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АУТОБИОГРАФСКИ РОМАНИ ЏОНА МАКСВЕЛА 
КУЦИЈА И AUTRE-BIOGRAPHY2

У раду се бавимо проблемом жанра autre-biography. Овај тер-
мин први је употребио Џ. М. Куци у вези са својим аутобиограф-
ским текстом Дечаштво: сцене из провинцијског живота, али 
већина проучавалаца се слаже да овом жанру припада и Куцијев 
роман младост. У раду је предложен појам „аутобиографија о 
другом” као адекватан превод овог Куцијевог термина на српски 
језик. На строго формалном плану, жанр autre-biography се може 
дефинисати као аутобиографски жанр у којем аутобиограф гово-
ри о себи у трећем лицу, из позиције хетеродијегетичког припове-
дача. Циљ овог рада је да укаже на кључне карактеристике жанрa 
autre-biography из позиција наратологије, деконструкције и пост-
структурализма, као и да утврди његов положај у оквиру аутоби-
ографског жанра и жанра исповести. Autre-biography дефинише-
мо као метафикционални жанр и историографску метафикцију, 
с обзиром на то да постоји изражена тенденција текстова који 
припадају овом жанру да проблематизују концепте истине, моћи 
и идентитета. Ове тврдње додатно су аргументоване анализом од-
говарајућих Куцијевих есеја, говора и интервјуа. Закључујемо да 
су формалне карактеристике овог жанра, као и могуће идеолошке 
импликације у оквиру истог, основ методолошког разликовања 
жанра аутобиографије о другом као поджанра аутобиографије.

кључне речи: аутобиографија, autre-biography, други и дру-
гост, субјект, идентитет, постмодернизам, Џон Максвел Куци.

Појам autre-biography потиче од Џона Максвела Куција. Овај појам 
он користи у вези са својим романом Дечаштво: сцене из провинциј- 
ског живота (1997). Међутим, већина проучавалаца се слаже да се овај 
појам може применити и на Куцијев роман младост (Атриџ 2002, Лента 
2003)3. У овом раду прихваћено је мишљење да ова два Куцијева романа 
припадају жанру autre-biography. 

Аutre-biography је вид аутобиографије у којој приповедач припове-
да у трећем лицу, као да приповеда о некој другој особи. Приповедач 
није ни хомодијегетички ни чисто хетеродијегетички приповедач, нити 
је једнак фигури имплицитног аутора у тексту, већ је трећа, одвојена 

1 oliveraomarkovic@gmail.com
2 Рад је део мастер рада Аутобиографија о другом: аутобиографски романи Џ. м. 

куција, одбрањеног на Филозофском факултету у Нишу 3. јуна 2015. године. 
3 Видети: Фредман 2007.
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инстанца. Фокализација је при том ограничена, због чега је и припове-
дање непоуздано. 

Иако аутобиографски текстови написани у трећем лицу нису изо-
лован случај (поменимо само аутобиографске романе The education of 
Henry Adams Хенрија Адамса и Џозеф Антон Салмона Руждија, као и 
кратку Борхесову причу борхес и ја), чињеница да је Куци творац кова-
нице autre-biography и да овај термин не примењује на сличне аутобио-
графске текстове других писаца главни су разлози због којих су се поме-
нути романи показали као логичан избор за анализу у овом раду. Важно 
је, међутим, нагласити да се овај термин може користити при утврђи-
вању жанровско-типолошких карактеристика других аутобиографских 
текстова приповеданих у трећем лицу, пре свега због тога што термин 
пружа довољно јасну, али и широку подлогу за проучавање идеолошких 
импликација таквих текстова. 

