Βιογραφικά είδη
(Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία, αυτοβιογραφία, µυθιστορηµατική
αυτοβιογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφικό σηµείωµα, αποµνηµονεύµατα,
ηµερολόγιο, συστατική επιστολή)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιεχόµενο

Εξιστορείται η ζωή –

Πραγµατικά γεγονότα που

παρουσιάζεται το έργο

σχετίζονται µε τη ζωή και το έργο

διακεκριµένων ανθρώπων,

του βιογραφούµενου

διανθισµένο µε τις κρίσεις, τα

διαπλέκονται µε φανταστικά

σχόλια του βιογράφου

Συγγραφέας

Ύφος

Σύγχρονος ή µεταγενέστερος του

Σύγχρονος ή µεταγενέστερος του

βιογραφούµενου µελετητής

βιογραφούµενου λογοτέχνης

Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό

Λογοτεχνικό

Συστηµατικότητα, µεθοδικότητα

Χαρακτηριστικά

στην παρουσίαση.

Μυθιστορηµατική πλοκή.

Αυθεντικότητα, εγκυρότητα των

Αφηγηµατική χάρη

στοιχείων

Σκοπός

Μετάδοση γνώσεων για το

Αποκρυπτογράφηση µιας

βιογραφούµενο και την εποχή

ανθρώπινης προσωπικότητας.

του. Παροχή διδαγµάτων.

Αποκάλυψη µιας εποχής.

Προβολή ενός προτύπου

Προσφορά πληροφοριών –
γνώσεων. Τέρψη

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πραγµατικές εµπειρίες του
συγγραφέα ενσωµατωµένες στη

Περιεχόµενο

Πραγµατικά γεγονότα της ζωής
του αυτοβιογραφούµενου

µυθιστορία → ∆υσχέρεια
διάκρισης µεταξύ αληθινών και
αληθοφανών γεγονότων
Ταύτιση του συγγραφέα µε έναν
από τους µυθιστορηµατικούς

Συγγραφέας – Είδος αφήγησης

Συγγραφέας – πρωταγωνιστής

ήρωες ή προβολή πολλών

των γεγονότων →

στοιχείων της προσωπικότητας

Πρωτοπρόσωπη αφήγηση µε

και της ζωής του συγγραφέα
στον ήρωα του µυθιστορήµατος

εσωτερική εστίαση → Άµεση
αυτοαποκάλυψη του συγγραφέα

→ Συνήθως τριτοπρόσωπη
αφήγηση µε µηδενική εστίαση →
Έµµεση αυτοαποκάλυψη του
συγγραφέα

Ύφος

Σκοπός

Απουσία λογοτεχνικότητας

Λογοτεχνικό

Πληροφόρηση – Φωτισµός

∆ιακριτική αυτοαποκάλυψη του

πτυχών της προσωπικότητας και

συγγραφέα. Καταγραφή του

του έργου µέσω των γεγονότων

κλίµατος της εποχής του.

της ζωής. Καταγραφή

Πληροφόρηση. Τέρψη

αναµνήσεων

•

Περιεχόµενο

•

•
Τύπος αφηγητή – Είδος
αφήγησης

Ύφος

•

•
•

•
Χαρακτηριστικά

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
• Πληροφορίες για τη ζωή
και το έργο
• Έµµεσα
σχόλια
του
αυτοβιογραφούµενου

•

•

Τυπικό, σοβαρό, επίσηµο
•

∆οµή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πληροφορίες για τη ζωή
και
το
έργο
του
βιογραφούµενου
Εµφανή
σχόλια
του
βιογράφου
–
χαρακτηρισµός
του
βιογραφούµενου
ως
ανθρώπου και δηµιουργού
– αποτίµηση του έργου
του
Παντογνώστης αφηγητής
που δε µετέχει στα
γεγονότα
Τριτοπρόσωπη αφήγηση
µε µηδενική εστίαση

•
•

Οργάνωση του υλικού
γύρω από δύο βασικούς
άξονες: ζωή – έργο
Κίνηση στον άξονα του
χρόνου
Παραγωγική
συλλογιστική
πορεία
(όταν προτάσσεται ένας
γενικός χαρακτηρισµός)
Συγκεντρωτική
παρουσίαση της ζωής και
του έργου
Σχετική πληρότητα
Αντικειµενικότητα

Προσωπικό, άµεσο
•

•

•

•
Σκοπός

Αφηγητής
–
δρων
πρόσωπο, πρωταγωνιστής
των γεγονότων
Πρωτοπρόσωπη
αφήγηση µε εσωτερική
εστίαση

Πληροφόρηση

Οργάνωση των στοιχείων
γύρω από τους δύο
άξονες: ζωή – έργο
Κίνηση στον άξονα του
χρόνου

Επιλεκτική παρουσίαση
πληροφοριών για τη ζωή
και το έργο (τονισµός
ορισµένων – αποσιώπηση
άλλων)
Υποκειµενικότητα

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Περιεχόµενο

•

Προσωπικές αναµνήσεις – βιώµατα

•

Πληροφορίες για κοινωνικο – πολιτικά,
στρατιωτικά, καλλιτεχνικά γεγονότα που
έζησε ο συγγραφέας

