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PHILIPPE’A LEJEUNE’A KONCEPCJA BADANIA 
DZIENNIKÓW OSOBISTYCH. 
PERSPEKTYWY: SOCJOKULTUROWA I PSYCHOLOGICZNA

Lejeune Philippe. 2010. „Drogi zeszycie... ”, „drogi ekranie... ”. O dziennikach osobistych, 
t um. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 356 s.

Ksi ka Phillipe’a Lejeune’a sk ada si  z czterech rozdzia ów (Teoria dziennika, Histo-
ria dziennika, Badanie praktyk diarystycznych, Pisanie i czytanie dziennika), autorskiego 
wst pu (Od autora), spisu tre ci, noty edytorskiej i indeksu osób. W publikacji znajduje 
si  tak e tekst wprowadzaj cy jednego z t umaczy publikowanych tu artyku ów, Paw a 
Rodaka.

Tekst wprowadzaj cy, o którym mowa, zatytu owany Autobiogra  a i dziennik osobi-
sty jako przedmiot bada  Philippe’a Lejeune’a tworzy znakomit  ram  interpretacyjn  dla 
tekstów zamieszczonych dalej w tomie, przybli a bowiem polskiemu czytelnikowi sylwet-
k  francuskiego badacza (ewolucj  jego zainteresowa  naukowych) oraz wskazuje na do-
tychczasowe polskie ród a informacji dotycz ce autora koncepcji paktu autobiogra  czne-
go. Rodak wymienia wcze niejsze przek ady tekstów francuskiego badacza oraz „miejsca” 
obecno ci Lejeune’a w krajowej literaturze przedmiotu (g ównie w publikacjach Reginy 
Lubas-Bartoszy skiej oraz Ma gorzaty Czermi skiej, które recenzowa y ksi k  Lejeune’a).

Konstrukcja ksi ki Phillipe’a Lejeune’a jest bardzo spójna. Uk ad i zawarto  kolej-
nych rozdzia ów pozwala czytelnikowi z du  atwo ci  poznawa  podstawowe zagad-
nienia zwi zane przede wszystkim z problematyk  dziennika osobistego. Poszczególne 
rozdzia y tej publikacji zosta y po wi cone kolejno: teorii, historii dziennika, metodologii 
bada  diarystycznych oraz autobiogra  cznemu wspomnieniu autora, dotycz cemu genezy 
pisania jego w asnego dziennika osobistego. Ostatni rozdzia  mo na traktowa  jako oso-
biste wiadectwo diarysty b d cego jednocze nie badaczem tej problematyki. Publikacja 
ta, zawieraj ca trzyna cie studiów z wybranych ksi ek Lejeune’a, pozwala pozna  jego 
pogl dy naukowe i stanowisko badawcze.

Philippe Lejeune opisuje dziennik osobisty (jego genez  i funkcje) g ównie w perspek-
tywie psychologicznej i socjokulturowej. Cho  nie pada w jego tek cie to okre lenie – 
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przyjmuje on perspektyw  antropocentryczn , tzn. mniej bada literatur , a bardziej okre-
lone praktyki tekstowe (s owne, komunikacyjne) jako ród o informacji o cz owieku, 

a przede wszystkim ród o autopoznania (diarysta jako podmiot autoanalizy). Korzystaj c 
z ustale  Paula Ricoeura (to samo  narracyjna), badacz postrzega zarówno sam  czyn-
no , jak i wynik pisania jako proces konstrukcji siebie w czasie, zbiór datowanych ladów 
jednostkowej egzystencji, które spe niaj  dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze dziennik 
rejestruje przesz o  oraz, po wtóre porz dkuje obraz zdarze  i prze y  diarysty, a przy 
okazji dostarcza informacji na temat realiów socjopolitycznych, historycznych i kulturo-
wych, zwi zanych ze rodowiskiem ycia pisz cego. Dzi ki temu stanowi istotne ró-
d o informacji i przedmiot bada , cho by w ramach analizy archiwalnej. Lejeune oferuje 
zreszt  czytelnikowi próbki takich dzia a , gdy analizuje cho by fragmenty dzienników 
samobójców.