Проблеми са којима се сусрећемо при ближем одређивању појма 
autre-biography су вишеструки. Први од тих проблема односи се на назив 
појма. Појам autre-biography4 се на наш језик може превести двојако: као 
аутобиографија другог и као аутобиографија о другом. Опредељење за 
један од ових термина подразумева претходно разумевање појмова „ау-
тобиографија” и „други” на које се термини односе, као и познавање на-
мера које је Куци могао имати када је сковао овај термин. С обзиром на 
то да су поменути Куцијеви текстови настали у оквиру постмодернизма, 
и да се Куци може сматрати (уз извесне резерве) постмодернистичким 
аутором, концепт аутобиографије о другом ћемо сагледати из позиције 
постструктурализма и деконструкције. Ови методолошки правци су 
блиски постмодернистичкој парадигми, а осим тога, они су настали и 
развијали се у периоду када се у науци о књижевности почела поклањати 
већа пажња аутобиографском жанру. Деконструкцијске и постструкту-
ралистичке поставке о субјекту као нехомогеном ентитету (који се може 
дефинисати једино преко појма другости) чине се нарочито погодним за 
проучавање аутобиографије с обзиром на то да је аутобиографија жанр 
који се бави о једном конкретном субјекту. Поред децентрализације 
субјекта, „ослобађање“ текста ауторових интенција (Бартов концепт о 
„смрти Аутора“), проблематизација односа фикције и стварности, раз-
бијање метанаратива и инсистирање на етици без метафизике су неки од 
кључних појмова који се везују за постмодернизам и поменуте методо-
лошке правце. 

Када је реч о преводу термина autre-biography на наш језик, опре-
делили смо се за превод „аутобиографија о другом”. Овај термин пре-
цизније дефинише позицију аутора према тексту који и јесте и није 
његов, као и мотив отуђености, који је битан у оба текста. Поред тога, 
овакав превод је адекватнији због тога што наглашава да текстови на 

4 Термин „аutre-biography” је кованица, настала од француске речи „autre” – други и  
енглеске речи biography – биографија. Кованица почива на поигравању са појмовима 
„auto” и „autre”.
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које се појам односи јесу аутобиографски, а да у исто време имају другог 
за предмет писања. Идеолошке смернице у овом жанру су такве да их 
тешко можемо дефинисати у оквиру дихотомије фикционално/нефик-
ционално, због чега је други могући превод, „аутобиографија другог”, 
недовољно прецизан јер може (погрешно) указивати на фикционалну 
аутобиографију. На овом месту условног раздвајања од фикционалног, 
при покушају прецизнијег дефинисања проблематичним се испоставља 
и питање односа овог жанра према њему блиским жанровима. Како 
ниједна страна релације аутобиографија о другом – други жанрови није 
подложна тачној дефиницији, и како књижевна пракса углавном настоји 
да дестабилизује теоријске поставке у вези са жанровским одредницама, 
дистинкције које се праве при дефинисању су и сензитивне и флуидне. 

Проблем који се јавља при проучавању аутобиографије о другом пре-
васходно је везан за недостатак материјала преко којег се овај жанр може 
дефинисати. Термин се користи искључиво у вези са два поменута Ку-
цијева романа5 – за сада се не примењује на сличне аутобиографске тек-
стове других аутора. Сходно томе, и веома мали број радова из области 
књижевне теорије и критике за предмет има аутобиографију о другом.

Теоријско уопштавање у овом случају мора нужно бити скопчано са 
интерпретацијом конкретних књижевних дела. Стога сматрамо да је не-
опходно да се тумачење ових дела сагледа и преко Куцијеве стваралачке 
поетике, како би се остварио минимум објективности при дефинисању 
жанра. Осим тога, исходишта истраживања жанра аутобиографије о 
другом могу пружити даљи увид у Куцијеву стваралачку поетику.

Аутобиографија о другом – карактеристике
Приметно је да сви формални елементи, по којима се аутобиогра-

фија о другом разликује од уобичајеног типа аутобиографије, пре имају 
задатак да нагласе дистанцу која постоји између приповедања и предме-
та приповедања, него да истакну њихову блискост. Ова дистанцираност 
истовремено производи утисак објективности и емоционалне индифе-
рентности. Тај утисак се одржава тако што текст константно експлоа-
тише средства којима се такав утисак постиже; пропратни ефекат је из-
весна једноличност у приповедању. Када је реч о времену и распореду 
приповедног темпа, приметно је и одсуство појединих облика припове-
дања. Сцена тако готово у потпуности изостаје; дијалози су ретки; доми-
нирају елипса и сажети преглед. Због свега тога и изненадни преокрети 
у радњи не изазивају јак ефекат; драматичности нема. Постоји, дакле, 
општа тенденција у тексту да се користе само они облици приповедања 
који стварају дистанцу између приповеданог и приповедања, као и из-

