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BIO-GRAFIA.	PYTANIA	I ODPOWIEDZI

Wystarczy wejść do jakiejkolwiek 
dobrze zapatrzonej księgarni, by 

szybko zorientować się, że półki, regały, 
czy stoliki, na których ułożono biografie, 
są jednymi z najliczniej i najciaśniej wy‑
pełnionych, a te opowieści o życiu po‑
staci mniej lub bardziej znanych należą 
do najczęściej kupowanych i najchętniej 
wypożyczanych w bibliotekach. Problemy 
związane z biografiami (przede wszystkim 
zaś z biografiami pisarzy), z ich popular‑
nością, z ich gatunkową naturą i dylema‑
tami, na jakie natrafiają ich autorzy, są 
głównym tematem niniejszego numeru 

„Nowej Dekady Krakowskiej”. 
Nie po raz pierwszy, wraz z zaproszo‑

nymi gośćmi, zastanawiamy się nad ty‑
mi kwestiami; był im poświęcony numer 

„Dekady Literackiej” z 2010 roku (nr 3/4) 
skoncentrowanywokół dwóch zagadnień – 
biografizmu i formacji 1910. Zamieszczo‑
ny w nim został tekst Michaela Bentona 

Biografia teraz i kiedyś (tłum. Anna Peka‑
niec), w którym autor przywołuje jedną ze 
znaczących postaci, zarówno dla biografii 
w ujęciu historycznym, jak i biografizmu 
jako zjawiska genologicznego – Virginię‑
Woolf, autorkę Orlanda (1928) – rewela‑
cyjnej fikcjonalnej wariacji biograficznej, 
ale też eseju Sztuka biografii, w którym 
pisarka uświadamia, jak trudne zadania 
stoją przed biografem/biografką, z jakimi 
dylematami przychodzi im się borykać, 
jak starannie muszą dobierać narzędzia 
i metody swojej pracy, by oddać sprawied‑
liwość życiu przedstawianego bohatera 
i równocześnie znaleźć drogę do przy‑
szłego czytelnika. Dla Woolf szczegól‑
nie istotna była nie tyle rekonstruowana 
historia, ile odpowiedzialność spoczy‑
wająca na tym, kto ją spisuje dla czytel‑
ników (i dla siebie samego), kto mierzy 
się z chaosem informacji, mając stale na 
uwadze trudności w ułożeniu z tak wielu 

Bio-grafia. Pytania i odpowiedzi



6 BIO-GRAFIE PISARZY

rozsypanych elementów obrazu najbliż‑
szego temu, co się w jakiejś zakładanej 
rzeczywistości ludzkiego losu w istocie 
wydarzyło:

„Dlatego też biograf musi iść przed 
nami, jak kanarek w kopalni, sprawdzać 
atmosferę, wykrywać fałsz, nierzeczywi‑
stość i obecność przebrzmiałych konwen‑
cji. Musi uruchomić i uwrażliwić całe swo‑
je wyczucie prawdy. […] biograf musi być 
przygotowany na to, by godzić sprzeczne 
wersje tej samej twarzy. Biografia poszerzy 
swój zakres, rozwieszając tu i tam swoje 
lustra. Z tej różnorodności wyprowadzi 
jednak nie zamęt i konfuzję, ale bogatą 
całość. A skoro wiemy teraz o tyle więcej, 
niż wiedzieliśmy dawniej, pojawia się nie‑
uniknione pytanie, czy należy opisywać 
życie znanych ludzi. Czy nie jest tak, że 
każdy, kto przeżył życie i pozostawił jego 
zapis, jest godny biografii – ludzie klęski 
tak samo jak ludzie sukcesu, pokorni tak 
samo jak znani?1”

Przytoczony cytat i dziś także wyzna‑
cza kierunki zagadnień związanych z bio‑
grafią i zachęca do dalszego zadawania 
pytań, zwłaszcza tych dotyczących kwe‑
stii etycznych np. w jakiej mierze cudze 
życie można uczynić własnością publicz‑
ną i co nam daje do tego prawo. Pozosta‑
je również do rozważenia sporo spraw 
związanych z postawą autora biografii 
i jego emocjonalnym zaangażowaniem. 
Czy właściwszy jest tu chłodny obiekty‑
wizm, czy przeciwnie uczuciowy związek – 
niezależnie od tego, czy będzie to podziw 
czy odraza. Co wiąże się też ze sposobem 
i kierunkiem selekcjonowania czy oświet‑
lania faktów. Są wszak biografie hagio‑
graficzne, idealizujące, ale i odbrązawia‑
jące, demistyfikujące, ujawniające cechy 

nie zawsze chwalebne, przyciemniając 
dotychczasowy wizerunek, lub przeciw‑
nie – czyniąc szkicowany portret bardziej 
ludzkim. A potencjalny czytelnik biogra‑
fii? Czy da się przewidzieć jego oczekiwa‑
nia? A te przewidywalne – czy prowadzą 
rękę autorów i autorek biografii?

