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ABSTRACT: The article investigates the relations between historical and autobiographical 

narratives in India with special attention to the Hindi language. In the early stage of 

autobiographical studies some Western researchers of the subject, like Gusdorf and 

Lejeune, emphasized the absence of the autobiography in the Orient. This approach 

was criticised as ethnocentric by post-colonial, subaltern and feminist scholars thus 

fostering a new theoretical perspective that led to a re-definition of autobiography, 

which was from then on perceived not exclusively as a written literary narrative but 

any narrative of life expressed through a variety of mediums (fine arts, performing arts, 

music, cinema etc.). In this paper the use of autobiographical narratives as a source for 

research on historical memory is discussed with focus on certain specific limitations of 

biographical writings. The autobiography is also explored as an expression of choice 

for the socially marginalised, in particular the dalits and women.
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Autobiografie mo na czyta  jako wyraz szczególnej pami ci o przesz o ci, czyli 

swoisty rodzaj narracji historycznej: refleksje, opis do wiadcze  i prze y  jednostki, ale 

i spo eczno ci, z którymi wchodzi ona w interakcje – dokument epoki. Narracja autobio-

graficzna1 mo e, ale nie musi, w ró nym stopniu odnosi  si  bezpo rednio do wydarze  

historycznych: losów pa stwa, grupy etnicznej, wspólnoty religijnej, grupy spo ecznej – 

na subkontynencie indyjskim równie  kasty – przedstawiaj c relacje naocznego wiadka 

tych zdarze . Cz onkowie grup marginalizowanych, których wiadectwa w dyskursie 

o pami ci wcze niej pomijano, poprzez autobiograficzne narracje mog  przedstawia  

alternatywne opisy i interpretacje przesz o ci nie tylko indywidualnej, ale i zbiorowej, 

odnosz cej si  do ca ej spo eczno ci.

Dowodem uznania tekstów autobiograficznych za dokumenty pami ci o przesz o ci 

jest ich coraz cz stsze stosowanie jako materia ów ród owych w badaniach historycz-

nych czy naukach spo ecznych. Przytocz  dwa przyk ady takich bada  z Indii. Kumkum 

Roy2, studiuj c anonimowe pie ni mnichów i mniszek buddyjskich z ok. VI–III w. p.n.e., 

* Artyku  na podstawie referatu wyg oszonego podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Orien-

talistycznej „Pami  historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki” zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Orientalistyczne i Wydzia  Orientalistyczny UW w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. na 

Uniwersytecie Warszawskim.
1 Autobiografia nale y do szerszego zbioru tekstów autobiograficznych: dzienników, pami tników, 

diariuszy, pami tników z podró y, które w anglosaskiej terminologii literaturoznawczej okre la si  

terminem life writings. 
2 Kukum Roy, Of Theras and Theris. Visions of Liberation in the Early Buddhist Tradition, 

w: Vijaya Ramaswamy (red.), Researching Indian Women, Manohar, New Delhi 2003, s. 75–95. Zob. 

te : Therigatha. Poems of the First Buddhist Women, prze . Charles Hallisey, Harvard University 

Press, London 2015.
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opisa a wy aniaj c  si  z nich narracj  przesz o ci i tym samym wype ni a luk  w histo-

riografii odleg ych epok dotycz c  narracji w asnych do wiadcze  przez kobiety. Tanika 

Sarkar3 z kolei stworzy a portret niezwyk ej kobiety i jej czasów na podstawie analizy 

utworu „Moje ycie” (  m r j ban) autorstwa Rassundari Devi – pierwszej bengalskiej 

autobiografii napisanej w 1876 r. przez kobiet 4. 

U ywanie pisarstwa autobiograficznego jako materia u ród owego, jak w wypadku 

innych dokumentów przesz o ci, zak ada uwa ne podej cie do tekstów oraz weryfikowanie 

ich przez konfrontacj  z innymi ród ami historycznymi. Dzieje si  tak, poniewa  teksty 

autobiograficzne (life writings), w tym autobiografie, mog  by  zarówno wyrazem pami -

tania, jak i niepami tania, opowiadania o przesz o ci, jak i jej przemilczania, a niekiedy 

wr cz budowania alternatywnej wersji wydarze . Podlegaj  one bowiem ograniczeniom 

wynikaj cym z indywidualnych uwarunkowa  narracyjnego „ja”, które s  zwi zane z wie-

loma kontekstami: historycznym, spo ecznym, religijnym czy psychologicznym, a tak e 

z odmiennych mechanizmów budowania narracji w ró nych czasach czy kontekstach 

kulturowo-spo ecznych. 

Pocz tkowo niektórzy przedstawiciele filozoficznych i literaturoznawczych studiów 

nad autobiografi  na Zachodzie5 uznali, e jest to rodzaj pisarstwa charakterystycznego dla 

tej cz ci wiata. Co wi cej, niektórzy badacze zaw ali t  geograficzn  przynale no  do 

wiatopogl du wyros ego z chrze cija stwa. Oto cytat z pracy Georges’a Gusdorfa z 1956:

Nie wydaje si  jednak, by autobiografia pojawi a si  kiedykolwiek poza naszym obszarem 

kulturowym; mo na by powiedzie , e jest ona wyrazem troski w a ciwej cz owiekowi 

Zachodu, troski, jak  niesie ze sob  w swoim metodycznym podboju wiata i komuni-

kuje ludziom innych cywilizacji; ludzie ci jednak e zostaj  od razu anektowani poprzez 

rodzaj jakiej  kolonizacji intelektualnej do pewnej mentalno ci, która nie jest ich w asn  

mentalno ci . Kiedy Gandhi opowiada histori  swego ycia, aby broni  Wschodu, u ywa 

rodków wypracowanych przez Zachód6.