5 Роман летње доба нисам уврстила у аутобиографију о другом. У овом роману улогу 
главног лика Џона (из романа Детињство и младост) замењују ликови жена (Џоно-
вих љубавница) које у низу интервјуа причају о Џону после његове смрти. Сматрам 
да је разлика између ових инстанци радикалнија, што овај текст више приближава 
жанру романа него аутобиографији. 
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међу главног јунака и приповедача, чиме се потенцира осећај разлике и 
недостатка у тексту. Чињеница да се наратери не укључују у текст, однос-
но да су безгласни, интензивира поменути утисак објективности. Чини 
се да приповедач жели да остави утисак мирног приповедања какво до-
ликује хроници. 

На ове начине потенцира се стара идеја да је аутобиографија чин 
самоисказивања, веродостојна исповест о себи. Међутим, потенцирање 
овакве идеје, с обзиром на употребу средстава која су видно различита 
од оних којe користи класична аутобиографија (или аутобиографија која 
у неку руку није свесна себе), извргава се у своју супротност. Зашто иначе 
креирати утисак објективности приповедања о себи, уколико се истовре-
мено та исповест моделује средствима која нужно казују управо да је то 
исповест о неком ко, у најбољем случају, није апсолутно исто што и ја? 

Аутобиографија фаворизује ауторов поглед на свет на сличан начин 
на који колонијални дискурс фаворизује колонизаторов поглед на свет: 
ауторов поглед на свет се проглашава за исправан, нормалан и нормати-
ван, док се гласови других потискују на маргину. Колонизовани „други” 
нема свој глас – он проговара кроз глас колонизатора. Гласови „других” 
у аутобиографији подређени су ауторовом гласу, а с обзиром на то да ти 
други гласови могу да проговоре само захваљујући аутору, информације 
које се уносе у текст пролазе кроз „филтер” аутора, чиме се стиче утисак 
централизованости и конзистенције структуре приказаног света.

Аутор текста и приповедач у тексту се, према традиционалним 
схватањима о аутобиографији, поклапају. То би значило да се и иден-
титети који стоје иза ове две инстанце поклапају. Међутим, поступци 
селекције и структурирања грађе у аутобиографији зависе од бројних 
фактора: ауторове личности, циљева које аутор жели да оствари кроз 
текст, временске удаљености од предмета писања и слично. Из позиција 
деконструкције и постструктурализма, али и наратологије, изједнача-
вање карактера аутора и карактера јунака је онтолошки (и методолош-
ки) неадекватно, због тога што у односу ова два ентитета увек постоји 
разлика, као и вишак значења. Отуда је и логично закључити да аутоби-
ографија не представља писање аутора о себи кроз различите животне 
периоде, већ писање аутора о себи у садашњем тренутку, у тренутку пи-
сања дела.6 Другост се, дакле, неминовно укључује у основна обележја 
жанра аутобиографије.

Аутобиографија о другом ове карактеристике (својствене свим ау-
тобиографским делима) ставља у први план тако што их истиче на фор-
малном плану (кроз „онеобичавање” форме) и на садржинском плану 
(кроз тематизацију другости и другог). Отуда се могу извести два за-

6 „Аутобиограф о сопственом животу пише из перспективе своје садашњости, што 
значи да догађајима из ближе или даље прошлости даје она значења која она за њега 
у том тренутку имају. У зависности од тачке у времену из које пише о прошлости, 
зависиће и тумачење, односно вредновање прошлих догађаја. Отуда аутобиографија 
није само сведочанство о прошлим догађајима већ и сведочанство о томе како их 
аутор види у одређеном времену.” (Грдинић 2012: 669)
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кључка – аутобиографија увек за предмет има другост, и аутобиографија 
о другом се од класичног вида аутобиографије не разликује по суштин-
ским обележјима. Разлике које се уочавају на формалном плану нужно 
усмеравају интерпретацију на испитивање теме другости, па те формал-
не особине аутобиографије о другом јесу важна стратегија текста. Из 
ових закључака нужно произлази и трећи – аутобиографија о другом не 
сме се посматрати одвојено од жанра аутобиографије, већ као жанр који 
примарно функционише у оквиру те парадигме.

