro-
madzenie materiału biografi cznego (najlepiej w formie kalendarium). Ich spe-
cyfi ka polega na reprezentowaniu zewnętrznego punktu widzenia w stosunku do 
twórcy. Poza faktami sprawdzonymi przez historyków i bibliografów dopusz-
czalne jest również wykorzystywanie informacji zawartych w relacjach świad-
ków (szczególnie ich listach, pamiętnikach i dziennikach), ale tylko w przypad-
ku, kiedy chodzi o ustalenie faktów potwierdzonych przez inne źródła.

Selekcja danych, a następnie ich klasyfi kacja, odbywa się według wybra-
nych kategorii, w tym przypadku wymiarów życia, wskazanych i opisanych na 
początku analizy biografi cznej. Fakty są więc – tak jak u Bühler – grupowane 
w wymiary, natomiast nowością jest wprowadzony przeze mnie podział wy-
miarów na powszechne (obecne w każdej biografi i), indywidualne (zależne od 
biografi i konkretnej jednostki) i hipotetyczne (bazujące na niepewnych danych 
biografi cznych). Łączą się one następnie w cztery podstawowe wiązki: życie 
osobiste, życie towarzyskie, działalność społeczna i zawodowa, twórczość i roz-
wój intelektualny. 

Wymiary te i ich liczba są dostosowane do indywidualnej biografi i (aspekt 
idiografi czny analizy), jednak w każdym przypadku należy wyznaczyć pewne 
wymiary powszechne (aspekt nomotetyczny). Wprowadzenie trzech typów wy-
miarów pozwala pogodzić w obrębie metody podejście nomotetyczne z idiogra-
fi cznym: poza poziomem ogólnym możliwe jest uwzględnienie tego, co dla 
jednostki charakterystyczne i ważne w jej życiu. Jeśli w trakcie analizy okaże 
się, że jakaś grupa faktów pozostaje poza klasyfi kacją, należy utworzyć nowy 
wymiar (wymiary) mogący objąć informacje danego rodzaju. Taki wymiar bę-
dzie należał do grupy wymiarów indywidualnych, charakteryzujących wybraną 
jednostkę i stanowiących indywidualny aspekt jej własnej biografi i.

W wiązce „życie osobiste” do wymiarów powszechnych należą: życie ro-
dzinne, związki (jako źródła wsparcia emocjonalnego), podróże, przeprowadz-
ki, stan zdrowia, religijność; w wiązce „życie towarzyskie” są to kontakty to-
warzyskie, korespondencja i spotkania prywatne; w wiązce „życie społeczne”: 
działalność w grupach społecznych, kariera zawodowa; w wiązce „twórczość 
i rozwój intelektualny”: edukacja, dzieła (odkrycia, wynalazki), osiągnięcia, 
obecność mistrza, lektury, uczestnictwo w życiu kulturalnym, przyjaźnie (jako 
źródła wsparcia intelektualnego).
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Sam sposób wykonywania wykresów wymiarów życia został przeze mnie 
również całkowicie zmieniony. Wykresy zaproponowane przez Bühler można 
nazwać statycznymi, gdyż zaznacza się na nich tylko początek i koniec każde-
go z wymiarów, nie biorąc pod uwagę wewnętrznej dynamiki każdego z nich. 
Wykresy po modyfi kacji pokazują, w jaki sposób każdy z wymiarów rozwi-
jał się, kiedy nastąpiła jego kulminacja, a kiedy regres. Jest to możliwe dzięki 
wprowadzeniu ilościowej i jakościowej analizy danych. Oba sposoby opraco-
wania danych biografi cznych pozwalają na dokonanie uogólnień, a jednocześnie 
zastosowanie powyższych metod badawczych nie prowadzi do utraty biogra-
fi cznej specyfi czności danych, czyli unikalności obrazu jednostkowego życia, 
ponieważ celem poznania jest rekonstrukcja konkretnego przebiegu życia, a nie 
egzemplifi kacja teorii.

Analiza ilościowa danych obiektywnych polega na zliczaniu faktów w za-
kresie danego wymiaru: na wykresie i w tabelach zaznacza się ich ilość, jed-
nostką czasu jest rok. W zależności od wymiaru liczy się różne fakty, np. liczbę 
listów, liczbę spotkań, liczbę związków z kobietami, liczbę utworów itp. Na tym 
etapie każdy fakt posiada umowną wartość 1, niezależnie od swojej wagi, czyli 
znaczenia dla danego wymiaru.

Analiza jakościowa danych obiektywnych polega na nadaniu odpowied-
niej wartości faktom w obrębie jednego wymiaru: ten etap pozwala zróżnicować 
posiadane dane poprzez wyróżnienie tych znaczących. Nadawanie wartości od-
bywa się zawsze tylko w odniesieniu do danego wymiaru, a skalę oceny ustala 
się przed rozpoczęciem analizy jakościowej na podstawie obiektywnych kryte-
riów (literaturoznawczych w przypadku dzieł, psychologicznych w przypadku 
życia). Wartości, jakie przypisuje się kategorii faktów, mają odzwierciedlać ich 
wagę w analizowanej biografi i (wynikają z kanonów odpowiednich dyscyplin, 
na przykład teorii literatury lub psychologii). Z tego powodu, chociaż i w tym 
przypadku standardowo przyjmuje się 1 jako wartość podstawową (w analizie 
stosuje się ją najczęściej), może się zdarzyć również wartość wyższa, na skali 
od 1 do 10. Ważne jest to, by oceny w obrębie wymiaru odpowiadały znaczeniu 
danych faktów w rzeczywistości poszczególnych dyscyplin na ich aktualnym 
poziomie rozwoju.

Analiza jakościowa kończy się przeliczeniem danych obiektywnych: ilość 
faktów w wymiarze mnoży się przez wartość ustaloną w skali ocen dla danej 
kategorii faktów (mieszczącą się pomiędzy 1 a 10). Jednostką czasu w dalszym 
ciągu jest rok. Wykresy obrazujące poszczególne wymiary życia mogą być po-
jedyncze, mogą też zawierać podwymiary lub wiązkę wymiarów. 

Wykres pojedynczy stosuje się w przypadku wymiaru zawierającego fakty 
jednej kategorii, na przykład improwizacje. Zawiera on wyniki surowe: podaje 
się w nim odpowiednią liczbę faktów na rok (na przykład ilość lektur zaświad-
czonych w dokumentach biografi cznych w 1821 roku; por. rys. 8).