3 Tanika Sarkar, Words to Win: The Making of ‘Amar Jiban’, A Modern Autobiography, Kali 

for Women, New Delhi 1999.
4 Rassundari Devi by a bramink  z konserwatywnej rodziny, sama nauczy a si  czyta  i pisa , eby 

samodzielnie studiowa  ksi gi religijne. Potajemnie wyjmowa a strony z manuskryptów nale cych 

do m a, uczy a si  czyta , a potem wiczy a pisanie liter w kuchni w chwilach wolnych od prac 

domowych. Opisuje swoje dzieci stwo, bliski zwi zek z matk , lub w wieku 12 lat, szczegó owo 

opowiada o nieko cz cych si  obowi zkach ony i matki 11 dzieci.
5 Zachodnie autobiografie zacz y interesowa  teoretyków ró nych dziedzin nauki – na pocz tku 

filozofów i literaturoznawców – w latach 60. XX w. Z czasem znalaz y si  te  w kr gu badaw-

czych zainteresowa  historii, nauk spo ecznych, psychologii, antropologii i studiów kulturoznawczych. 

Rosn ca popularno  interdyscyplinarnych bada  nad autobiografi  zaowocowa a wprowadzeniem 

kursów akademickich z autobiografii w latach 70. XX w. Kilka wa nych prac z kanonu bada  

literaturoznawczych nad teori  autobiografii to: Georges Gusdorf, Autobiographie, Warunki i ogra-

niczenia autobiografii, prze . Janusz Barczy ski, „Pami tnik Literacki” 1979, z. LXX, s. 261–278 

(oryg. 1956); Pascal Roy, Design and Truth in Autobiography, Harvard University Press 1960; Louis 

A. Renza, Wyobra nia stawia veto: teoria autobiografii, „Pami tnik Literacki” 70/1; Philippe Lejeune, 

Pakt autobiograficzny, „Teksty: teoria kultury, krytyka interpretacja” 1975, nr 5 (23), s. 31–49. Zob. 

Monika Browarczyk, The Intimate Me in the Public Sphere: Contemporary Hindi Autobiographies by 

Women – Maitreyi Pushpa and Prabha Khaitan, w: Danuta Stasik (red.), CEENIS Current Research 

Series, t. 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 76–92.
6 Georges Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, prze . Janusz Barczy ski, w: „Pami tnik 

literacki” 1979, z. LXX, s. 261–262.
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Takie za o enie, jako jeden z objawów obecnego w wielu dziedzinach nauki etnocen-

tryzmu, krytykowali badacze studiów postkolonialnych, subaltern czy feministycznych7. 

W pó niejszych badaniach nad autobiografi  zakwestionowano wi c t  nieuzasadnion  

tez , wprowadzaj c poj cie narracji autobiograficznej realizowanej poprzez inne rodki 

ni  literatura, czyli na przyk ad poprzez tradycj  ustn  lub sztuki performatywne. 

Krytyka postkolonialna kwestionuje europocentryczn  koncepcj  indywidualizmu, 

zajmuj c si  zagadnieniem odmiennego definiowania to samo ci w ró nych spo eczno-

ciach w zale no ci od specyfiki kulturowej i okresu historycznego. Kathryn Hansen8 

w swoim studium poprzedzaj cym t umaczenia autobiografii napisanych w j zyku urdu 

przez aktorów teatralnych zwraca uwag  na to, co pokaza a krytyka postkolonialna: 

negowanie wyst powania indywidualizmu na Wschodzie wynika z europocentrycznej 

postawy definiuj cej ‘ja’ jako ‘suwerenne’ (sovereign self), co jest wynikiem d ugiej 

ewolucji pewnej okre lonej koncepcji indywidualizmu na Zachodzie, zw aszcza od cza-

sów O wiecenia. Do odbierania Indusom przez badaczy zachodnich poczucia odr bno ci 

w asnego ‘ja’ przyczyni y si  selektywne zainteresowania badawcze w pocz tkach bada  

nad Indiami: studia nad klasycznym hinduizmem, które podkre la y negacj  jednostko-

wej to samo ci oraz pó niejsze badania antropologiczne i spo eczne, gdzie akcentowano 

istnienie w Indiach silnego uto samiania si  z grup  wynikaj cego z przynale no ci do 

kasty, wspólnoty religijnej, grupy etnicznej czy grupy pokrewie stwa. Hansen nazywa 

tak  zachodni  interpretacj  braku to samo ci jednostki na subkontynencie indyjskim 

‘ja nieobecnym’ (absent self).

Zatrzymajmy si  na chwil  na kwestii narracji autobiograficznej przekazywanej 

ustnie. W tki autobiograficzne pojawiaj  si  w twórczo ci wielu przedstawicieli nurtu 

pobo no ci, bhakti, rozwijaj cego si  w ró nych rodzimych j zykach subkontynentu od 

ok. VII w. W tradycji tej w j zyku hindi mo na je w ró nym stopniu odnale  u naj-

wa niejszych eksponentów tego nurtu: Kabira (Kab r 1440?–1518?), Raidasa (Raid s 

1450?–1520?), Nanaka (N nak 1469–1539), Tulsidasa (Tuls d s 1532?–1623), Surdasa 

(S rd s 1483–1573) i Mirabai (M r b  1498–1547). Nawet je li s  w tpliwo ci co do 

autentyczno ci wielu z przypisywanych im utworów – szczególnie przekazywanych ustnie 

pie ni i dwuwierszy niepi miennych i niskokastowych Kabira i Raidasa oraz piewanych 

cz sto przez kobiety strof Mirabai – to z kompozycji tych wy ania si  fragmentaryczna 

narracja autobiograficzna. 