Поигравање са појмовима истине, идентитета и субјекта несумњиво 
су одлике епохе у којој су анализирани текстови настали. Сматрамо да 
управо у разлици која постоји између позиције приповедача и позиције 
главног јунака треба тражити суштинске карактеристике жанра о којем 
је реч. Ове карактеристике морају (због околности у којима је жанр на-
стао) бити протумачене кроз постмодернистички кључ, и то управо у 
вези са горе поменутим проблемима. Међутим, иако сматрамо да Куци 
у својим текстовима разматра управо ове проблеме, то не значи да су 
то крајњи домети његових текстова. У Куцијевим романима преиспи-
тивање ових питања није само осликавање постмодернистичког стања, 
већ и покушај да се то стање превазиђе.

Иновативност аутобиографије о другом не огледа се у изналажењу 
нових техника аутобиографског жанра, већ у деконструисању аутобио-
графије: аутобиографија о другом полази од основних карактеристика 
аутобиографије и ставља их у први план. Из тог разлога аутобиографију 
о другом одређујемо као метафикционалну аутобиографију7 и као ис-
ториографску метафикцију. Њен метафикционални карактер везан је за 
наглашавање проблема преко којих се у традиционалном облику ауто-
биографије прећутно прелази. Жанр аутобиографије увек наглашава по-
зицију другог јер увек постоји дистанца између фигуре која приповеда 
и фигуре која доживљава. Аутобиографија о другом ову позицију дру-
гости нарочито наглашава, чиме потенцира свој фикционални карактер 
(односно, утемељеност у језику и стога и немогућност да буде веродо- 
стојан документ о стварности). Осим тога, одвајање фигура приповедача 
и јунака у аутобиографској прози може бити схваћено као модус пре-
ко којег ова проза преиспитује појам моћи. Док је за типичну аутобио-
графију карактеристичан повлашћени, ауторитативни положај главног 
јунака, аутобиографија о другом ублажава тај положај тиме што глав-
ном јунаку одузима статус субјекта. На ове се начине истиче присуство 
7  Маргарет Лента (2003) сматра да је аутобиографија о другом синоним за фикционал-

ну аутобиографију. Под појмом фикционалне аутобиографије Лента подразумева 
„двозначност” Куцијевих аутобиографских романа, у смислу да су ти романи дели-
мично аутобиографија, а делимично   фикција (Фредман 2007: 12, 20–21). Са овак-
вом типологизацијом Куцијевих аутобиографских романа не слаже се Дерек Aтриџ 
(1999), који сматра да од самог читаоца зависи да ли ће текст читати као аутобио-
графију или као фикцију. Због тога Атриџ ове романе означава као „сведочење” (a 
testimony) (Фредман 2007: 22). Поменута Лентина дефиниција није довољно конкрет-
на и не пружа могућности за даље испитивање. Верујемо да Атриџова типологиза-
ција више одговара Куцијевим ставовима о аутобиографији о другом.
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другог у било ком облику људске праксе, што може бити основ етичких 
импликација које жанр има. У том смислу пародирање аутобиографије, 
које се неумитно врши кроз другачију форму аутобиографије, предста-
вља и полемику са традиционалним начинима на којe се субјект, иден-
титет и истина сагледавају. Отуда аутобиографија о другом није само 
сведочанство о аутору (односно примарно употребна форма без ширих 
филозофских и политичких импликација), већ озбиљан жанр чији је 
главни циљ да каже нешто на тему моћи, идентитета и слично.

Ироничан став који приповедачи романа Дечаштво и младост зау-
зимају према главном јунаку (јунацима) је нарочито занимљив уколико 
се посматра као начин да приповедачи (свесно или несвесно) прикрију 
нешто у свом психолошком животу. У том случају се усложњава пи-
тање приповедача у тексту (јер се фигура приповедача донекле поклапа 
са фигуром главног јунака у делу), а истовремено се проблематизује и 
веродостојност његових исказа. Текст на тај начин искључује сваку мо-
гућност преношења истине. Са друге стране, овакав однос приповедача 
према јунаку може бити схваћен као стратегија текста са циљем фик-
ционализације и пародизације традиционалног аутобиографског жан-
ра. Јасно наглашавајући поларитет између главног јунака и фигуре ауто-
ритативног приповедача који према њему заузима ироничан став, текст 
истиче свој фикционални карактер.