Wykres pojedynczy z podwymiarami stosuje się w przypadku wymiarów 
złożonych, zawierających albo różne jakościowo kategorie faktów (na przykład 
w wymiarze dzieł: wiersze, tomy poezji, powieści poetyckie, dramaty i inne), 
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albo fakty odnoszące się do jednej, określonej osoby czy organizacji społecznej 
(na przykład korespondencja Mickiewicza z Towiańskim, z Czeczotem, z Zanem 
i innymi; działalność Mickiewicza w Towarzystwie Filomatów, w Kole Sprawy 
Bożej oraz w innych grupach). Wykres tego typu zawiera wyniki przeliczone680, 
a poszczególne podwymiary (odnoszące się do typu faktów lub osób) oznacza 
się innymi kolorami i zamieszcza legendę (por. rys. 9).

W ten sposób otrzymuje się wykres dynamiki danego wymiaru: przy tej oka-
zji warto wyjaśnić, że żadne z wykresów nie mają wartości liczbowych na osi 
Y, gdyż jest to grafi czny obraz dynamiki danego wymiaru. Pokazuje on zmiany 
w liczbie danych określonej kategorii; dane liczbowe poddane analizie jakoś-
ciowej nie informują o liczbie faktów, lecz przedstawiają w sposób wizualny 
natężenie wymiaru w danym czasie i jego zmiany w kolejnych latach.

Wykres wiązki to sumaryczne przedstawienie kilku podobnych wymiarów, 
zazwyczaj odnoszących się do jednej sfery życia (wiązka przypomina czynnik 
wyższego rzędu uzyskany w rezultacie analizy czynnikowej). Wyróżnia się na-
stępujące podstawowe wiązki: życie osobiste, życie towarzyskie, działalność 
społeczna i zawodowa, rozwój intelektualny i twórczość. 

Wykres wiązki zawiera wyniki przeliczone (bierze się je z odpowiednich 
tabel zawierających wartości z danego wymiaru; jeśli zawiera on podwymiary 
– sumuje się je, podając jedną wartość liczbową). Każdy wymiar na wykresie 
wiązki jest oznaczony jednym kolorem. Ten typ wykresu pomaga analizować 
całość życia w określonym jego aspekcie i prowadzi do formułowania pytań 
badawczych na temat jego przebiegu (kiedy następowały kulminacje, a kiedy 
kryzysy w danej sferze życia, jak wyglądały interakcje pomiędzy tymi wiązka-
mi).  Przykadowe wykresy wiązek zostały zamieszczone na stronach: 300–307.

Wynikiem pierwszej części właściwego badania biografi cznego, stano-
wiącym podstawę interpretacji przebiegu życia w aspekcie obiektywnym, 
jest grupa wykresów poszczególnych wymiarów, ich wiązek oraz całości 
życia twórcy. 

Interpretacja uzyskanych wyników prowadzi do sformułowania wniosków 
na temat obrazu życia twórcy w perspektywie obiektywnej. W rezultacie po-
wstaje całościowy opis życia wraz z „biografi czną ikoną twórcy”, jaką jest wy-
kres przebiegu życia twórcy w aspekcie faktów. Obraz życia przedstawiony na 
końcowym wykresie umożliwia naukową interpretację życia: wskazanie szczytu 
(szczytów) życia oraz jego faz kryzysowych. Odwołanie do teorii psychologicz-
nych pozwala zidentyfi kować czynniki wspomagające i utrudniające osiąganie 
powodzenia w życiu oraz opisać kontekst przełomów twórczych. 

Analiza danych obiektywnych ma więc charakter ilościowy i jakościowy, 
w jej wyniku otrzymuje się biografi czną ikonę twórcy, obrazującą jego zaan-

680  Wyniki przeliczone w analizie biografi cznej to wyniki surowe pomnożone przez odpo-
wiednie współczynniki, wyznaczone w analizie jakościowej faktów. Każdemu wykresowi z pod-
wymiarami odpowiadają zatem dwie tabele: tabela z wynikami surowymi (rezultat analizy ilościo-
wej) oraz tabela z wynikami przeliczonymi (na jej podstawie rysowany jest wykres). 
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gażowanie w poszczególne wymiary życia w trakcie jego przebiegu (przykła-
dowe wykresy całego biegu życia zamieszczone zostały na stronach: 308–309.

2.1.3.2. Analiza danych podmiotowych

W tej części analizy psychobiografi cznej bada się biografi ę z perspektywy twór-
cy, opracowując jego przeżycia, zapisane w rozmaitych dokumentach. Dane 
podmiotowe związane są więc z perspektywą subiektywną twórcy, oceniającego 
swe życie i omawiającego fakty oraz gromadzącego doświadczenie życiowe. 
Materiałem do analizy są wyłącznie wypowiedzi twórcy w postaci korespon-
dencji (stanowiącej podstawę analizy) oraz – uzupełniająco – dziennika, pa-
miętnika, autobiografi i, wreszcie – pojedynczych wypowiedzi zapisanych przez 
świadków, które jednak trzeba traktować z należytą ostrożnością (uwzględniając 
wpływ pośmiertnej sławy oraz wewnętrzną i zewnętrzną wiarygodność każdego 
źródła681). 

Pierwsza grupa materiałów biografi cznych wydaje się najbardziej wiarygod-
na, ponieważ powstaje w trakcie trwania życia i pod wpływem aktualnych wy-
darzeń. Autobiografi a, pamiętnik oraz dziennik zawierają materiał biografi czny 
w formie zmodyfi kowanej, tak przez formę gatunkową (wyzwalającą proces 
kreacji i autokreacji), jak i przez tradycję literacką (jej ewokację lub reinterpre-
tację). Wreszcie pojedyncze wypowiedzi mogą ulec zniekształceniu w procesie 
przekazu, zostać zmodyfi kowane przez zapisującego lub dopasowane do cało-
ści, w obrębie której zostają zapisane.

Podstawą teoretyczną analizy jest nadal zmodyfi kowana koncepcja biegu 
życia Charlotte Bühler, zgodnie z którą w przebiegu relacji o życiu poszukuje 
się kolejnych dominujących tendencji (celów życia, nazywanych przez Bühler 
przeznaczeniem; por. podrozdział 1.1. tej części książki), kształtujących aktyw-
ność jednostki. Model ten jest uzupełniony o teorie opisujące przełom połowy 
życia, powstałe w późniejszych latach XX wieku.

Analiza danych podmiotowych jest uzależniona od rodzaju materiału: kore-
spondencja jako szczególnie wartościowe źródło poddana zostaje szczegółowe-
mu badaniu ilościowemu oraz jakościowemu. Badania te najlepiej przeprowa-
dzać za pomocą programu komputerowego do jakościowej analizy danych (np. 
MAXQDA), co w znaczący sposób poprawia rzetelność analizy oraz ułatwia 
syntetyzowanie wyników.