Kiedy przygl damy si  twórczo ci kobiet w nurcie bhakti, odniesienia do historii 

w asnego ycia pojawiaj  si  w powszechnie znanych i piewanych cz sto przez kolejne 

pokolenia kobiet pie niach w ró nych j zykach indyjskich: w kompozycjach wspomnia-

nej ju  Mirabai, ale te , na przyk ad, w pie niach Czcigodnej Mateczki z Karajkkalu 

7 Autobiografia jako szczególny wyraz podmiotowo ci by a wa nym obiektem bada  w litera-

turoznawczej perspektywie feministycznej: Mary Grimley Mason, The Other Voice: Autobiographies 

of Women Writers, w: James Olney (red.) Auobiography, Princeton University Press, Princeton 1980, 

s. 207–235; Shari Benstock, The Private Self. Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writ-

ings, Routledge, New York 1988; Joanne Braxton, Black Women Writing Autobiography: a Tradition 

Within a Tradition, Temple University Press, Philadelphia 1989; Sidonie Smith, Julia Watson, De/

colonizing the Subject: the Politics of Gender in Women’s Autobiography, University of Minnesota 

Press, Minneapolis 1992 i Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony, 

Cornell University Press, New York 2001.
8 Kathryn Hansen, Stages of Life. Indian Theatre Autobiographies, Permanent Black, Ranikhet 

2011.
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(K raikk l Ammaiy r, ok. VII–VIII w.) w j zyku tamilskim, w hymnach Akka Maha-

dewi (Akk  Mah dev  XII w.) w j zyku kannada, w utworach Bahinabai (Bahi b  

1628–1700)9 w marathi. Odniesienia do ich indywidualnego losu, które odnajdujemy 

w tych kompozycjach, pokazuj , e nawet praktykowanie pobo no ci bhakti by o ama-

niem ogranicze  narzucanych kobiecie w ró nych jej rolach spo ecznych, w ró nych 

okresach historycznych i ró nych cz ciach Indii.

Spo ród ponad czterystu hymnów Bahinabai siedemdziesi t osiem okre la si  jako 

„Oddanie si  [Bogu]” ( tmanivedana) lub „Ballada Bahinabai” (Bahi b  G th ), czyli 

szczególn  narracj  autobiograficzn . Oprócz zrelacjonowania wydarze  z ycia (naro-

dziny, ma e stwo, rozwój religijno ci, sprzeciw m a wobec jej arliwej pobo no ci) 

mistyczka opisuje w drówk  duszy przez dwana cie poprzednich wciele , poniewa  

do wiadczenia te postrzega jako cz  historii swojego ycia, histori  jej prawdziwego, 

nie miertelnego „ja”. Hymny Bahinabai w j zyku marathi to kompozycje wywodz ce si  

z ludowych pie ni kobiecych towarzysz cych pracom w domu, co czy tradycj  ustn  

i narracj  autobiograficzn .

W utworach Mirabai równie  odnajdziemy fragmenty opowie ci autobiograficznej. Te 

fragmenty i popularne w tradycji ludowej w Indiach Pó nocnych (szczególnie na obszarze 

wspó czesnego stanu Rad asthan) legendy zwi zane z budz c  wiele emocji postaci  

rad puckiej ksi niczki, która – odcinaj c si  od ycia dworskiego – w pe ni odda a si  

mi o ci do Kryszny, buduj  fragmentaryczn  narracj  autobiograficzn  przekazywan  

ustnie. Narracj  opieraj c  si  na szczególnej to samo ci – wi tej i szalonej jednocze-

nie, tak oddanej Bogu Krysznie, e buntowa a si  wobec spo ecznych konwenansów 

i regu  obowi zuj cych kobiet , a szczególnie kobiet  jej pochodzenia i stanu. Popularno  

Mirabai z tradycji ludowej przetrwa a równie  w kulturze popularnej, o czym wiadcz  

filmy oparte na jej yciu powsta e w ró nych cz ciach Indii10.

Autobiografie w postaci znanej nam z literatury zachodniej pojawiaj  si  w Indiach 

jako jedna z form prozy wraz z nastaniem nowoczesno ci11. Pierwsza tworzona na wzór 

zachodni autobiografia to napisana przez muzu ma skiego arystokrat  po angielsku 

w 1854 r., wydrukowana w roku 1857 „Autobiografia Lutfullaha” (Autobiography of 

Lutfullah)12. O dwa stulecia poprzedza j  jednak pierwsza znana autobiografia stworzona 

w rodzimym j zyku nowoindyjskim (avadh ) wierszem, czyli dominuj cej formie ekspresji 

literackiej w Indiach a  do okresu nowoczesno ci. Utwór „Po owa opowie ci [o moim 

ywocie]” (Ardhkath nak)13 z 1641 r. skomponowa  Banarsidas (Ban rs d s 1586–1643) – 

 9 Krishna P. Bahadur (wst p i prze .), Bahina Bai and Her Abhangas, Munshiram Manoharlal 

Publishers, Delhi 1997; Susie Tharu, K. Lalita, Women Writing in India. 600 BC to the Early Twen-

tieth Century, Oxford University Press, New Delhi 2007, s. 107–114.
10 Tamilski film Meera z 1945 r. w re yserii Ellisa R. Dungana (jego wersja w hindi ukaza a 

si  w 1947 r.); dwa filmy w hindi: Meera z 1979 r. wyre yserowana przez Gulzara oraz Meera ke 

