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Discursul autobiografic 
 

În studiul Autobiography as De-Facement (Autobiografia ca des-figurare), 1979, Paul de Mani susține că 

toate textele au o dimensiune autobiografică, nu doar cele explicit și asumat autobiografice.  

Discursul autobiografic este un discurs al restaurării de sine (self-restoration), singurul care face posibilă 

prezența autorului, absent fizic.  

Autobiografia presupune o reînnoită relație cu propriul trecut, o reevaluare și, implicit, o reconstrucție 

selectivă, subiectivă și, uneori, vinovată a propriului traseu existențial. În orice discurs autobiografic, ceea 

ce se spune este la fel de important ca ceea ce este trecut sub tăcere, uitat sau intenționat lăsat pe 

dinafară.  

Restaurarea persoanei absente are loc prin intermediul limbajului                de Man propune ca figură 

definitorie pentru autobiografie prosopopeea.ii Etimologia termenului înseamnă a conferi o mască sau un 

chip, o figură, o față.  

Prosopopeea este, în viziuna lui Paul de Man, „topul autobiografiei, prin intermediul căruia numele devine 

la fel de intangibil și de memorabil precum o înfățișare.” Prosopopeea are rolul de a conferi și de a răpi 

fețe (în sensul de a privi în față) și de a discredita (în sensul de a deteriora, a face ilizilbil până la a desfigura) 

figura. 

Prin intermediul prosopopeii, persoanei absente îi este conferită nu doar o voce, ci o înfățișare, ceea ce 

transformă absența în prezență, fără ca această transformare să anuleze cu totul absența.  

În Dicționarul de termeni literari, prosopopeea (prozopopeea) este definită drept „figura de stil prin care 

se dă glas persoanelor absente, uneori chiar și morților, și se înzestrează obiecte de regulă inanimate cu 

facultatea acțiunii și a mișcării.” Prosopopeea este foarte asemănătoare cu personificarea, adesea cele 

două figuri fiind considerate identice. 

Prof.dr. Alina Nicola 

 

 
i Paul de Man (1919-1983) – critic și teoretician belgian, foarte apreciat în Statele Unite ale Americii la sfârșitul vieții. La mijlocul 

anilor 80 influența lui în domeniul studiilor literare era covârșitoare: fondator al deconstructivismului, profesor la Yale 
University, a revoluționat, prin activitatea sa, studiul literaturii. Deconstructivismul proclamă eliberarea limbajului figurat de 
necesitatea de a exprima un adevăr și deschide posibilități nelimitate interpretării, care nu mai este obligată să țină cont de 
intenția autorului sau de alte determinări exterioare textului ca surse ale semnificației.  
ii Etimologia termenului – în greaca veche prosôpon poiein. Prosôpon înseamnă „ceea ce se întoarce către, se înfățișează 
vederii. Poienin  - pe care îl regăsim în poetic. Procedeu retoric frecvent utilizat în Antichitate, prosopopeea este un tip de 
personificare, specifică atât alegoriilor, cât și epitafurilor.qw 

mailto:excelentaph@gmail.com
http://www.centrulexcelenta.com/