Praca nad analizą danych rozpoczyna się od stworzenia drzewka kategoryza-
cyjnego obejmującego tematy, co do których spodziewamy się, iż będą pojawia-
ły się w danym bloku korespondencyjnym. Kategorie będzie można dodawać 
także w trakcie samej analizy, a także usuwać – już po zakończeniu badania.

681  Wiarygodność wewnętrzna źródła to brak wewnętrznych sprzeczności w relacji świadka, 
uznanej za spójną, logiczną i koherentną; ocenia się ją porównując fragmenty tego samego mate-
riału opisujące różne wydarzenia. Wiarygodność zewnętrzna źródła oceniana jest względem innych 
relacji o tych samych faktach, zapisanych przez różnych świadków.
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Drugim etapem analizy korespondencji jest kodowanie fragmentów listów 
zgodnie z tematyką każdego z nich (jednostką może być tu zdanie, wyrażenie 
lub zwrot wystarczający do zidentyfi kowania danego tematu). Dany fragment 
może być zakodowany kilkakrotnie, jeśli odnosi się do kilku tematów jedno-
cześnie.

Na trzecim etapie program sam zlicza dane ilościowe, podając, ile razy dany 
temat pojawił się w wyznaczonym zbiorze danych. Dane ilościowe (podzielone 
według tematów i ułożone w porządku chronologicznym na osi czasu) również 
można przedstawić na wykresie, ukazując dynamikę pojawiania się określonych 
zagadnień w korespondencji twórcy.

Badania jakościowe korespondencji obejmują interpretację wyselekcjo-
nowanych fragmentów listów, dotyczących sposobu przeżywania przez twórcę 
własnego życia, interpretowania przez niego wydarzeń znaczących (takich jak 
narodziny, śmierć, sukces czy niepowodzenie), rozważania kwestii egzysten-
cjalnych (sens życia, przyczyny cierpienia i zła, istnienie uniwersalnych warto-
ści) oraz przeżywania faktu bycia twórcą i możliwości tworzenia. 

Ostatnim etapem analizy za pomocą programu MAXQDA jest badanie ja-
kościowe: przeprowadza się je na dwóch grupach danych. Pierwsza grupa to 
wyselekcjonowane cytaty ułożone w porządku chronologicznym a obrazujące 
rozwój bohatera biografi i w wymiarze danych podmiotowych oraz ważnych 
przeżyć egzystencjalnych. Dane te posłużą do rekonstrukcji podmiotowego 
obrazu biegu życia twórcy. 

Relacje o przeżyciach dotyczą doświadczeń subiektywnych opisanych przez 
twórców, przeżywanych stanów i emocji oraz ocen jakości własnego życia. 
Duże nagromadzenie doświadczeń odbieranych jako przykre można interpreto-
wać również w kategoriach depresyjności, a fazowość okresów przygnębienia 
i nadzwyczajnego entuzjazmu interpretować jako rys osobowości maniakalno-
-depresyjnej. 

Relacje o dziełach związane są z przeżywaniem tworzenia jako szczególne-
go sposobu pozostawiania po sobie dzieł „trwalszych niż spiż”. Można wyróżnić 
następujące kategorie służące porządkowaniu danych: informacje o dziełach, 
ocena własnej twórczości, relacje o pracy twórczej, ogólne opinie na temat two-
rzenia, stosunek do recepcji własnej twórczości (i dalsze). Ich analiza pozwala 
obiektywnie podzielić twórczość na fazy, wskazuje także na produktywność 
twórcy, umiejętność osiągania wyznaczonych przez siebie celów oraz skutecz-
ność, czyli doprowadzanie do końca rozpoczętych prac.

Aspekt treściowy relacji o przeżyciach, zawarty we wszystkich typach ma-
teriału przynależnego do tej grupy danych, analizowany jest w sposób jakościo-
wy według modelu zaproponowanego przez Bühler. Aktywności funkcjonalnej 
i niespecyfi cznej odpowiada traktowanie twórczości jako celu samego w sobie: 
jako zabawy, pamiętnika, sposobu autoprezentacji i wyrażania siebie; jest ona 
ekwiwalentem wypowiedzi. Aktywności zadaniowej ukierunkowanej na kon-
kretny cel odpowiada twórczość jako droga samodoskonalenia i zdobywania 
mistrzostwa w danej dziedzinie.
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Poszukiwaniu przeznaczenia, czyli dążeniu do osiągnięcia najważniejszego 
życiowego celu, odpowiada taka faza rozwoju osobowości twórczej, w której 
twórczość staje się drogą do osiągnięcia innego, ważniejszego celu, najczęś-
ciej explicite sformułowanego przez jednostkę, jest więc czymś służebnym wo-
bec przeznaczenia. Twórca albo nadaje twórczości sens wyższy (na przykład 
rozumiejąc tworzenie jako akt przekazywania ludzkości prawd odwiecznych, 
jak to czynił Słowacki w okresie mistycznym), albo zmienia dominantę życio-
wą, porzucając dotychczasową aktywność twórczą na rzecz innej działalności, 
pozwalającej zrealizować przeznaczenie. W obu przypadkach poświęca się dla 
realizacji jakiejś idei lub dla innych ludzi.

Warto zaznaczyć, że w biografi ach chronologicznych aspekt subiektywny, 
stanowiący jakże istotne uzupełnienie danych obiektywnych, jest najczęściej 
pomijany. Cytaty z listów, pamiętników czy autobiografi i pojawiają się jedynie 
w funkcji ilustracyjnej albo służą jako dowody na poparcie tez sformułowanych 
przez biografa. Natomiast w metodzie psychobiografi czno-literaturoznawczej 
analiza subiektywnego obrazu życia stanowi bardzo ważną część całego bada-
nia: wykorzystuje się wszystkie dające się zinterpretować wypowiedzi jednostki, 
poddaje się je wnikliwej analizie, tak psychologicznej, jak i literaturoznawczej, 
a jej wyniki są uwzględniane przy interpretacji całokształtu biografi i.

Druga grupa danych generowana jest znowu przez program do analizy da-
nych jakościowych – całość korespondencji można zgrupować w dane ułożone 
tematycznie (np. wszystkie cytaty o miłości, o śmierci, o Polsce, o przyjaźni 
etc.). W ten sposób możliwa staje się również jakościowa analiza tematyczna 
listów: ewolucja poglądów na dany temat, jego pojawianie się lub zanikanie 
w biegu życia. Jest to również wartościowy materiał do wszelkich późniejszych 
analiz epistolografi cznych, prowadzonych niezależnie od badań biografi cznych.

