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Biografia w literaturze. Biografia w kulturze  

 

Seminarium magisterskie Biografia w literaturze. Biografia w kulturze  poświęcimy namysłowi nad tożsamością 

biografii, gatunku definiowanego jako „opis życia i działalności jakiejś osoby, zwłaszcza kogoś wybitnego, 

sławnego”.  Biografistyka fascynuje ze względu na swój rozrywkowy charakter, ale również ze względu na walory 

poznawcze. Biografie celebryckie, medialne, opowieści biograficzne, superbiografie, powieści biograficzne, 

wywiady biograficzne, filmy biograficzne, turystyka biograficzna, narratywizują życie postaci. Budowane są 

wokół przekonania, że człowiek nie jest homogeniczną, trwałą jednością. Bez względu  na ich  styl czy charakter 

- popularyzatorski czy literacki -  są to zawsze projekty fikcyjne wynikające z interpretacji wnoszonych przez 

biografów i z funkcji estetycznych modyfikujących ujęcia. Badając biografie znanych Brytyjczyków i Amerykanów  

w XX i XXI w. (pisarzy, artystów, myślicieli, ale i wpływowych osób z życia publicznego wśród których znajdą się 

biografie Conrada, Orwella, Woolf, Darwina, Churchilla, Obamy) pochylimy się nad strategiami mieszania 

rzeczywistości faktycznej i potencjalności.  Zogniskujemy nasze badania w szczególności nad zasadniczą kwestią 

dialektyki między kontekstem kulturowym autora biografii a kontekstem kulturowym podmiotu biografii. 

Biografia jako akt kulturowy i gatunek literacki oraz biograficzne ożywienie współczesnej kultury przygodności – 

teoria i interpretacja stanowić będzie główny trzon naszych analiz. Dostarczą one zestawy konceptualnych 

narzędzi, nowe metafory i zaskakujące zestawienia. 
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Biography in Literature. Biography in Culture. 

This seminar proposes to examine biography understood in a very broad sense as a very unstable form of 

literature. The OED defines it as “the story of a person told by someone else”. We will examine changes and 

evolutions of this form in the 20th and 21st century in Britain and the USA to get a sense of its many different 

versions, shapes and embodiments. Concentrating on literary biographies,  celebrity biographies, biographical 

stories and novels, super-biographies, biographical films and interviews we will try  to find answers to questions 

about values and purposes of biographies. We will address such issues as: truth and fiction in biographical 

projects, the complexities of cultural conditionings of the biographer and his/her subject, and political and social 

implications of omissions and selections.   

 