Girdhar z 1993 r. w re yserii Vijaya Deepa.
11 W ród szeregu zmian na subkontynencie indyjskim Brytyjczycy wprowadzili równie  w 1835 r. 

reform  edukacji, powsta  system szkolnictwa w j zyku angielskim wprowadzaj cy kanon literatury 

europejskiej. Kontakt z literatur  anglosask , ale równie  pisarstwem zachodnim w przek adach na 

angielski b dzie jednym z czynników wp ywaj cych na zmiany w literaturach j zyków rodzimych.
12 Hasan Mushirul (red.), Seamless Boundries. Lutfulla’s Narrative beyond East and West, Oxford 

University Press, Delhi 2006; Sisir Kumar Das, A History of Indian Literature. 1800–1910. Western 

Impact, Indian Response, Sahitya Akademi, New Delhi 2010, s. 58.
13 Banarsidas, Ardhkathanak (A Half Story), prze . Rohini Chowdhury, Penguin Books, New 

Delhi 2009.
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d inista, kupiec i my liciel religijny; tekst ten mo na potraktowa  jako kontrargument dla 

cytowanego za o enia Gusdorfa14. Rupert Snell podkre la, e to wyj tkowa autobiografia, 

gdy  jej autor nie mia  adnego wcze niejszego wzorca – w znanej mu literaturze, a by  

dobrze wykszta cony, nie by o podobnej kompozycji. Kiedy zdecydowa  si  opowiedzie  

swoje ycie, nada  tej narracji autobiograficznej form  wierszowanego spisu wyst pków 

i dobrych uczynków15. 

Dzi , poniewa  poszerzenie definicji autobiografii by o nie tylko konsekwencj  krytyki 

etnocentryzmu, ale równie  rozwa a  nad narracj  w czaj cych dzia ania pozaliterackie, 

jako autobiograficzne teksty kultury powstaj ce w ró nych epokach postrzega si  równie  

tradycje ustne, powie ci graficzne, dzia ania zwi zane ze sztukami pi knymi (obrazy, 

rze by, fotografie, instalacje, filmy, murale) czy sztukami performatywnymi (teatr, taniec, 

muzyka, performance). Nawet wtedy, kiedy obiektem zainteresowania badawczego s  

teksty, które sami autorzy klasyfikuj  jako autobiografie, warto pami ta  o poszerzeniu 

perspektywy badawczej o w czenie innych tekstów kultury do zbioru narracji autobio-

graficznych.

Pami , to samo , podmiotowo  i sprawczo  to tematy, wokó  których wspó cze nie 

ogniskuje si  teoretyczna refleksja nad autobiografi ; s  one równie  istotnymi punktami 

wspólnymi rozwa a  nad autonarracj  i pami ci  historyczn . Pami  autora o prze-

sz ych wydarzeniach legitymizuje opowie  autobiograficzn , jednak pami tanie podlega 

mechanizmom fizjologii cia a i umys u, z których wiele pozostaje dalej niewyja nionych 

i niezbadanych. Indywidualne do wiadczenia i zwi zane z nimi emocje wp ywaj  cz sto na 

to, co autobiograf pami ta i na sposób, w jaki zdarzenia zosta y zapami tane, co rzutuje 

na ich wiadomie lub nie wiadomie cenzurowanie lub nawet wyparcie. I tak na przyk ad 

prze ycie traumatycznych do wiadcze  wp ywa szczególnie na pami  o nich, powoduje 

nierzadko umy lne przemilczanie lub nieumy lne wymazanie faktów z przesz o ci. Opi-

sywanie cierpie  z przesz o ci mo e te  mie  charakter terapeutyczny16; tak na przyk ad 

mo na czyta  tekst z autobiograficznego kanonu w hindi w „Opowie  o mnie” (Apn  

khabar)17 z 1960 r. Jego autor, Pandey Bechan Sharma ‘Ugra’ (1900–1967) opowiada 

o pierwszych dwudziestu kilku latach swojego ycia, opisuje dzieci stwo i dorastanie 

w biedzie, pe ne przemocy doznawanej m.in. ze strony starszego brata.

Opisywanie wydarze  z przesz o ci opiera si  na takiej ich selekcji i uporz dkowaniu, 

które wynikaj  z pó niejszych wydarze , do wiadcze  oraz zwi zanych z nimi emocji 

czy uczu . Przypominanie sobie faktów z przesz o ci i porz dkowanie ich w narracj  jest 

wi c procesem ponownego opowiadania przesz o ci. Narracja za  osadzona jest w okre-

lonym j zyku, czasie czy dyskursie i dlatego, jak wyra a to Luis A. Renza: „narracja 

autobiograficzna, dokonuj c wyboru, porz dkuj c i integruj c prze ycia autora, musi 

podporz dkowa  si  – zgodnie z wymogami jej w asnej, wewn trznej teleologii – pew-

14 Takich kontrargumentów mo na odnale  wi cej, na przyk ad w artykule George’a Thompsona 
odnosz cym si  do „ja” w najstarszych wi tych tekstach hinduizmu: Aha k ra and atmastuti: Self-

Assertion and Impersonation in the gveda, „History of Religions” Nov. 1997, t. 37, nr 2, s. 141–171.
15 Banarsidas zapo yczy  konwencj  stylistyczn  z poetyki klasycznej; wi cej o zastosowaniu 

tradycyjnych rodków literackich w tej autobiografii zob. Rupert Snell, Introduction, w: Banarsidas, 

op. cit., s. VII, XV. 
16 Zob. Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony, Cornell University 

Press, Ithaca 2001.
17 Pandey Bechan Sharma ‘Ugra’, About Me, prze . Ruth Vanita, Penguin Books, Delhi 2007.
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nym imperatywom rz dz cym wypowiedzi  literack  (…) autobiografia przeistacza fakty 

empiryczne w artefakty”18.