Warto na końcu dodać, iż program komputerowy do jakościowej analizy da-
nych niczego nie robi za badacza, a jedynie pomaga mu uporządkować technicz-
ną stronę analizy. Jego użycie możliwe jest jedynie, gdy dysponujemy cyfro-
wym zapisem korespondencji twórcy, gdyż tylko taką można zapisać w plikach 
do analizy, używanych w programie.

Liczba wypowiedzi na każdy z podanych tematów (wyróżnionych w ramach 
relacji o faktach, przeżyciach i dziełach) stanowi doskonały materiał do dal-
szych interpretacji. Dane ilościowe stanowią podstawę wykonania wykresu 
tematycznego korespondencji, który może być sposobem na syntetyczne opra-
cowanie zawartości treściowej zbioru epistolografi cznego danego twórcy.

Rezultatem końcowym analizy danych podmiotowych jest interpretacja 
jakościowa relacji o przeżyciach („danych subiektywnych” u Bühler) oraz 
wykres tematyczny korespondencji, będący podmiotową ikoną twórcy, czy-
li obrazem życia przedstawianym przez autora „na bieżąco”, co pozwala 
w jednym momencie ogarnąć tak bogactwo, jak i dynamikę zmian przebiegu 
życia, bez pośrednictwa narracji jako środka analizy całości listów danej osoby 
(por. dalsze omówienie na płycie CD). 
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2.1.3.3. Analiza danych dotyczących dzieł

W tej części analizy psychobiografi cznej bada się dzieła powstałe w ciągu ży-
cia twórcy, jak również jego cele nadrzędne, realizowane jako przeznaczenie. 
Dlatego pojęcie „dzieło życia” rozumiane jest na dwa sposoby: w odniesieniu 
do liczby powstałych „dzieł” (utworów, teorii, odkryć itp.) oraz w aspekcie rea-
lizacji przeznaczenia rozumianego jako „dzieło”, czyli ostateczny rezultat życia 
(te dwa konteksty wskazała Bühler). 

Pierwszą płaszczyznę „dzieła” można utożsamiać – za Bühler – z twórczoś-
cią rozumianą jako „całość powstałych utworów”. Materiałem do analizy jest 
korpus dzieł twórcy ustalony przez historyków literatury, podstawę teoretycz-
ną stanowi natomiast wiedza z zakresu teorii literatury, szczególnie stylistyki 
i genologii, a także znajomość znaczących, ważnych lub licznych kontynuacji 
i nawiązań. 

Analiza twórczości pisarza ma charakter ilościowo-jakościowy. Jej ilościo-
wość polega na wskazaniu ile utworów powstało danego roku, natomiast aspekt 
jakościowy682 związany jest z nadaniem zróżnicowanej wartości liczbowej każ-
demu utworowi, w zależności od jego przynależności gatunkowej, nowatorstwa 
oraz wartości (rozumianej jako siła wpływu tego utworu lub gatunku na litera-
turę, siła obecna w postaci znaczących, ważnych lub licznych ewokacji albo re-
interpretacji tematu, gatunku, fragmentu tekstu lub jego treści). Ważna jest więc 
nie tylko liczba utworów powstałych w danym roku (aspekt ilościowy analizy), 
ale również cechy danego tekstu literackiego. Wykres ten, jako zawierający dane 
obiektywne, wchodzi w skład biografi cznej ikony twórcy w wiązce: Twórczość 
i rozwój intelektualny.

Wreszcie analizuje się „dzieło” w drugim znaczeniu tego słowa – jako 
„dzieło życia” w rozumieniu przypisanym mu przez Bühler i omówionym już 
wcześniej. Wynikiem analizy o charakterze jakościowym jest sformułowa-
nie wniosków na temat relacji między życiem a twórczością w danej biografi i 
oraz stopniem zintegrowania tych dwu perspektyw. Twórczość pokazana jest 
w kontekście całego życia: dzięki włączeniu wniosków z poprzednich analiz 
można ustalić, czy pisarz traktował życie jako służebne wobec twórczości, 
czy jako równorzędne, czy może w pewnym momencie porzucił twórczość 
na rzecz innej aktywności, pozwalającej mu lepiej realizować wybrane 
„przeznaczenie”. Należy przy tym pamiętać, że dziełem życia może stać się nie 
tylko utwór literacki, ale również działalność określonego rodzaju – bierze się 
tu pod uwagę subiektywny obraz życia twórcy. Troskę o pozostawienie po so-
bie znaczących utworów można zaobserwować w fazie aktywności zadaniowej: 
droga do mistrzostwa jest tak naprawdę świadectwem pragnienia pozostawienia 
po sobie dzieł wielkich, które mogłyby przejść do historii. Jeżeli potem nastę-

682  Sama Ch. Bühler nie zaproponowała metody adekwatnej do przedmiotu, to znaczy brała pod 
uwagę tylko liczbę i rodzaj dzieł, nie zwracając uwagi na ich jakość, element nowatorstwa i tradycji 
oraz stosunek autora do dzieła.
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puje zmiana dominanty, trzeba zastanowić się, dlaczego tak się stało i pokazać 
sposoby realizacji nowego celu. 

W końcowej fazie analiza faktów związanych z powstawaniem dzieł umoż-
liwia pokazanie w jaki sposób życie oraz tworzenie wpływało na kształtowa-
nie się życiowych celów, które wybitna jednostka chciała zrealizować. Ten 
wymiar życia trzeba widzieć przez pryzmat danych biografi cznych analizowa-
nych wcześniej: dane podmiotowe wskażą cele istotne dla jednostki w każdym 
okresie jej życia, dane obiektywne pokażą sposób ich realizacji na płaszczyźnie 
faktów. Warto też na tym etapie porównać momenty kulminacji życia w obrębie 
danych obiektywnych i podmiotowych – często nie pokrywają się one w czasie. 
Zbadanie tego zagadnienia jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu proble-
mowej analizy danych, uporządkowanie chronologiczne nie pozwala bowiem na 
wyciąganie takich wniosków. 

Na podstawie zestawienia celów i faktów określa się w końcowej fazie anali-
zy, czy biografi ę danej jednostki można nazwać spełnioną, czy nie (por. kryteria 
rozstrzygania tej kwestii omówione w podrozdziale 1.1.3. tej części książki).