Rozwa aj c problem autentyczno ci spisanych wspomnie , wra e  i prze ywanych 
stanów emocjonalnych, autor wskazuje na prawid owo ci dwojakiej natury. Jest tu zarówno 
kwestia wykorzystanych rodków j zykowych, jak i przebiegu procesów kognitywnych, 
zwi zanych z funkcjonowaniem ludzkiego umys u, przetwarzaniem informacji, odczuwa-
niem spójno ci ‘ja’, konstruowaniem w asnej to samo ci, a nawet odczuwania autonomii. 
Pisz c o sobie, wykorzystujemy zastane rodki komunikacji, j zyk i struktury narracyjne, 
które pozwalaj  nam stworzy  autobiogra  , czy napisa  dziennik. Lejeune’a pisze: 

Nie jeste my zatem lud mi-k amstwami, ale lud mi-opowie ciami, którzy bez przerwy na nowo 
komponuj  przesz o , by w czy  j  w kszta t i potrzeby bie cego ycia. Jednak ta nieustanna re-
konstrukcja, nawet je li przy wieca jej troska etyczna o prawd ,  irtuje ze zmy leniem. Wydawa o 
mi si , e w tych punktach autobiogra  a i dziennik sytuuj  si  na dwóch ró nych biegunach. Auto-
biogra  a znajduje si  pod urokiem  kcji, dziennik ma s abo  do prawdy (Lejeune 2010: 126).

W tym fragmencie swoich rozwa a  autor po rednio dotyka problematyki pami ci 
i pami tania, które maj  charakter twórczy. Cz owiek cz sto nieintencjonalnie uzupe nia 
brakuj ce fragmenty wspomnie , tak by zbudowa  spójn  ca o : przekaz, relacj , autopor-
tret. Jednocze nie – jak mo na wnioskowa  z cytowanego fragmentu – literatura autobio-
gra  czna jest bardziej „wychylona” w przesz o , nakierowana formalnie na wykreowanie 
okre lonego obrazu jednostki (diarysta jest tu bohaterem narracji dotycz cej wydarze  
pochodz cych z przestrzeni ycia); w dzienniku osobistym jednostka notuje bie ce prze-
ycia i wydarzenia, g ównie z tak  intencj , by zachowa  je dla siebie. Motywacja ta 

warunkuje tre ci i form  obu tekstów, stopie  ich intymno ci, szczero . St d te  dziennik 
jest traktowany przez Lejeune’a jako anty  kcja, czyli jako praktyka pi miennicza lokuj ca 
si  bli ej subiektywnie postrzeganej prawdy prze y . Prawda nie funkcjonuje w tekstach 
francuskiego badacza jako warto  bezwzgl dna, lecz zawsze jest kwesti  stara  jednostki, 
pisania w dobrej wierze, tzn. tak, by uchwyci  subiektywn  wizj  wydarze .

Lejeune, badaj c literatur  autobiogra  czn  oraz dzienniki osobiste, postrzega je jako 
emanacj  okre lonej osobowo ci, przy czym akcentuje fakt, i  czytelnik tych e tekstów 
pe ni równie istotn  rol  jak ich twórca. S  one uznawane jako specy  czna praktyka spo-
eczna o charakterze komunikacyjnym, w której obowi zuj  cis e zasady reguluj ce re-

lacje mi dzy autorem tekstu, czytelnikiem oraz rzeczywisto ci  zewn trzn  (np. wiatem 
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spo ecznym). Wspomniane regulacje zawieraj  si  w koncepcjach paktu autobiogra  czne-
go czy paktu referencyjnego, a tak e tzw. przestrzeni autobiogra  cznej. Lejeune, jak wspo-
mnia am, proklamuje w a nie nieliterackie spojrzenie na autobiogra   i dzienniki osobiste, 
dzi ki czemu nie po wi ca im wiele uwagi jako tekstom przeznaczonym do estetycznej 
konsumpcji.