Takie spojrzenie na autobiografi  doprowadzi o do wy czenia jej przez niektórych 

badaczy z literatury faktu i przeniesienia do fikcji literackiej, a wspó cze nie wielu litera-

turoznawców mówi o oddzielnej kategorii gatunku po redniego, cz cego ró ne rodzaje 

i gatunki literackie. T  refleksj  wyra a równie  Luis A. Renza:

Autobiografia nie jest ani fikcj , ani niefikcj , ani nawet mieszank  jednego i drugiego. 

Proponujemy potraktowa  j  jako swoisty, samookre laj cy si  rodzaj ekspresji zwróconej 

ku sobie, ekspresji, która najpierw dopuszcza, a nast pnie uniemo liwia zrealizowanie si  

projektu „samoutera niejszania si ”, obleczenia si  w tera niejszo  obiecywan  przez 

j zyk. Mo emy te  powiedzie , e jej logicznie kra cowym postulatem, by oby stworzenie 

ca kowicie prywatnego j zyka, cho  – jak ju  wiemy od Wittgensteina – nic takiego nie 

istnieje. W tym samym punkcie ycia twórcy autobiografii przybiera form  jakby snu na 

jawie, który pocz tkowo udaje si  uchwyci , a w trakcie prób zapisu wymyka si  s owom19.

Badacze podkre laj  mi dzygatunkowy lub mi dzyrodzajowy charakter tekstu autobio-

graficznego, widz  go jako form  pogranicza, inaczej liminaln , cz c  rodzaje i gatunki 

literackie20.

Taka perspektywa wynika równie  z wielowarstwowej roli autora w tek cie auto-

biograficznym. Autobiograf to jednocze nie autor, narrator i g ówna posta  narracji, co 

powoduje powstanie z o onej sytuacji narracyjnej. Niektórzy badacze autobiografii wpro-

wadzali nawet odr bne poj cia dla tego szczególnego bytu, takie jak „ja autobiograficzne” 

czy „ja narracyjne”. 

Wielopoziomowe powi zanie tekstu autobiograficznego z „ja” autobiografa powoduje, 

e teksty te odbiera si  w sposób szczególny, jako ci le zwi zane z osob  autora i jego 

yciem, a co za tym idzie jako bezpo redni wyraz to samo ci, podmiotowo ci i sprawczo-

ci. Jednak proces budowania to samo ci jest procesem ci g ym i wielop aszczyznowym 

z powodu skomplikowanych mechanizmów jej powstawania i funkcjonowania. Wynika-

j  one ze z o onej sieci zale no ci pomi dzy to samo ci  osoby a jej przynale no ci  

etniczn , p ci , wiekiem, religi , czy pozycj  spo eczn  – w kontek cie indyjskim równie  

grup  kastow  – jako istotnymi czynnikami j  kszta tuj cymi.

Autobiograf nadaje sobie prawo do opisania do wiadczenia swojego ycia, ale na 

proces autonarracji ma wp yw wiele czynników – j zyk, kultura, pozycja spo eczna, 

p e  czy kasta – zwi zanych z to samo ci  i funkcjonowaniem jednostki w spo eczno ci. 

W ten sposób, poprzez ekspresj  autobiograficzn , autobiograf uzyskuje podmiotowo . 

Za przyk ad ró norodnego wyra ania podmiotowo ci mog  s u y  teksty o charakte-

rze autobiograficznym dwóch wybitnych i cenionych pisarek hindi: Mahadevi Varmy 

(1907–1987) i Krishny Sobti (ur. 1925). Pierwsza z nich stworzy a szkice o ludziach 

z ni szych warstw spo ecznych „Migawki z przesz o ci” (At t ke calcitra, 1941 r.) i „Kon-

tury pami ci” (Smrti k  rekh , 1943), druga szkice o literatach hindi „Ja Ha mat” (Ham 

Ha mat, trzy tomy z 1977, 1999 i 2015). Pisarki, tworz c teksty oparte na w asnych 

18 L.A. Renza, op. cit., s. 280.
19 Ibidem, s. 305–306.
20 Patrz: Claire Lynch, Trans-Genre Confusion. What Does Autobiography Think It Is?, 

w: Robert Bradford (red.), Essays on Autobiography, Biography and Literature, Macmillan, New 

York 2010, s. 209–218.
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do wiadczeniach i interakcjach z opisywanymi bohaterami, skry y autobiograficzne nar-

racje za portretami innych. Z o ony zwi zek tych tekstów z pisarstwem autobiograficz-

nym sta  si  ród em polemiki mi dzy Francesc  Orsini21 a Rupertem Snellem22. Orsini 

nazwa a Varm  „pow ci gliw  autobiografk ”, za  Snell uwa a, e rozpoznawalny styl 

i sposób narracji Varmy mówi o niej bardzo wiele, a wi c eksponuje autobiograficzny 

charakter tego utworu.