2.1.4. Synteza danych w postaci ikon przebiegu życia twórcy
Najważniejszym rezultatem całej analizy – poza narracją – są wykresy biogra-
fi czne i ich synteza w postaci ikon przebiegu życia twórcy. Jest to rozwinięcie 
pomysłu Bühler dotyczącego przedstawiania przebiegu życia na wykresie: w no-
wej formie poza wymiarem czasu podaje się także natężenie danego wymiaru, 
uzyskane w wyniku analizy ilościowej i jakościowej, co pozwala wygenerować 
obraz dynamiki danego wymiaru w czasie. Wykresy powstające jako rezultat 
pracy analitycznej są raczej grafi cznymi obrazami dynamiki określonej grupy 
danych niż informacją o liczbie konkretnych faktów w roku; z tego powodu 
brakuje wartości liczbowych na osi Y. Dane liczbowe poddane analizie ja-
kościowej nie informują więc o ilości faktów, lecz przedstawiają natężenie 
wymiaru w danym czasie. Dlatego wykresy noszą nazwę „ikon”, grafi cznego 
przedstawienia relacji pomiędzy faktami, obrazowej prezentacji życia w jego 
rozwoju i dynamice.

Aby można było zestawiać dane z różnych wymiarów, liczonych według 
osobnych skal, dokonuje się standaryzacji danych, przedstawiając je w postaci 
odchyleń standardowych. Procedurę standaryzacji, która może być dla litera-
turoznawców całkowicie obca, najprościej wyjaśnić w następujący sposób683. 
W tradycyjnych badaniach psychologicznych liczba punktów, które można zdo-
być w trakcie badania, jest ściśle ograniczona, więc łatwo później przekształ-
cić wynik wyrażony liczbą na jego interpretację psychologiczną (na przykład 
IQ wynoszące 130 pkt oznacza „ponadprzeciętnie inteligentny”). Co więcej, 

683  Wybrałam formę wyjaśnień pozbawioną żargonu „statystycznego”, gdyż jest on dość her-
metyczny. Procedurę standaryzacji w badaniach psychologicznych, wyrażoną w języku statysty-
ki, można znaleźć w popularnych podręcznikach, na przykład: J. Brzeziński, Metodologia badań 
psychologicznych, Warszawa 1996 i G. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii 
i pedagogice, tłum. M. Zagrodzki, Warszawa 1997.
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o punktacji poszczególnych zadań (podobnie jak w testach mierzących wiedzę 
i umiejętności) decyduje autor testu, może więc on, różnicując liczbę przyzna-
wanych punktów, odwzorować gradację trudności zadań lub zaznaczyć ważność 
pewnych umiejętności.

Inaczej jest w badaniach biografi cznych, gdyż w każdym analizowanym wy-
miarze liczba faktów rozciąga się od wartości 1 do (niemalże) nieskończoności. 
Jak wobec tego zestawiać później dane z różnych wymiarów bez ich zniekształ-
cania? Wszak wobec bardzo dużej liczby na przykład listów, wartości z innych 
wykresów równe 1, 2 lub 3 całkowicie się zagubią, nawet jeśli w danym wymia-
rze były ważne.

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu (z punktu widzenia statystyki). 
Pierwszym jest przekształcenie danych „od zera do nieskończoności” na dane 
w skali ograniczonej do kilku wartości, czyli ustalenie zamkniętej skali „punk-
tacji”, która może na przykład przybierać wartości od 1 do 10 (niezależnie od 
wymiaru). Można by bowiem policzyć listy, największej liczbie (na rok) przy-
znać wartość 10, najmniejszej – wartość 1, resztę punktów przydzielając propor-
cjonalnie (ta procedura stosowana jest na przykład w szkole przy ocenie testów: 
odpowiednią liczbę punktów „przelicza się” na sześciostopniową skalę ocen). 
Jednak takie rozwiązanie nadmiernie uzależnia metodę od tego, kto ustala „skalę 
przeliczania” (a to oznacza zaakceptowanie arbitralnej pozycji badacza), więc 
jako wyjście sprzeczne z „duchem” samej metody psychobiografi i naukowej nie 
może zostać przyjęte.

Innym, bardziej poprawnym naukowo sposobem uzgadniania różnych skal 
jest ustalenie jednej skali, tak zwanej standardowej, według której zostają prze-
liczone wszystkie wyniki. Punktem odniesienia dla tej skali jest „średni”, czyli 
przeciętny wynik (oznaczany jako poziom 0), uzyskiwany w określonej grupie 
danych (tu: w danym wymiarze)684. Następnie przelicza się każdy wynik, bada-
jąc, na ile jest on różny od wyniku średniego (stopień oddalenia tego wyniku 
od średniej oceniany jest w skali 0–3) oraz w którą stronę ten wynik zostaje 
przesunięty (jego zakres to –3>0>+3). Przeliczenie poszczególnych wyników na 
wyniki w skali standardowej polega na podstawieniu danych do odpowiedniego 
wzoru685.

W wyniku standaryzacji wszystkie dane (a dokładnie – według statystyków 
– 99%), niezależnie od wymiaru, z jakiego pochodzą, mieszczą się pomiędzy 
wartościami –3 i +3. Taki sposób przeliczenia danych pozwala zachować odle-
głości pomiędzy poszczególnymi wynikami w obrębie jednej skali (czyli jed-
nego wymiaru)686 i ujmować na jednym wykresie dane z różnych wymiarów 

684  Aby obliczyć wynik przeciętny, czyli „średnią”, dodaje się wszystkie wyniki, a sumę dzieli 
przez ich liczbę.

685  Obecnie wszystkie obliczenia wykonuje odpowiedni program komputerowy, na przykład 
Statistica czy SPSS, dlatego techniczna strona omówionej tu analizy jest łatwa do przeprowadzenia 
również dla literaturoznawcy.

686  Dla ułatwienia podaję przykład z analizy przebiegu życia Słowackiego: wymiar zdrowia 
zawiera wartości od 1 do 10. Wartością średnią jest więc 5,5 (czyli suma cyfr od 1 do 10 podzielona 
przez 10), każdy wynik porównywany jest więc do tej liczby. Jeśli wynosi 5,5, to po przeliczeniu na 
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(liczonych pierwotnie według zróżnicowanych skal). Przedstawiając wyniki 
na układzie współrzędnych, musimy „ulokować je” w dwóch ćwiartkach („x, 
y” oraz „x, –y”), ponieważ mamy wartości ujemne. Aby grafi czny obraz był 
łatwiejszy do interpretacji, należy wszystkie wartości „przerzucić” do jednej 
ćwiartki („x, y”); dodanie stałej liczby 3 do każdego wyniku nie zniekształca 
wykresu, pozwalając przenieść go na skalę wartości dodatnich.