Recenzowana ksi ka przede wszystkim dotyczy problematyki dzienników osobistych, 
których badaniu Lejeune po wi ci  si  od ko ca lat 80. ubieg ego wieku. Pocz tkowo 
przyjmowa  w swoich studiach postaw  elitarn , a wi c bada  dzienniki wielkich (Sten-
dhal, Amiel, Constant), aby stopniowo zainteresowa  si  t  dzia alno ci  pi miennicz  na 
poziomie do  cz sto spotykanej praktyki spo ecznej. Badaj c motywacj  autorów, wska-
zywa  zarówno na potrzeb  zachowania w asnych prze y , epizodycznych zdarze  i obrazu 
siebie w pami ci, jak i na kwestie autoterapeutyczne. W tym ostatnim przypadku dziennik 
osobisty s u y zwierzeniom (jest powiernikiem tajemnic), ale te  pozwala na autopozna-
nie, dostarcza wsparcia, czy u atwia rozwi zanie problemu; bardzo cz sto pe ni funkcje 
katarktyczn . Przelanie jednostkowych wspomnie  na papier jest nie tylko pewn  form  
eksternalizacji w asnego ja’ dla siebie, ale tak e u atwia – zdaniem Lejeune’a – nabranie 
dystansu do indywidualnych prze y  i emocji. Linearny charakter j zyka pozwala tak-
e stworzy  spójny obraz osobistych do wiadcze  yciowych, nada  im uporz dkowan  

struktur  wspomnie .
Dla francuskiego badacza istotna jest tak e materialna strona dziennika, na co zwraca 

uwag  mi dzy innymi w tej cz ci rozwa a , która dotyczy ró nicy mi dzy tzw. dzien-
nikiem tradycyjnym a dziennikiem pisanym na komputerze. Osobna kwestia zosta a po-
wi cona morfologii (powtarzalnym schematom) zapisu, w tym tak e pocz tkowym jego 

partiom (np. autoprezentacja autora diarysty, wyja nienie celu oraz okoliczno ci pisania) 
oraz najcz stszym formom zako czenia tej praktyki. Lejeune zwraca uwag  na zwi zek 
mi dzy pismem a ludzk  emocjonalno ci , ludzkim charakterem, osobowo ci , zaburze-
niami zachowania.

Rekonstruuj c histori  dziennika (drugi rozdzia  ksi ki), autor konsekwentnie po-
strzega go nie jako form  literackiej praktyki diarystycznej, ale element wi kszego systemu 
spo ecznego i wychowawczego. Ta w a nie perspektywa bada  ujawnia si  przy analizie 
dzienników duchowych we Francji od XVI do XVIII wieku oraz w podrozdziale zatytu o-
wanym Dziewcz ce „ja”. O dziennikach panien z XIX wieku. Z kolei w ust pie pt. „Nic”. 
Dzienniki z 14 lipca 1789 roku autor ukazuje m.in. ich warto  cho by w perspektywie 
bada  historycznych i historiozo  cznych. Osobne miejsce autor ksi ki po wi ca kazusowi 
dziennika Anny Frank oraz próbom rekonstrukcji tego tekstu przez ojca diarystki, Ottona 
Franka, po zako czeniu wojny.

Wa ne miejsce w tej publikacji zajmuje problematyka badania praktyk diarystycznych. 
Autor zaznacza, gdzie mo na szuka  dzienników osobistych, jak prowadzi  badania im po-
wi cone (Lejeune w Aneksie 2 przedstawia kwestionariusz dotycz cy praktyki prowadze-

nie dziennika osobistego) oraz wtajemnicza czytelnika w praktyki czytania (analizowania, 
interpretowania) tego rodzaju tekstów. Z kolei przy studiach po wi conych dziennikom tra-
dycyjnym i dziennikom komputerowym badacz wyznacza podstawowe konteksty badawcze 
zwi zane z takimi tematami jak: materialny/wirtualny charakter zapisu, dyskrecja zwi zana 
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z aktem pisania oraz ochron  samego tekstu, korygowanie tekstu i wp yw tej praktyki na 
autentyczno  zapisu, czy obiegi komunikacyjne, w jakich funkcjonuje dziennik.

W moim przekonaniu publikacja ta w równym stopniu powinna zainteresowa  badaczy 
literatury i przedstawicieli innych nauk spo ecznych, jak cho by psychologia czy socjolo-
gia. Lejeune z pewno ci  inspiruje do podejmowania bada  nad dziennikiem osobistym, 
a tak e z udzia em tego fenomenu, jako elementu szerszego programu badawczemu, po-
wi conemu np. kondycji cz owieka ponowoczesnego.
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