Ten spór jest pochodn  szerszej dyskusji na temat zwi zku tekstu autobiograficzne-

go i pisania w ogóle, gdzie skrajne podej cia to dwie przeciwstawne opinie. Pierwsza 

g osi, e wszystkie teksty – w czaj c w to teksty naukowe – z powodu naznaczenia 

obecno ci  autora mo na okre li  jako autobiograficzne. Przeciwnicy argumentuj , e 

nie ma w a ciwie tekstu autobiograficznego rozumianego jako faktograficzna relacja 

o przesz o ci, gdy  budowanie narracji i wielopoziomowe ‘ja’ autora zale ne od wielu 

kontekstów kulturowo-spo ecznych uniemo liwiaj  stworzenie takiego opisu zgodnego 

z rzeczywistymi wydarzeniami.

W kontek cie dyskursu to samo ci i podmiotowo ci ciekawe jest, e Sobti przypi-

sa a trzy tomy reminiscencji o pisarzach hindi swojemu m skiemu alter ego – Ha mat 

(przydomek artystyczny pod którym opublikowa a prace). Dla Sobti23 osoba Ha mat by a 

wyrazem tego, e nie postrzega siebie jako pisz cej kobiety, poniewa  nie dzieli pisar-

stwa na kobiece i m skie, tylko na dobr  i z  literatur , a siebie – i pisarzy w ogóle – 

porównuje do mitologicznego Ardhanari wary, postaci iwy, która czy w sobie element 

e ski i m ski, reprezentuj c pe ni .

Przez wieki obowi zywa y ró ne modele to samo ci zale ne od kontekstu kulturo-

wo-spo ecznego i historycznego. Autobiografia by a i nadal jest postrzegana jako wyraz 

przej cia przez jednostk  kontroli nad opowiadaniem o przesz o ci. Przedstawiciele pew-

nych grup w Indiach byli jednak historycznie wykluczeni24 z takiego rodzaju manifesto-

wania sprawczo ci, a te ograniczenia wynika y z wielu czynników kulturowo-spo ecznych 

i religijnych.

Na subkontynencie indyjskim grup  silnie napi tnowan  spo ecznie, wykluczon  

z narracji historycznej i autobiograficznej, s  dalici – „ciemi eni”, dawniej nazywani 

21 Francesca Orsini, The Reticent Autobiographer: Mahadevi Varma’s Writings, w: David Arnold, 

Stuart Blackburn (red.), Telling Lives in India. Biography, Autobiography and History, Permanent 

Black, Delhi 2004, s. 54–82. Dzi kuj  Marii Skakuj-Puri za zwrócenie uwagi na u ycie terminu 

‘pow ci gliwo ’ w kontek cie narracji autobiograficznej w tek cie Ingi Iwasiów, Autorekonstruk-

cje – Joanna Kulmowa, w: Inga Iwasiów, Arleta Galant (red.), Pisarstwo kobiet pomi dzy dwoma 

dwudziestoleciami, Universitas, Kraków 2011, s. 24.
22 Rupert Snell, Essay 9. Mahadevi Varma’s “Atit ke calcitra”, niepublikowany esej z przygo-

towywanej ksi ki.
23 Krishna Sobti, Discovering Hashmat, w: Jasbir Jain (red.), Growing Up as A Woman Writer, 

Sahitya Akademi, Delhi 2008, s. 19–28. Przek ad tytu u Ham Ha mat sprawia wiele trudno ci, opiera 

si  na wieloznaczno ci i grze s ów. Ha mat – abstrakcyjny rzeczownik rodzaju e skiego o znaczeniu 

‘obfito ’, ‘dostojno ’ – jest u ywany w Indiach jako imi  m skie i e skie. Autorka stosuje gr  

s ów, poniewa  u ywa rzeczownika ha mat w zestawieniu z zaimkiem osobowym ham czyli ’my’. 

U ycie zaimków liczby mnogiej dla okre lenia jednej osoby jest w pewnych kontekstach i rejestrach 

j zykowych regularnym zabiegiem zarówno w hindi, jak i w urdu, ale tu wydaje si , e nawi zuje 

te  do wielowymiarowej, wspólnej figury autorki i jej literackiego alter ego.
24 Na przyk ad Kabir i Raidas to jedyni poeci z kast najni szych wspominani w historii literatury 

hindi a  do okresu wspó czesnego. 
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„niedotykalnymi”25. Literatura tworzona przez dalitów jest wa nym elementem ich walki 

o emancypacj  i ta w a nie literatura silnie opiera si  na narracji autobiograficznej26 

opisuj cej ich w asne do wiadczenia spo ecznej i ekonomicznej dyskryminacji. Autobio-

graficzne w tki w twórczo ci pisarzy dalickich i autobiografie by y wa nym elementem 

budowania nowej to samo ci dalitów, wyrazem podmiotowo ci i sprawczo ci.

Pisarstwo dalitów zacz o najpierw powstawa  w j zyku marathi w pó nych latach 

50. XX w.27. Pierwsza autobiografia dalicka w marathi – Baluta Dayi Pawara – zosta a 

wydana w 1978 r., a w roku 1984 Shantabai Krushnaji Kamble opublikowa a w marathi 

pierwsz  autobiografi  dalitki pt. „Sceny z mojej historii” (M jy  jalm c  cittarakath )28. 