На строго формалном плану, приповедач у Куцијевим аутобиограф-
ским романима је хетеродијегетички приповедач који у трећем лицу 
приповеда о главном јунаку романа. Међутим, сам жанр аутобиографије 
намеће закључак да је приповедач заправо хомодијегетички. Разлози за 
овако оригинално преклапање типова хетеродијегетичког и хомодијеге-
тичког приповедача могу се објаснити преко утицаја психоанализе (Ва-
ноуз 2003). Тако се коришћење презента у роману може објаснити путем 
Фројдовог учења о проучавању индивидуалне прошлости, чиме се нагла-
шава неизбежност присуства приповедачеве садашњости у представљању 
свог ранијег себе. На овај начин текст наглашава фикционалност ствар-
ности у тексту, а самим тим реферише и на извантекстовну реалност.

У вези са овим проблемом значајан је мото романа младост. Мото 
је преузет из Гетеовог Фауста: „Ако песника желиш да разумеш / мораш 
отићи у земљу песничку.” Овај цитат одмах на почетку отвара више мо-
гућности читања текста. Уколико се роман сагледа у контексту Гетеовог 
Фауста, онда се може закључити да екстрадијегетички приповедач тра-
жи од наратера (и читалаца) да лутања главног јунака схвате као појаву 
засновану на позитивном принципу, јер се и у Фаусту наспрам трагања 
ставља „лењи мир”. Приповедач тражи неку врсту оправдања за свог ју-
нака, он захтева да се јунаку опрости за његове погрешке. Осим тога, 
с обзиром да се мото приписује екстрадијегетичком приповедачу, није 
искључена могућност да се на овај начин тражи оправдање и за интер-
дијегетичког приповедача. Ово је важна стратегија текста јер се рачуна 
на то да ће читалац при интерпретацији текста изједначавати фигуре 
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аутора и интердијегетичког приповедача, иако је фигури аутора знатно 
ближа фигура екстрадијегетичког приповедача. На тај начин текст треба 
да код читаоца обезбеди одређену симпатију и разумевање за приказане 
информације, због тога што се таква симпатија пре може очекивати када 
је реч о стварној особи, него фикционалном карактеру.

Уколико се мото сагледа у контексту постмодернизма, онда је мо-
гуће извести закључак да приповедач жели да покаже да су човеку све 
могућности ускраћене изузев могућности да лута. Ако ниједна истина 
није апсолутна и неподложна критици, онда се прихватање било које ис-
тине може опростити. Међутим, овакво тумачење је проблематично јер, 
иако Куци у својим романима наглашава да је моћ свеприсутна,  ипак 
недвосмислено критикује поједине (зло)употребе моћи. Примери такве 
критике могу се наћи у оба романа који су предмет ове анализе и то на-
рочито у вези са политичким темама. 

Мото такође указује на то да читање увек представља и вид манифе-
стације моћи, с обзиром на то да свака интерпретација значи и укључи-
вање више типова дискурса. Наглашавање фукоовског концепта моћи, 
при том, важна је карактеристика постмодернизма и нарочито жанра 
историографске метафикције8 (Хачион 1996: 202).

Куци о аутобиографији о другом и о исповести
За разумевање аутобиографије о другом од значаја могу бити и ста-

вови самог Куција о аутобиографији. Као што смо већ напоменули, Куци 
је творац појма autre-biography. Осим тога, неки Куцијеви есеји и интер-
вјуи (од којих су многи уврштени у књигу Doubling the Point: Essays and 
Interviews, 1992) могу бити од значаја за разумевање проблема аутобио-
графије о другом.

