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SERGE DOUBROVSKY, 
JACQUES LECARME & 
PHIlJPPE LEJEUNE (RED.): 
Autofictions & Cie 
(Recherches Interdisciplinaires sur les T extes 
modernes (RlTM), no.6, Universite Paris X, 
Paris 1993) 

Om en litterär genres identitet oftast kan 
beskrivas bättre genom en redogörelse for 
dess tillkomst- och utvecklingshistoria, så 
ställer autofiktionen oss inför paradoxen hos 
en företeelse som å ena sidan helt tycks sakna 
en egen historia - den visar sitt ansikte först 
efter att det presens vi kallar modernismen 
har övergått i preteritum - och som å andra 
sidan alltid tycks ha funnits som en mer eller 
mindre öppet redovisad ingrediens i det vi 
kallar litteratur. Det finns flera berättelser 
(eller versioner av samma berättelse) som gör 
reda för skapandet av termen, om inte 
genren, autofiktion. Följande berättelse åter-
ger i stora drag den version Philippe Lejeune 
auktoriserar i inledningen till Autofictihns & 
Cie (en volym som innehåller bidrag till ett 
kollokvium som hölls vid Universite Paris X 
den 20 och 21 november 1992). 

Scenen utspelar sig i en liten kvadratisk 
salong i "Le Pacte autobiographique" (Poi-
tique 14 (1973); i bokform 1975). Professor 
Lejeune har fOrVaIKUat den snåriga och 
ostyriga litteraturen om självet till något som 
liknar en fransk trädgård. Han mediterar 
framfor ett schema som sammanställer två 
möjliga former av utfastelser från forfatta-
ren: en deklaration om genre (roman / 
ingenting / självbiografi) och det namn (eller 
den identitet) som ges till protagonisten (ett 
annat än sitt eget / inget / sitt eget). Det blir 
allt som allt nio fall. Tre mycket klara fall av 
självbiografi, tre mycket klara fall av roman, 
i mitten ett obestämt fall, och slutligen ett 
överskott: två självmotsägande fall. 
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Lejeune tar därefter sin blyertspenna och 
svärtar de tomma rutorna, som när man 
murar igen fonster på rivningshus for att 
forhindra en husockupation. Han funderar 
över de tomma fallen. Han är fundersam 
och inte helt säker. 

De arrangemang som han har beskrivit 
som omöjliga, är de verkligen det? Protago-
nisten i en foregiven roman, kan han bära 
samma namn som fOrfattaren? Det finns 
ingenting som i princip forrundrar detta, och 
det är kanske en intern motsägelse som kan 

for intressanta effekter. Men inget 
konkret exempel kommer for honom. De två 
fallen bör alltså forbli tomma? Han tänker 
visserligen på Maurice Sachs' roman Sabbat 
(1946), men sluter (utan tvivel helt rätt) att 
undertiteln roman i detta fallet bör hänforas 
till fodagsredaktören. Alltså är de två tomma 
fallen tomma. 

I tron att huset är tomt, eftersom man har 
murat igen fonstren, träder en husockupant 
fram. Serge Doubrovsky, som håller på att 
skriva en personlig berättelse vars status är 
obestämd, upptäcker i ett av de tomma 
fallen sin egen obeslutsamhet, och han be-
stämmer sig for att ta platsen i besittning. I 
ett brev till Lejeune (november 1977) skriver 
Doubrovsky att han minns att när han läste 
essän i Poetique så strök han for passagen: 

J'etais alars en pleine redaction et ce1a m'avait 
concerne, atteint au plus vif. Meme il. present, 
je ne SIDS pas sur du statut theorique de mon 
entreprise, ce n'est pas ä mai d'en decider, 
mais j'al voulu remplir tres profondement 
cette 'case' que votre analyse laissait vide, et 
c'est un veritable demr qui a soudainement lie 
votre texte critique et ce que j'etais en train 
d'ecrire, sinon il. l'aveuglette, du mains dans 
une demi-obscurite ... 
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I sin roman Fils (1977) använder således 
Doubrovsky sitt eget namn. Denna tvetydig-
het i läskontraktet uttrycker tvetydigheten i 
hans projekt sanningshalten hos informatio-
nen och friheten i f6rfattandet. Doubrovsky 
tar bort tegelstenarna som täpper till fönstret 
och sätter upp en skylt: Fils döps till aulo-
fiktion. Termen kommer inte från bokens 
undertitel (vilken är roman), utan presenteras 
på bokomslagets baksida: 

Autobiographie? Non, c'est un privilege reserve 
aux importants de ce monde, au soir de leur 
vie, et dans un beau style. Fiction, d'evenements 
et de faits strictement reels; si l'on veut, 
aufJJjiction. d'avoir confie le langage d'une 
aventure å l'aventure du langage, hors sagesse 
et hors syntaxe du roman, traditionnel ou 
nouveau. Reneontres, fils des mots, allittera-
tions, assonances, dissonances, ecriture d'avant 
ou d'apres litterature, eonerete, comme on dit 
musique. Ou encore, autofriction, patiemment 
onaniste, qui espere faire maintenant partager 
son plaisir. 