W regionie j zyka hindi autobiografie dalickie zacz y by  wydawane dopiero w latach 

90. XX w. Ich autorzy to Mohandas Naimishrai „Nasze klatki” (Apne apne piñjre, 1995), 

Omprakash Valmiki „D uthan” (J han, 1997 r.) i Surajpal Chauhan „Pogardzany” (Tira-

skrit, 2002 r.). Ponadto opublikowano te  dwie autobiografie w hindi napisane przez 

dalitki – „Podwójne przekle stwo” (Dohr  abhi p 1999) Kausalyi Baisantri (1926–2009) 

i „Cierpienie sp tania” ( ikanje k  dard 2011) Sushili Takbhaure.

Literatura dalicka powstaje w ca ych Indiach w ró nych j zykach indyjskich i jest 

jednym z ciekawszych zjawisk literackich okresu po odzyskaniu przez Indie niepodleg o ci 

w 1947 r. nie tylko z powodu jej powszechno ci, ale równie  dlatego, e stawia sobie cele, 

które wykraczaj  poza sfer  estetyki i s  silnie zwi zane z osi gni ciem przez dalitów 

kulturowo-spo ecznego równouprawnienia. W tej walce w tki autobiograficzne pisarstwa 

dalickiego s  wiadectwem pami ci o ostracyzmie i bolesnej dyskryminacji dotykaj cej 

spo eczno , która wcze niej w Indiach nie mia a wp ywu na kszta towanie dyskursu nie 

tylko o przesz o ci, ale i o sobie. S  te  wiadectwem historii samoorganizacji dalitów 

w walce o równouprawnienie oraz ró nych form zaanga owania w ten ruch.

Autobiografie, jak zauwa aj  Smith i Watson29, to dla marginalizowanych wyraz 

sprzeciwu wobec dominuj cego dyskursu. Julia Swindells, odnosz c si  do autonarracji 

Aborygenek z Australii30, dodaje, e autobiografia „ma potencja , by sta  si  tekstem 

ludzi wyzyskiwanych i kulturowo wykorzenionych, ustanawia bowiem prawo do wypo-

wiadania si  zarówno dla jednostki, jak i dla ca ej grupy, do której ta jednostka nale y”. 

25 Dalici to termin samookre lenia u ywany coraz powszechniej przez kasty, które zajmuj  naj-

ni sze miejsce w hierarchii spo ecznej w Indiach. Tradycyjnie zajmowali si  zaj ciami kalaj cymi 

rytualnie, st d pochodzi pejoratywne okre lenie „niedotykalni”. Dalici byli i ci gle s  grup  bardzo 

zacofan  ekonomicznie, do dzi  walcz  z prze ladowaniami i spo ecznym odrzuceniem ze strony 

przedstawicieli kast wy szych. O autobiografiach dalickich wi cej w artykule: Monika Browarczyk, 

Od harid anów do dalitów. Literatura dalicka w hindi na przyk adzie autobiografii Kausalyi Baisantri 

i Omprakasha Valmikiego (artyku  w druku). 
26 Sharankumar Limbale, dalicki autor pisz cy w marathi, stworzy  nast puj c  definicj  literatury 

dalickiej: „pisarstwo o dalitach autorstwa pisarzy dalickich ze wiadomo ci  dalick ”, zob. Towards 

an Aesthetic of Dalit Literature. History, Controversies and Considerations, Orient Longman, New 

Delhi 2004, s. 18.
27 Czo owi dzia acze ruchu na rzecz równouprawnia dalitów wywodzili si  z regionu j zyka 

marathi – Jotirao Phule (1827–1890) i Bhimrao Ambedkar (1891–1956), ich aktywno  spo eczno-

-polityczna mia a silny wp yw na rozprzestrzenienie si  tego ruchu w tej cz ci Indii.
28 Sharmila Gokhale, Preface, w: Daya Pawar, Baluta, Speaking Tiger, Delhi 2015, s. V.
29 Sidonie Smith, Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, 

University of Minnesota Press, Minneapolis 2001, s. 4.
30 Julia Swindells, The Uses of Autobiography, Taylor and Francis, London 1995, s. 7. 
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Równie  Leigh Gilmore31 mówi o tym paradoksie autobiografii jako narracji indywidualnej 

i jednocze nie reprezentatywnej dla grupy. Podkre la, e szczególnie autobiograficzne 

wiadectwa opresji spo ecznej, kulturowej czy p ciowej s  wyrazem indywidualnych 

do wiadcze  podmiotu i zbiorowych do wiadcze  spo eczno ci32.

Nie mo na porównywa  wykluczenia dalitów z sytuacj  kobiet w Indiach (szczególnym 

przyk adem b d  tu kobiety dalitki) zajmuj cych pozycj , któr  mo na zdefiniowa  jako 

liminaln , co wynika z ich z o onych i dynamicznie zmieniaj cych si  ról spo ecznych, 

zale nych od czynników spo eczno-kulturowych, a wi c szczególnego usytuowania kobiet 

w grupie (kastowej, religijnej, spo ecznej, rodzinnej) dominuj cej albo marginalizowanej, 

lub te  pomi dzy nimi. Jak przekonywa a Chandra Talpade Mohanty33, kobiety z kultur 

niezachodnich nie s  grup  monolityczn , ró ni je bardzo wiele czynników wynikaj cych 

z pochodzenia, klasy spo ecznej, kasty, religii czy wieku.

Na subkontynencie indyjskim pierwsze autobiografie na wzór zachodni napisane 

przez kobiety powsta y po bengalsku i po angielsku, w hindi takie formy prozatorskie 

pojawi y si  pó niej34. Co do autentyczno ci pierwszych dwóch – „Pewna nieznana hin-

duska” (Ek agy t hind  aurat) z 1882 r. (anonimowy autor), oraz „Sarla – autobiografia 

pewnej wdowy” (Sarl : ek vidhv  k  tmakath ) Dukhinibali z roku 1915 – s  pewne 

w tpliwo ci. Niejasne jest, czy rzeczywi cie mo na je uzna  za autobiografie, czy te  

za narracje, które nie s  autobiograficzne, ale z jaki  powodów za takie si  podaj 35. 