У том смислу битно је у ову анализу укључити и Куцијев рад 
Confession and Double Thoughts: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky (1985). У овом 
есеју Куци тумачи поједина дела ових аутора фокусирајући се на пробле-
ме исповести и трагања за истином у биографском, аутобиографском и 
исповедном дискурсу (Прадо 2011). Куци наглашава да га занима стање 
при којем се истина може рећи јасно, без заслепљености („a condition in 
which the truth can be told clearly, without blindness” – Прадо 2011) и проу-

8 Термин „историографска метафикција” потиче од Линде Хачион (Поетика по-
стмодернизма: историја, теорија, фикција, 1996; прво издање 1988). Хачион овај 
жанр препознаје као типичан постмодернистички жанр, а њиме означава она на-
ративна дела која у постмодернизму проблематизују односе између историје и 
фикције, са циљем ревалоризације аутоматизованих представа у друштву (и књи-
жевности). „Istoriografska metafikcija pokazuje da je fikcija istorijski uslovljena i da je 
istorija diskurzivno strukturisana i nastoji da proširi debate o ideološkim implikacijama 
fukoovskog udruživanja moći i znanja.” (Хачион 1996: 202) Ревредновање (али не и пре-
вредновање) аутоматизованих друштвених схватања у историографској метафик-
цији највише је везано за преиспитивања појмова интерпретације, знања, субјектив-
ности, историјског субјекта, референцијалности и слично.
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чава ове модусе са циљем да утврди у којој мери сваки од њих овај зада-
так може испунити. 

Куци исповест види као покушај ослобођења од кривице која у 
субјекту постоји због тога што се за такав акт одлучио, и то на тај начин 
што трага за мотивима таквог чина. Исповест није готов чин или чин 
који настаје када је предмет исповести у потпуности дефинисан, већ је 
пре покушај да се дође до скривене и оригиналне истине која лежи иза 
чина самоиспитивања. Исповест субјекта има значаја онда када не пред-
ставља само „причање истине” јер тада немамо посла са истином, него 
са једном верзијом истине, њеним појавним видом. Модус исповести до-
бија на важности само онда када је подвргнут испитивању, када се ин-
терпретира оно што се налази испод конкретне исповедне форме. Због 
тога је исповест истовремено потрага за истином о себи, али и за исти-
ном у онтолошком и епистемолошком смислу: 

„The conception of confession which Coetzee borrows from Augustine is prem-
ised upon an understanding of the confession as both epistemological and an 
ontological search with ethical implications […] However genuine the self ’s will-
ingness is in the confessional effort, whether the truth will in fact be attained 
cannot be warranted. In that the self seeks to apprehend something essential 
about its own nature, the confession turns also into an enterprise of ontological 
relevance. Most importantly, perhaps, given the unattainability of the truth, or 
what one would call an absolute truth beyond contestation, by means of self-scru-
tiny, one can reflect on the validity of truth-seeking not only as an effort towards 
(self)-scrutiny, but also as a form of ethical self-assessment.” (Прадо 2011)

У говору који је одржао приликом примања Нобелове награде Куци 
(2003) се присећа догађаја који су се одиграли 1948. или 1949. године, и 
у вези са тим каже:  „[...] when I, that is to say, the one who I call I, not the 
one who I call he [...]”9 Куци жели да нагласи да он тада није исто што и 
он сада. Међутим, он ипак говори о себи тада, што значи да није бе-
смислено говорити о себи у прошлости. Говорити о себи из 1948. године 
није драстично различито од писања о себи из 1948. године: „ја” о којем 
говори Куци је блиско фигури „он”. Као што смо малочас нагласили, ау-
тобиографско писање јесте самоисповедање, али се вредност самоиспо-
ведања огледа у трагању за истином која лежи иза тог чина.