Syntetyczne obrazy całokształtu biografi i twórcy, jakie otrzymujemy po 
przekształceniu danych surowych (a więc pierwotnie uzyskanych w badaniach) 
na skalę standardową, to ikony życia twórcy: biografi czna i podmiotowa. 
Przedstawienie danych każdego rodzaju (obiektywnych, podmiotowych i doty-
czących twórczości) na jednym wykresie pozwala nie tylko pokazać biografi ę 
w ujęciu wielowymiarowym, ale również obiektywnie określić punkt szczytowy 
biografi i (ikona biografi czna), wyznaczyć kulminację życia z punktu widzenia 
samego twórcy (ikona podmiotowa) oraz punkt szczytowy procesu twórczego 
(ikona osiągnięć). Dzięki wykresom łatwo również wskazać okresy intensywne-
go rozwoju twórcy oraz jego fazy kryzysowe. Takich możliwości nie daje żadna 
analiza chronologiczna biografi i, co w konsekwencji prowadzi do intuicyjnego, 
nie zawsze znajdującego potwierdzenie w faktach, wskazywania szczytu życia 
i momentów kryzysowych.

Procedura badawcza metody psychobiografi czno-literaturoznawczej została 
również w sposób syntetyczny przedstawiona na schemacie (rys. 10), natomiast 
przykładowe wykresy wiązek wymiarów i całości biegu życia na kolorowych 
ilustracjach I–X (zamieszczonych na stronach 300–309).

2.2. Wyniki analizy i sposoby ich przedstawienia

Wyniki badania biografi cznego metodą psychobiografi czno-literaturoznawczą 
mają więc dwojaki charakter: są sformułowane w postaci wniosków interpre-
tacyjnych (odnoszących się do trzech biografi cznych perspektyw: obiektyw-
nej, podmiotowej i dzieł) oraz w postaci wykresów (przedstawiających różne 
wymiary życia, uporządkowane w cztery wiązki: życie osobiste, towarzyskie, 
społeczne oraz twórczość, a także trzech ikon życia twórcy). 

Zastosowanie w badaniu dwóch różnych metod analizy materiału biografi cz-
nego, prowadzących do uzyskania danych ilościowych (wyrażanych za pomocą 

skalę standardową osiąga wartość 0. Jeśli jest mniejszy od 5,5 (wynosi 5, 4, 3, 2 lub 1), to jego war-
tość standardowa mieści się pomiędzy <0 a –3. Jeśli jest większy od 5,5 (wynosi 6, 7, 8, 9 lub 10), 
to jego wartość standardowa wynosi odpowiednio od >0 do +3. Inny wymiar z życia Słowackiego, 
na przykład podróże, zawiera wartości od 2 do 109. Wartością średnią jest więc 55,5, wyniki niż-
sze po wystandaryzowaniu mieszczą się w skali od <0 do –3, wyniki wyższe – w skali >0 do +3. 
W ten sposób, chociaż wyjściowo istniały dwie zupełnie różne skale (od 1 do 10 oraz od 2 do 110),
to – przy zachowaniu proporcjonalnych różnic pomiędzy nimi – obecnie mieszczą się one w jed-
nym przedziale liczbowym: pomiędzy wartościami –3 a +3 (przy czym wyniki żadnego z wymia-
rów nie zostały zniekształcone).
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liczb i przedstawianych na wykresach) i jakościowych (wyrażanych w formie 
wniosków interpretacyjnych), służy kilku celom. Po pierwsze – pozwala zasto-
sować dwa sposoby analizy, z których każdy wnosi do pracy cenne informacje. 
Dane ilościowe umożliwiają bowiem ogląd życia z perspektywy obiektywnej 
bez uciekania się do pośrednictwa opisu czy narracji, natomiast dane jakościowe 
zachowują subiektywny sens ludzkiego doświadczenia. Po drugie – dane iloś-
ciowe prezentują całościowy obraz życia w zupełnie inny sposób (na wykresach 
lub za pomocą tabel) niż narracja, co umożliwia formułowanie wniosków doty-
czących całokształtu życia oraz pozwala uwolnić procedurę badawczą od reguł 
„tekstowości” i zarzutu rekonstruowania życia twórcy zgodnie z kulturowym 
modelem „opowieści o życiu”687. Po trzecie – dzięki przedstawieniu wyników 
badania biografi cznego na wykresach można zobaczyć całokształt przebiegu 
życia na jednej płaszczyźnie, tak jak się poznaje obraz, czego nie umożliwia 
żadna biografi a wyłącznie narracyjna (proces jej poznawania jest zawsze fazo-
wy, gdyż niemożliwe jest jednoczesne ogarnięcie całego tekstu688). Po czwarte – 
wykorzystanie różnorodnych źródeł danych, rozmaitych metod ich badania oraz 
zróżnicowanych, bo ilościowo-jakościowych sposobów przedstawiania wyni-
ków, pozwala poznać życie twórcy, a nie tylko je opowiedzieć. Ograniczenie 
badania biografi cznego do opisu wydarzeń spłyca je i czyni powierzchownym. 
Ujednolicenie zgromadzonych danych zniekształca je i podporządkowuje na-
ukowemu dyskursowi, dlatego należy tego unikać. Tym bardziej, że dane iloś-
ciowe, pogrupowane w wiązki w sposób równie czytelny co narracja, ilustrują 
relacje międzywymiarowe oraz czasoprzestrzenny aspekt biegu życia (por. rys. 
kolorowe I–X).

Rezultatem końcowym przeprowadzonej analizy winno stać się napisanie 
biografi i lub psychobiografi i naukowej689, która poprzez narrację biografi czną 
oraz uzupełniające ją wykresy wymiarów życia oraz jego przebiegu, rekonstru-
owałaby życie twórcy w sposób werbalno-wizualny. Biografi a naukowa jest 
jednak opracowaniem odrębnym w stosunku do przeprowadzonego badania 
biografi cznego (powstaje po jego wykonaniu i wykorzystuje uzyskane wyniki). 

Odrębność badania biografi cznego (szczególnie jego części analityczno-
-interpretacyjnej) od narracji w biografi i naukowej wynika z logiki porządku 
badawczego w procedurze metody psychobiografi czno-literaturoznawczej. 
Podczas prowadzenia badań wyniki są cały czas nieznane, dopiero w końcowej 
fazie zostają one zinterpretowane i włączone do całościowej rekonstrukcji życia. 
Podobnie jest z częścią interpretacyjną: fragmenty korespondencji analizowane 

687  Por. zarzuty Rusinka, omawiane w podrozdziale 1.1.; analizę modelu narracyjnego prze-
prowadziła także T. Walas (Czy możliwa jest inna teoria literatury?, Kraków 1993, s. 101–103).

688  Według Ingardena proces poznawania każdego dzieła literackiego jest fazowy (por. tegoż, 
O dziele literackim, Warszawa 1960); ta zasada odnosi się do każdego utworu narracyjnego.