Dopiero od po owy lat 90. XX w. wida  wyra ny wzrost liczby autobiografii pisanych 

w hindi przez kobiety.

Dwa czynniki mia y wp yw na t  sytuacj . Pierwszy to rosn ca wiadomo  femini-

styczna i zwi kszaj ca si  obecno  dyskursu feministycznego w regionie j zyka hindi36 

(widoczna cho by na amach wp ywowego pisma literackiego „Hans” pod redakcj  

Rajednry Yadava). Drugi za , to pojawienie si  i dyskusja w ród literatów, krytyków 

i odbiorców literatury hindi – m.in. równie  w tym czasopi mie – autobiografii pisanych 

przez dalitów.

Liminalna pozycja autorek autobiografii w hindi – oprócz z o onego kontekstu kul-

turowo-spo ecznego – wynika tak e z tego, e pisz c, maj  one dost p do ekspresji 

31 Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony, Cornell University 

Press, Ithaca 2001, s. 8.
32 Czytelnicy te  odbieraj  opisywane do wiadczenia indywidualne jako do wiadczenia zbiorowe.
33 Chandra Talpade Mohanty, Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, 

„Feminist Review” 1988, nr 30, s. 61–88.
34 W kolejno ci chronologicznej ukazywa y si : Autor(ka) anonimowa, Ek agy t hind  aurat, 

1882; Dukhinibala, Sarl : Ek vidhv  k  tmakath , 1915; Dineshnandini Dalmia, Mujhe m f karn , 

ok. 1985; Kusum Ansal, Jo kah  nah  gay , 1996; Kausalya Baisantri, Dohr  abhi p, 1999; Maitreyi 

Pushpa, Kastur  ku al basai, 2002 i Gu iy  bh tar gu iy , 2008; Ramanika Gupta, H dse, 2005 

i Aphudr  – ek zidd  la k  k  tmakath , 2015; Sushila Takbhaure, Shikanje k  dard, 2011; Prabha 

Khetan, Any  se anany , 2007; Mannu Bhandari, Ek kah n  yah bh , 2008; Chandrakiran Soneraxa, 

Pinjre ki main , 2008; Krishna Agnihotri, Lagt  nah  hai dil mer , 2010; Aur, aur... aurat; Susham 

Bedi, Aroh av roh, 2015. 
35 Niektórzy badacze literatury hindi poddaj  w w tpliwo  nawet to, czy autorkami tych ksi ek 

s  kobiety. 
36 W 1990 r. pod tytu em Str  upek it  ukaza o si  t umaczenie na hindi „Drugiej p ci” Simone 

de Beauvoir (autork  przek adu by a Prabha Khaitan, wydawca to Sarasvati Vihar, New Delhi). 

W 1997 r. ukaza  si  przek ad na hindi dramatu Helene Cixous „L’Indiade” jako Sapno k  adh r  

d st n (t umaczenie Anu Aneja, wydawca Radhakrishna Prakashan, New Delhi).



MONIKA BROWARCZYK54 NR 1 – 2

twórczej, czyli zaj cia ograniczonego do pewnej kulturowej elity. Jednocze nie twórczo  

w hindi – j zyku, którego pozycja dominuj ca wobec innych j zyków indyjskich czy form 

dialektalnych jako j zyka maj cego status urz dowego, nie przek ada si  na dominacj  

intelektualn , gdy  przez pos uguj ce si  angielskim elity jest traktowany jako j zyk 

mniej subtelnego dyskursu intelektualnego37.

Arnold i Blackburn38 zauwa aj , e w tekstach autobiograficznych z Azji Po udnio-

wej podkre lanie p ci jako czynnika konstytuuj cego to samo  autorek jest jednym 

z g ównych elementów odró niaj cych autobiografie kobiece od tych pisanych przez 

m czyzn. Autonarracje pisarek kszta tuje wiadomo  dorastania jako kobieta w jej 

ró nych, zmieniaj cych si  rolach spo eczno-kulturowych oraz proces rozwini cia pod-

miotowo ci i sprawczo ci w ramach kulturowo definiowanej p ci.

Autobiografie czyta si  na ogó  jako nieograniczon  adnymi czynnikami indywidualn  

reinterpretacj  przesz o ci, w nie wiadomo ci, e indywidualne odczucie sprawczo ci jest 

kszta towane przez j zyk, dyskurs kulturowy czy wiatopogl dowy. Szczególnie istotny 

wp yw na budowanie narracji autobiograficznej i jej odbiór mo e mie  napi cie mi dzy 

autorem jako podmiotem z grupy marginalizowanej a odbiorc  tekstu jako podmio-

tem z grupy dominuj cej – taka interakcja pojawia si  przy recepcji literatury dalickiej 

u odbiorców wywodz cych si  z innych grup kastowych, szczególnie kast nazywanych 

wysokimi. Chandra Talpade Mohanty podkre la, e ukazanie perspektywy przedstawiciela 

grupy marginalizowanej ma w sobie potencja  do wiadczenia transformuj cego grup  

marginalizowan , ale i dominuj c . Autobiografie osób wcze niej marginalizowanych 

lub wr cz wykluczonych z narracji o przesz o ci staj  si  szczególnym wyrazem pami ci 

indywidualnej i zbiorowej.
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