У интервјуу који је са писцем урадио Дејвид Атвел, а који је касније 
објављен у књизи Doubling the Point: Essays and Interviews, Куци разли-
кује два типа истине. За аутобиографско писање значајан је онај тип 
који Куци назива „truth to the facts” (Фредман 2007: 5–6). Куци верује 
да је казивање истине проблематично јер је немогуће остати доследан 
чињеницама тако да све чињенице буду обухваћене. Отуда је аутоби-
ограф принуђен да бира оне чињенице које сматра значајним за при-
чу коју прича, односно за значења која жели да саопшти и циљеве које 
жели да оствари (Фредман 2007: 6–7). Куци, дакле, указује на то да исти-
на у епистемолошком смислу није доступна. Језик, с обзиром на то да не 

9 <http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=555> Преузето: 09.02.2015.
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постоји трансцендентни означитељ, такође је један од разлога због којег 
је истина недоступна:

„Writing, then, involves an interplay between the push into the future that takes 
you to the blank page in the first place, and a resistance. Part of that resistance is 
psychic, but part is also an automatism built into language: the tendency of words 
to call up other words, to fall into patterns that keep propagating themselves. Out 
of that interplay there emerges, if you are lucky, what you recognize or hope to 
recognize as the true.” (Куци 1992: 18 – цитирано према: Прадо 2011)

Куцијева чувена изјава гласи: „All autobiography is storytelling, all 
storytelling is autobiography” (Куци 1992: 391 – цитирано према: Фредман 
2007: 22). Ова изјава указује на Куцијев став да се истина никада не може 
(у потпуности) пренети. Ова изјава такође указује на то да текст не зави-
си само од интенција аутора, већ и од интенција читалаца. На тај начин 
Куци можда жели да саопшти да се и његови аутобиографски романи 
(који су настали након поменутог интервјуа, али је Куци своју изјаву по-
тврђивао и касније10) могу схватити на различите начине – као аутобио-
графије, али и као фикционални романи.

Недоступност истине ипак аутора не ослобађа од етичке одговор-
ности. Напротив, аутор константно мора трагати за истином и за начи-
нима да истину саопшти:

„[...] the end of confession is not to acknowledge the transgression, but to search 
for an original truth about the self. In that search, the confessant’s wish to tell 
the truth, his awareness of self-scrutiny or self-deceit, and the role of the con-
fessor as the one who scrutinizes or sanctions the version of truth produced, all 
play a fundamental role in the confessional effort.” (Прадо 2011)

Без обзира на начине трагања за истином о себи (преко рели-
гије, психологије и слично), писање мора бити чин који је одговоран 
према другима:

„To the extent that I am taken as a political novelist, it may be because I take 
it as given that people must be treated as fully responsible beings: psychology 
is no excuse. [...] Politics, in its wise stupidity, is at one with religion here: one 
man, one soul: no half-measures. What saves me from a merely stupid stupidity, 
I would hope, is a measure of charity, which is, I suppose, the way in which grace 
allegorizes itself in the world.” (Куци 1992: 249 – цитирано према: Прадо 2011) 

Куци, дакле, верује да текст мора имати одређену етичку одговор-
ност према другима, без обзира на то што може бити протумачен на 

10 У интервјуу који је Атвел радио са Куцијем по објављивању романа младост, Куци 
овај роман, као и роман Дечаштво, сврстава у аутобиографску прозу. У овом интер-
вјуу Куци истиче да се његово мишљење у вези са аутобиографијом није променило, 
иако је од последњег интервјуа (обављеног по изласку романа Дечаштво из штам-
пе) прошло више од деценије. Међутим, он наглашава да постоји извесна разлика, 
јер његове садашње интенције не могу бити исте као његове оригиналне интенције 
(када је прву изјаву дао), иако обе изјаве значе исто (Атвел 2006: 214).
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најразличитије начине. Ова етичка одговорност огледа се у милосрђу.11 У 
том смислу аутобиографија о другом заузима важно место у Куцијевој 
поетици, јер је експлицитни позив да се ступи у подручје другости.

Ослањање на језик при трагању за истином не води никуд уколико 
се језик схвати у логоцентричном смислу. Стога приповедање у првом 
лицу не значи нужно и само откриће истине. Куцијев избор другачије 
форме приповедања у аутобиографији је поступак карактеристичан за 
деконструкцију: Куци „разбија” уобичајену форму причања о себи да би 
о себи могао да говори на другачији, мање механизован начин, однос-
но да би открио нешто ново. Инвенција је у основи филозофије декон-
струкције – овај појам обухвата стремљења деконструкције да преиспи-
та уврежене и статичне облике и начине промишљања о свету. Чин са-
моисказивања је заснован на језику, чиме се његова природа нужно мора 
одредити као фикционална.