Tennen uppträder således i ett lekfullt sam-
manhang: ett portmanteau-ord., framsprutat 
ur en bubblande och sjudande skrift, och 
omedelbart omfonnat av den. Den citerade 
passagen är lika mycket ett exempel på 
bokens beteende som en beskrivning av dess 
genre. 

Efter det att boken har kommit ut, be-
stämmer sig Doubrovsky for att undersöka 
den teoretiska statusen hos sitt foretag - han 
går så att säga ut på gatan och ser hur skylten 
hänger över butiken - och publicerar två 
självteoretiserande studier som ger tennen 
en djupare och mer bestämd innebörd. 
("L'initiative aux maux. Ecrire sa psychana-
lyse" (1979) och "Autobiographie / V6rit6 / 
Psychanalyse" (1980)) Men en genre, den är 
som en vana, den böIjar egendigen forst 
efter andra gången, och hans nästa roman 
Un amour de sm (1982) upprepar samma 
arrangemang som Fils. 

Några år senare blir man emellertid på 
det klara med att landet alls inte var så 
jungfruligt som man tidigare trott; fonstret 
hade murats igen av misstag. (Se härvid 

Jacques Lecannes artikel "Fiction roma-
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nesque et autobiographie" i Encyclopaedia 
universalis (1984).) Lokalen är befolkad, där 
finns till och med ett helt sällskap. Man tar 
alltså ner skylten, for att den ger ett alltfor 
anspråksfullt intryck, och man böljar göra 
upp ettinventarium över alla de skriftställare 
som utan att veta. det har skrivit autofiktion. 
Bara inom det franska språkområdet fiIllls 
forfattare som Colette, Soupault, Celine, 
Malraux, Modiano, Barthes, Gary, Lanz-
mann, Sollers, med flera. 

Men deIllla historiska utmärkning, som 
har kommit att bli ganska utbredd på senare 
tid, mjukar upp den tillspetsade och något 
fYrkantiga definition Lejeune (och efter ho-
nom Doubrovsky) har givit fOreteelsen. 
Undan for undan innefattar tennen alla 
mellanliggande försök från öppet deklarerad 
självbiografi till icke-självbiografISk fiktion. 
Skilda textarrangemeng och skilda person-
liga strategier fors samman på grund aven 
viss tvetydighet om deras genre. ' Autofiktion' 
skulle härigenom bli namnet på en tämligen 
rymlig affarslokal. 

Men så öppnar en konkurrent sina lokaler 
tvärs över gatan, och med samma varu-
märke. Men butiken säljer andra varor. En 
ung forskare, Vincent ColoIllla, har återvänt 
till själva grundproblemet med de tomma 
fallen. Vad gäller egennamn uppstår inga 
meningsskiljaktigheter. Vad gäller fiktion, 
däremot, ger Colonna helt legitimt tennen 
en mer fullständig och mer omfattande 
betydelse. Den betecknar nu såväl det skön-
litterära (att använda den litterära fonnen) 
som det fiktiva (att hitta på själva innehållet). 
Det besvärande är att han återanvänder -
med en ny definition - den tenn som 
Doubrovsky har myntat: 

Des å present, cette enquete sur l'autofiction 
dispose de reperes precieux. Ce sont un 
terminus technitus et une premiere definition: 
Une autofotion est une fElMe littiraire par laquelle un 
icrivain s'invenie une personrurJiti et une existenct, tout 
en conservant son identiti reelle (son vbito.ble twm). 
Bien qu'intuitive, celle-ci pennet de dessiner 
les contours d'une vaste classe, d'un riche 
ensemble de textes: une conu-ee litteraire 
semble emerger des limbes de la lecture. C'est 
aussi un nouveau visage et une nouvelle 
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coherence que paraissent acquerir certaines 
ceuvres; toute une theorie d'ecrivains reputes 
"mythomanes", de Restif å Gombrowicz, dont 
les fabulations intimes prennent SQuciain une 
valeur litteraire. C'est le moyen, enfin, de 
mettre en perspective des ceuvres jamais ou 
rarement rapprochees. Que peuvent bien avoir 
en commun La Divin Comidie et la trilogie 
allemande de CHine, Moravagine et la &cherche, 
Siegfried et le Li71Wusin et Cosmos ,le QgUhotte et 
Aziyadi? Ils presentent pourtant la propriete 
commune d'etre fierifs et d' enr6ler leurs auteurs 
dans le monde imaginaire gm est leur est 
propre. (Autofotion. Essai sur lajictWn7UJlisation de 
soi en littirature Diss. E.H.E.S.S. Paris, 1989) 