689 Biografi a naukowa (której szczególną realizacją jest psychobiografi a naukowa) kładzie 
mniejszy nacisk na omówienie procesów psychicznych, chociaż zawiera rekonstrukcję biegu życia 
twórcy oraz jego syntetyczny portret osobowości. Z kolei psychobiografi a może być skoncentrowa-
na na określonym obszarze życia (np. rozwojowym, społecznym, różnic indywidualnych, poznaw-
czym, osobowościowym, psychopatologicznym itd.).
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są sekwencyjnie, w porządku chronologicznym, bez wizji całościowej rekon-
strukcji aż do końca badania. Dopiero na ostatnim etapie następuje integracja 
wszystkich trzech rodzajów danych (obiektywnych, podmiotowych i dotyczą-
cych dzieł) oraz badań dwoma sposobami: ilościowym i jakościowym. Rezultat 
– wyznaczenie całościowej struktury życia – powstaje wtedy, gdy znane są już 
wszystkie cząstkowe wyniki i zinterpretowane zostały wszystkie wyselekcjono-
wane wypowiedzi twórcy.

Inaczej jest podczas pisania biografi i naukowej – tu wyniki badania są już 
znane od początku: powstanie tego opracowania warunkowane jest przecież 
uprzednim przeprowadzeniem badań biografi cznych. Rezultaty badania danej 
biografi i od początku kształtują więc narrację, bo kształtować muszą, ale opiera-
jąc się na koncepcjach teoretycznych oraz rezultatach naukowej analizy badacz 
może „uciec” przed wpływem innych wzorców narracyjnych, kształtujących 
opowieść o życiu osoby wybitnej. Stabilna podstawa teoretyczna (pozwalają-
ca konstruować logikę całości według zasad wynikających z łączenia hipotez 
w obrębie danej koncepcji) oraz wcześniej znane wyniki analizy biografi cznej 
chronią biografi ę naukową przed „literaturyzacją” w stopniu o wiele większym 
niż to się działo dotychczas.

W tego typu pracach ważne jest całościowe ujęcie życia; z tego względu 
integracja trzech biografi cznych perspektyw obowiązkowa jest już od początku 
prezentacji. Także podstawa teoretyczna traktowana jest zupełnie inaczej: w ga-
tunkach biografi cznych pełni wyraźną rolę służebną, zredukowaną do potrzeb 
(uczynienia wniosków zrozumiałymi i logicznymi); towarzyszy analizie, nie 
mając statusu odrębnej części (jak to się dzieje w procedurze badawczej). 

To wszystko zdecydowanie oddziela badanie biografi czne od etapu pisania 
biografi i naukowej; etap ten jest całkowicie odrębny i rządzi się swoimi pra-
wami, bliższymi powstawaniu innych opracowań biografi cznych niż analizom 
biegu życia.

2.3. Psychobiografi a naukowa jako efekt zastosowania 
MPL

Na ostatnim etapie badania biografi cznego za pomocą psychobiografi i litera-
turoznawczej następuje przygotowanie biografi i lub psychobiografi i na-
ukowej twórcy na podstawie wniosków interpretacyjnych oraz ikon ży-
cia twórcy (por. rys. IX i X). Całość stanowi zintegrowaną, uporządkowaną 
w sposób problemowo-chronologiczny narrację o życiu i twórczości pisarza. 
Twórczość w takiej perspektywie jest ukazana poprzez kontekst całego życia, 
a życie i dzieło życia – jako kontynuacja twórczości literackiej. Dzięki temu 
dokonuje się integracja twórczości oraz życia na poziomie „dzieła życia”, czyli 
nadrzędnego dążenia jednostki; w ten sposób następuje przełamanie błędnego 
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ujęcia biografi i jako „życia i dzieła”: dwóch istniejących obok siebie, rozłącz-
nych analiz.

Narracji biografi cznej towarzyszą wykresy wymiarów życia oraz trzy ikony 
życia twórcy. Zastosowanie wizualnego przedstawienia przebiegu życia w bio-
grafi i wynika z mojego przekonania, że informacje przekazywane w kodzie 
językowym i obrazowym nie pokrywają się, lecz stanowią dla siebie uzupeł-
nienie. O ile obraz syntetyzuje pewien wymiar życia lub – tak jak w ikonach 
przedstawia całość życia z określonej perspektywy (faktów, przeżyć czy dzieł) –  
o tyle towarzysząca mu narracja opisuje i wyjaśnia odkryte zależności (w opar-
ciu o literaturoznawczo-psychologiczną podstawę teoretyczną). Przebieg życia 
zostaje więc zrekonstruowany bardziej wiernie niż w tradycyjnej biografi i doku-
mentalnej, poddanej regułom narracyjnym „biografi i jako tekstu”. 

Dodatkowe uzasadnienie włączenia wykresów do biografi i można znaleźć, 
odwołując się do kodowania danych w pamięci człowieka. Psychologowie 
udowodnili eksperymentalnie, że ludzka pamięć posługuje się nie tylko kodem 
językowym, ale również obrazowym690. A skoro pamięć człowieka, zawierają-
ca zapis całego życia, rejestruje je w postaci narracji oraz obrazów, dlaczego 
biografi a, powstała na bazie uzyskanych wcześniej wyników badania, miałaby 
być wyłącznie narracją? Oczywiście istnieją pewne różnice, związane z faktem, 
iż w pamięci zostają zapisane epizody, zdarzenia jednostkowe, natomiast wy-
kresy są przedstawieniem danych zbiorczych i uogólnionych. Wykres życia, bę-
dąc rezultatem złożonego procesu kategoryzacji, analizy i interpretacji danych 
ilościowych, stanowiłby zatem biografi czną „ikonę” (obraz) przebiegu życia, 
dopełniającą jego rekonstrukcję narracyjną.

Przedstawiona w tej książce metoda badawcza, która została już sprawdzona 
w praktyce podczas analizy porównawczej biegów życia Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego, jest tylko jedną z propozycji przełożenia omawianych 
w całej książce zagadnień na konkretne procedury badawcze i praktyki pisania 
biografi i. Wydaje się jednak, iż takich złożonych, interdyscyplinarnych narzędzi 
badawczych można skonstruować więcej, podobnie jak możliwe jest zastoso-
wanie innych teorii oraz koncepcji jako podstawy teoretycznej analiz biogra-
fi cznych.