Исповест о себи стога може бити могућа једино кроз аутобиографију 
о другом, приповедање о себи у трећем лицу – јер такав однос захтева 
акцију, а не мировање. Са друге стране, приповедање у првом лицу им-
плицира јединственост, завршеност, самодовољност; оно је егоистично 
по својој суштини. Аутор који жели да преиспита корене европске циви-
лизације и цивилизације уопште (а такав је несумњиво Куци), мора кре-
нути од преиспитивања себе – свог идентитета и своје егоистичности. 
Притом, он мора бити спреман да поруши темеље који се показују као 
лажни и истрошени, а у књижевном тексту такву динамичност и витал-
ност му не допушта приповедање у првом лицу: оно нуди статичност. 
На тај начин може се разумети и употреба стихова из Фауста: као што 
Фауст доживљава виши облик сазнања тек онда када изађе из себе и ок-
рене се другима, тако се и Куцијева аутобиографска проза може разуме-
ти као покушај да се дође до извесне самоспознаје преко дистанцирања 
од себе. Мото романа представља позив да се ступи у подручје другости: 
из стварности у фикцију и из себе у другог.

Закључак
Детаљније прераде и допуне на тему аутобиографија и аутобиогра-

фија о другом су неопходне, с обзиром на то да и даље постоје бројни 
проблеми у вези са дефинисањем ових жанрова. У даљим истраживањи-
ма аутобиографије о другом знатно већи простор треба дати самом пој-
му жанра и односима које аутобиографија о другом гради према жанро-
вима који су аутобиографији блиски. При проучавању аутобиографије 
о другом у контексту Куцијевих аутобиографских романа неопходно је 
укључити и питање начина на које се овај жанр уклапа у Куцијев би- 
блиографски опус. Осим тога, у овом раду је на аутобиографију о другом 
превасходно гледано као на постмодернистички случај. Такав приступ 
11 „Grace, as Coetzee seems to understand it, is also a particularly meaningful concept from 

an ethical perspective in that it suggests a mode of engagement with otherness (charity) as 
the solution to an existential paradox the self is confronted with.” (Прадо 2011)
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смо сматрали оправданим јер су и анализирани текстови настали у по-
стмодернизму. Међутим, други аутобиографски текстови који су напи-
сани у трећем лицу (а који се, као што се раније напоменули, такође могу 
сместити у исти жанровски оквир) могу захтевати другачије приступе, 
што ће омогућити даље расветљавање овог феномена.

Нужно је поменути и то да наша научна заједница досад није по-
казала интересовање за аутобиографију о другом. У вези са проблемом 
овог жанра још увек не постоји доступна инострана литература, као ни 
преводи те литературе на наш језик. С обзиром на значај рада Џона Мак-
свела Куција, али и с обзиром на високу продукцију аутобиографских 
дела у савременој књижевности, ово су проблеми којима би требало пос-
ветити већу пажњу у будућности.
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COETZEE AND AUTRE-BIOGRAPHY
Summary

The subject of this paper is the genre of autre-biography, i.e. “autobiografija o drugom”, 
which is the term suggested in this work. The term comes from John Maxwell Coetzee and 
was primarily related only to his novel Boyhood: Scenes from Provincial Life. Coetzee used the 
term to explain the unusual form of his novel, i.e. the fact that it is written in the third person, 
from the position of a heterodiegetic narrator. Most of the researchers agree that the term can 
also be applied to Coetzee’s novel Youth. The aim of this paper is to define the genre of au-
tre-biography within the genre of autobiography, as well as within the paradigm of compatible 
philosophical ideas and literature theories in contemporary humanities. Autre-biography is 
defined as a metafictional autobiography, which emphasizes the themes of subject, identity 
and power, as well as historiographic metafiction. The paper points to possible relations be-
tween this genre and Coetzee’s poetics. In the end, we come to a conclusion that the study 
of autre-biography rests on fertile soil because it opens new possibilities for studying a genre 
with much bigger production ‒ autobiography. However, detailed revisions and adaptations of 
the existing studies of autre-biography are necessary due to the fact that there are still many 
problems and limitations in defining this genre. 
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