Kulisy pracy biografów odsłaniają też 
niekiedy w fikcjonalnej rzeczywistości sa‑
mi pisarze. Zrobił to brawurowo Julian 
Barnes w Papudze Flauberta, podobny 
gest wykonała Antonia Susan Byatt w nie‑
przetłumaczonej jeszcze na język polski 
powieści The Biographer’s Tale (Opowieść 
biografa). Tytułowy i główny bohater po‑
czątkowo traktuje gatunek, który osta‑
tecznie pochłonie całą jego uwagę, z dużą 
dozą podejrzliwości i lekceważenia jako 
wypełniony plotkami, jałowy, parodiują‑
cy życie. Dopiero, gdy sam zaczyna pisać 
biografię znanego biografa, dostrzega, jak 
wielkim wyzwaniem jest obcowanie z fak‑
tami, z obfitością materiału, z jednej stro‑
ny przytłaczającego ilością danych, z dru‑
giej – odsłaniającego miejsca puste i liczne 
niewiadome. Pisząc powieść o biografie 
piszącym biografię innego biografa Byatt 
de facto podniosła do potęgi pośrednio 
charakteryzowany gatunek, eksponując 
nie tylko historię czyjegoś życia, ale sa‑
mo tworzenie jej, sklejanie z rozrzuco‑
nych kawałków, detektywistyczny nie‑
omal trud, pochłaniający coraz bardziej 
bohatera powieści.

O tym, że takie literacko‑dokumen‑
talno‑egzystencjalne śledztwo jest wcią‑
gające i w pewnym sensie uzależniające, 
mówiła także Anna Bikont podczas wrześ‑
niowego spotkania w krakowskiej księgar‑
ni DeRevolutionibus. Akcentowała spe‑
cyficzną niestabilność biografii – formy 
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Przypisy
1 Virginia Woolf, Sztuka biografii, [w:] Tejże, 

Eseje wybrane, przekład M. Heydel, wybór 
i oprac. M. Heydel, R. Sendyka, posłowie 
R. Sendyka, Kraków 2015, s. 321.

stale rozpadającej się wraz z przyrostem 
wiedzy, zwiększaniem się ilości faktów, 
powodującym zmiany proporcji całości 
obrazu, czasami wręcz przysłaniających 
główną postać. Zapytana o granicę pomię‑
dzy dążeniem do prawdy a naruszaniem 
cudzej intymności (to szczególnie istotne 
zagadnienie w szeroko pojętym dyskursie 
biograficznym) wyraźnie pokreśliła, że 
granica ta jest wyjątkowo przepuszczalna 
i raczej powinno się o niej mówić w liczbie 
mnogiej. Granice są ustanawiane w zależ‑
ności od osób opisywanych, od pamięci 
świadków, od wielu innych okoliczności; 
innymi słowy, każdorazowo należy roz‑
ważyć co można, a czego nie powinno się 
napisać, ujawnić, odsłonić.

O tych właśnie, a także paru innych 
„biograficznych problemach” piszą w ni‑
niejszym numerze „Nowej Dekady Kra‑
kowskiej” (a ich eseje przybierają postać 
tekstów niekiedy metabiograficznych) au‑
torzy uprawiający ten gatunek – Rado‑
sław Romaniuk, Anna Nasiłowska, Anna 
Synoradzka, którzy pracowali nad życio‑
rysami Jarosława Iwaszkiewicza, Marii 
Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej, Jerzego 
Andrzejewskiego; mówią o nich również 
uczestnicy rozmowy redakcyjnej: repre‑
zentujący zewnętrzny, akademicki dys‑
kurs – Anna Czabanowska‑Wróbel, Te‑
resa Walas, Maciej Urbanowski, Marta 
Wyka, a także łączące postawę badawczą 
z pisaniem biografii – Grażyna Kubica‑

‑Heller i Małgorzata Szumna oraz autorka 
biografii Konstantego Ildefonsa Gałczyń‑
skiego, Anna Arno. Wielobarwny por‑
tret gatunku, jaki się z tych wypowiedzi 
wyłania, pokazuje, że zakres problemów 
z nim związanych nie zmniejsza się, lecz 
wciąż przyrasta, jasno wskazując, że bio‑

grafia jest formą coraz bardziej pojemną, 
chłonną, gotową zarówno na twórcze, jak 
i ryzykowne mariaże.

O strategiach wybieranych przez bio‑
grafów i biografki piszą także w tym nu‑
merze autorzy esejów i recenzji np. po‑
święconych głośnym dziś biografiom 
Witolda Gombrowicza czy Zbigniewa 
Herberta (odpowiednio autorstwa Kle‑
mentyny Suchanow i Andrzeja Franaszka). 
Znalazł się tutaj również szkic Mateusza 
Skuchy o książce poświęconej biografii 
przedmiotów, oraz opowieść o swoistej 
kulturowej biografii fikcyjnej postaci– 
tekst Ewy Hearfield o Kubusiu Puchatku.

Warto jednak pamiętać, że biogra‑
fia jest gatunkiem szczególnym, niezwy‑
kle angażującym, ponieważ autor/au‑
torka opisując czyjeś życie (bíos – „ży‑
cie” i gráphō – „piszę”), własne stopniowo 
czyni pisaniem. Praca nad biografią pi‑
sarza czy pisarki jest dodatkowo sytua‑
cją i doświadczeniem wyjątkowym. Jej 
specyfika polega na swoistej metamor‑
fozie. Rekonstruując bowiem jego/jej ży‑
cie (a częstokroć także twórczość litera‑
cką) i przekształcając je w tekst, biograf 
sam staje się pisarzem. Bywa lustrzanym 
odbiciem (choć specyficznym, gdyż nie‑
ostrym) przedmiotu swojej pracy, wplata‑
jąc tamtą, nie swoją przecież, egzystencję 
we własne bios i własną zdolność pisania, 
własne gráphō. Zatem bohater biografii 
stać się może – jawnym lub ukrytym – 
żywicielem biografa‑pisarza.

Anna Pekaniec