•

Σχόλια – κρίσεις του συγγραφέα γι’ αυτά

•

Αφηγητής – δρων πρόσωπο ή αυτόπτης
µάρτυρας

Είδος αφηγητή – είδος αφήγησης

•

Πρωτοπρόσωπη αφήγηση µε εσωτερική
εστίαση

(για

γεγονότα

στα

οποία

πρωταγωνίστησε ή απλώς συµµετείχε ο
συγγραφέας)
•

Τριτοπρόσωπη αφήγηση γεγονότων που
απλώς παρακολούθησε

Ύφος

Χαρακτηριστικά

Προσωπικό, άµεσο, λογοτεχνίζον

Υποκειµενικότητα, αυθεντικότητα µιας προσωπικής
µαρτυρίας

•
Σκοπός

Καταγραφή – αναβίωση σηµαντικών, κατά
το συγγραφέα, γεγονότων µιας εποχής

•

Προσφορά αξιοµνηµόνευτου υλικού στους
µεταγενέστερους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Χρονική ή και τοπική ένδειξη στην αρχή

Εξωτερικά γνωρίσµατα

•

Σηµαντικά

ή

ασήµαντα

γεγονότα

της

προσωπικής ζωής – ατοµικές πράξεις
•
Περιεχόµενο

Πληροφορίες για γενικότερα ζητήµατα της
κοινωνικής

ζωής

που

υπέπεσαν

στην

αντίληψη ή προσέλκυσαν την προσοχή του
γράφοντα
•

Στοχασµός, κρίσεις διαλογισµοί σχετικοί µε
τα παραπάνω

Είδος αφήγησης

Πρωτοπρόσωπη αφήγηση µε εσωτερική εστίαση

Ύφος

Προσωπικό εξοµολογητικό, ειλικρινές, αυθόρµητο,
πηγαίο – διάθεση εκµυστήρευσης

Σκοπός

•

Αυτοεπικοινωνία – εσωτερικός διάλογος

•

Καταγραφή → διατήρηση γεγονότων στη
µνήµη

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξωτερικά γνωρίσµατα

Περιεχόµενο

•

Προσφώνηση στην αρχή

•

Ηµεροµηνία – υπογραφή στο τέλος

Κρίσεις για το χαρακτήρα και τις ικανότητες του
υποψηφίου

Συντάκτης

Πρώην εργοδότης ή καθηγητής του υποψηφίου

Γλώσσα

Συνδυασµός της τριτοπρόσωπης µε την
πρωτοπρόσωπη διατύπωση

Ύφος

Τυπικό, σοβαρό, επίσηµο

Τριµερής:
•
∆οµή

Προσδιορισµός της σχέσης του συντάκτη µε
τον υποψήφιο ή παράταξη µιας γενικής
θέσης

•

Παρουσίαση των αρετών / ικανοτήτων ή των
αδυναµιών του υποψηφίου

•

Συµπέρασµα: προτροπή ή αποτροπή

Σύγκριση αποµνηµονευµάτων – ιστορικής συγγραφής
Αποµνηµονεύµατα

Ιστορική συγγραφή

Καταγραφή σηµαντικών γεγονότων του παρελθόντος

Οµοιότητες

•

Άντληση στοιχείων από

Άντληση υλικού από

•

την ατοµική εµπειρία και

ιστορικές πηγές (γραπτά

τις προσωπικές µνήµες

µνηµεία, προφορική
παράδοση, οπτικο-

↓

ακουστικό υλικό…)

Θεώρηση µιας εποχής από

•

↓

συγκεκριµένη / ατοµική

∆ιαφορές

οπτική γωνία
•

Μερική – αποσπασµατική

Εποπτεία µιας εποχής

•
•

Πλήρης, ακριβής, έγκυρη

γνώση

γνώση

↓
•

Επιλεκτική παρουσίαση

↓
•

γεγονότων
•

Υποκειµενισµός

Παρουσίαση µιας
σφαιρικής εικόνας

•

Αντικειµενικότητα

∆ιαφορές ηµερολογίου και αυτοβιογραφίας – αποµνηµονευµάτων
Ηµερολόγιο

Αυτοβιογραφία - αποµνηµονεύµατα

Εστίαση στα ατοµικά βιώµατα

Τονισµός των υπερ – ατοµικών (κοινωνικο –
πολιτικών, ιστορικών…) βιωµάτων

•

Σχετικά ελεύθερη πραγµάτευση
•

Συνειρµικές µεταβάσεις
•

•
•

•

Συνοχή

Χαλαρή συνοχή

Αυτοεπικοινωνία – εσωτερικός διάλογος

•

Αυτοπροορισµός (ο συντάκτης απευθύνεται
στον εαυτό του)

•

Αυστηρότερη οργάνωση

•

∆ιάθεση επικοινωνίας µε τον αναγνώστη
•

•

Επιθυµία ανακοίνωσης

Επιδίωξη µεγαλύτερης αντικειµενικότητας

Απόλυτος υποκειµενισµός - εσωτερικότητα

Χρονική εγγύτητα µε τα γεγονότα

Χρονική απόσταση από τα γεγονότα →
αποµυθοποίησή τους