Jedno wydaje się niezmienne: kolejność działań badawczych powinna za-
wsze przebiegać od określonej koncepcji badań biografi cznych poprzez wybór 
odpowiednich teorii i metod badawczych, zastosowanie ich do analizy danych, 
aż do napisania określonej narracji biografi cznej. Tylko taki porządek działań 
wydaje się uzasadniać dookreślenie biografi i jako „naukowej”. Nie usuwa to 

690  System werbalny jest wyspecjalizowany w przetwarzaniu informacji zawartych w struktu-
rach językowych, natomiast system wyobrażeniowy specjalizuje się w kodowaniu, przetwarzaniu 
i odzyskiwaniu informacji związanych z konkretnymi zdarzeniami czy przedmiotami. Systemy te 
istnieją niezależnie od siebie, ale są wzajemnie powiązane, dlatego informacje niewerbalne mogą 
być transformowane w werbalne i odwrotnie; por. A. Kolańczyk, Dlaczego intuicja bywa twórcza?, 
w: Twórcze przetwarzanie informacji, red. C.S. Nosal, Wrocław 1992, s. 43–59; A. Bobłowska, 
Strategie pamięci stosowane przez osoby o różnym poziomie dyspozycji twórczych, tamże, s. 73–78.
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licznych trudności, napotykanych sprzeczności i aporii, jednak umożliwia inter-
subiektywną sprawdzalność sformułowanych wniosków biografi cznych.

Ujęcie biografi i naukowej w szerokiej perspektywie: od jej fazy kon-
cepcyjnej aż do realizacji, wydaje się zatem odpowiedzią na przestarzałą już 
dziś koncepcję „obiektywnej z natury” biografi i dokumentalnej, a zarazem jej 
współczesną, alternatywną, poprawną naukowo, teoretycznie i metodologicznie 
wersję. Pisanie biografi i naukowej, podobnie jak jej rozbudowanej o wymiar 
psychologiczny wersji (psychobiografi i), nie jest w tym ujęciu propozycją od-
ległą od zadań badawczych historyka literatury, nawet odwrotnie: sytuuje się 
w centrum zainteresowania, gdyż jak w soczewce skupia ważne zagadnienia 
teoretyczne i metodologiczne literaturoznawstwa na konkretnym materiale hi-
storycznoliterackim, obejmującym bieg życia pisarza w określonych warunkach 
kulturowych, historycznych i społecznych.

Dlatego też wydaje się, iż polscy literaturoznawcy powinni na nowo uczynić 
z zagadnień biografi cznych ważne pole badawcze, gdyż problemów do przedy-
skutowania i refl eksji jest tu wiele, a potrzeby – nie tylko naukowe, ale i spo-
łeczne zapotrzebowanie na dobre, ciekawe i wartościowe biografi e – stale rosną. 
Być może przyszła wreszcie pora na ich realizację.





ZAKOŃCZENIE

Pisanie biografi i naukowej jest jak spotkanie dwóch światów: jedynego dostęp-
nego dla badacza, czyli jego własnego świata z dokumentami, świadectwami 
i śladami po drugim, niedostępnym już świecie, w którym żył bohater jego bio-
grafi i. Biograf wchodzi w tę sytuację, która jest równocześnie złożoną sytua-
cją badawczą i bardzo ludzkim zaproszeniem do głębokiego wejścia w relację 
z twórcą, relację zapośredniczoną tekstowo, ale też szczególną i uprzywilejo-
waną. Relację, która zmienia tak świat badającego (dla którego pisanie biografi i 
może stać się przygodą intelektualną, ale i przeżyciem duchowym), jak i po-
strzeganie świata osoby opisywanej (uzyskującej zupełnie nową perspektywę 
odbioru własnej osoby, dla której biograf staje się indywidualnym i społecznym 
lustrem czasów, powstawania danego tekstu).

Wielowymiarowy kontekst badacza wchodzi w interakcje z nie mniej wie-
lomodalnymi świadectwami, z polifonią głosów. Ma do dyspozycji kolejne in-
terakcyjne konteksty: teorie i metody badawcze, wiedzę historyczną i historycz-
noliteracką, własny warsztat badawczy, korpus dzieł twórcy. Nie układa z tego 
wszystkiego mozaiki ani portretu – nie zna bowiem ostatecznego kształtu tego, 
co powstaje. Jest jak mówca umarłych: reprezentuje wśród żywych i użycza 
głosu temu, który już mówić o sobie nie może. Wobec niego przede wszystkim, 
ale i wobec bliskich (jeśli jeszcze żyją), a także czytelników biografi i zawiązuje 
pakt biografi czny i referencjalny. Zobowiązany do mówienia prawdy tak, jak 
będzie ją w danym momencie widział, i poszukiwania jej na tyle, na ile będzie to 
możliwe (obiektywizm maksymalnie dostępny), dysponuje sporym zapleczem 
badawczym i kulturowym, aby poradzić sobie z tym zobowiązaniem. 

Rezultaty jego pracy będą dotyczyć najpierw etapu badawczego, gdzie po-
służy się określoną metodą biografi czną (może wybrać na przykład metodę 
psychobiografi czno-literaturoznawczą albo też każdą inną, która wyda mu się 
najbardziej przekonująca i odpowiednia do eksploracji materiałów biografi cz-
nych). Następnie w akcie pisania narracji biografi cznej, która będzie równo-
cześnie konstytuować bohatera jego biografi i, ale będzie też jego własną nar-
racją tożsamościową, relacją ze spotkania dwóch osobowości, biograf będzie 
usiłował re-konstruować przebieg życia twórcy, czyli tworzyć go na nowo, idąc 
jednakże jak „najbliżej” pozostawionych przez twórcę śladów.

W tę podróż po biegu życia twórcy, której rezultatem staje się napisana, go-
towa, ale jednak nadal otwarta i dialogująca z odbiorcą narracja biografi czna, 
warto wyruszać wyposażonym w rozmaite koncepcje i narzędzia badawcze, nie 
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ograniczając się do własnej dyscypliny, ale eksplorując przestrzenie psychologii 
i historii w takim samym stopniu, jak i dziedzinę aktywności twórczej bohatera 
biografi i. Interdyscyplinarne konteksty wydają się dziś niezbędnym elementem 
nowego, proponowanego tutaj modelu uprawiania biografi ki naukowej691.

Biografi a jest aktem rozumienia i świadectwem zaangażowania etycznego 
i estetycznego jej autora. Dlatego stanowi na tyle interesujący i wielowymiaro-
wy gatunek piśmiennictwa naukowego, iż warto wciąż na nowo podejmować 
ten trud spotkania: spotkania „ja” biografa z „ty” czytelnika wobec biografi cznej 
tradycji i materiałów źródłowych – w interakcji wokół osoby twórcy, która za-
wsze będzie stanowić biografi czne centrum i serce każdej biografi i nakierowanej 
na wydobycie sensu życia, podmiotowości twórcy i wartości jego egzystencji. 

691  Wychodząc z założenia, iż pewne treści łatwiej przedstawić i uzasadnić w formie metafory, 
wątek ten rozwijam w zamykającej książkę Bajce interdyscyplinarnej, umieszczonej na płycie CD.
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