Undersökningen sträcker sig ut mot världs-
litteraturen och mot den äldsta litteraturen 
for att få fram bevis på en hittintills oanad 
aktivitet. Men är det verkligen fråga om en 
genre? Den historiska uppkomsten och före-
komsten aven genre brukar signaleras ge-
nom skapandet aven tenn för att benämna 
den och genom en kritisk diskurs om genren. 
I linje med detta anser man ofta att romanen 
och självbiografln etableras som genrer först 
under senare delen av I700-talet även om 
det fiIlllS gott om föregångare. 

Vad gäller det betecknade måste man 
undra hur termen autofiktion samtidigt kan 
iIlllefatta både dem som udovar hela san-
ningen (som Doubrovsky) och dem som 
hänger sig åt att fritt hitta på. Man kan fråga 
sig om autofiktionen kan definieras annat än 
som en fantastisk motsägelse som hotar att 
bryta sönder själva begreppet litterär genre. 
På samma sätt som Tzvetan Todorov defi-
nierar den fantastiska litteraturen som det 
omöjliga mötet mellan det främmande 
({"!range) och det övernaturliga (le mervciJkux), 
så utspelar sig autofiktionen på den gräns-
linje, den icke-plats, som skiljer och förenar 
verklighetsskildring från fiktion. 

Om autofiktionen därmed framträder som 
en textuell inkarnation av det groteska och 
onaturliga, så låter den sig samtidigt tänkas 
på ett annat sätt än genom principen om det 
uteslutna tredje: auto:fiktionen indikerar 
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möjligheten aven genomford obeslutsam-
het; ett öppet förhållningssätt som inte bara 
tillåter en fri och obegränsad handel mellan 
grannländerna, utan också betecknar insik-
ten om att självets verklighet (subjektiv eller 
objektiv genitiv?) och verkligheten själv inte 
kan tänkas oberoende av varandra. Men 
även om man i princip skulle vara villig att 
medge detta så återstår ändå frågan om 
autofiktionens Ii tterära eller textuella identi-
tet. 

De uppsatser som är samlade i volymen 
AutqfictWns & Cie , söker på olika sätt utröna 
vad som ryms i begreppet liksom i de texter 
som kan betecknas autofiktionella. Men 
långtifrån att vara en programforldaring 
eller utgöra en stridskrift för autofiktion som 
självständig genre, förenas volymens artiklar 
nänriast av ett återkommande tvivel om 
värdet av att hypostasera en företeelse vars 
liminaritet det är som ger den liv och 
mening. Och snarare än att framstå som en 
unik företeelse, tycks autofiktionen istället 
mycket nära besläktad med sådana hybrid-
fonner som den icke-fiktionella romanen, 
dokumentärromanen, surfIktion (surfictWn), 
den fiktionella biografin liksom med det som 
på engelska kallas New ]OU1Tlf.lli.sm. (Se härvid 
Ansgar NiiIlIring5 recensionsartikel "Mapping 
the Field of Hybrid New Genres in the 
Contemporary Novel" i Orbis litterarum vol. 
48, Dr. 5 (1993).) 

Om denna redogörelse for autoflktionen 
varken lyckas i entydiga termer framställa 
dess fodSel. eller dess vuxna skepnad, så bör 
det genast påminnas om att de genrer som 
drabbar samman på denna icke-plats på 
inget sätt är så rena och självständiga som de 
ofta ger sken av. Såväl romanen som själv-
biografin besväras av att inte kunna göra sig 
fria från misstanken att inte· vara riktiga 
genrer, utan istället en sorts blandfonner 
utan egen identitet. Om det således är oklart 
om autoflktionen är att betrakta som en 
litterär genre, så är det ändå tydligt att den 
beskriver ett sätt att läsa texter som varken 
är rent fiktionella eller rent faktiska. 

LeifDahlberg 


