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Rezumatul tezei de doctorat
Intersecting Identities. Explorations of the Self in
Jewish-American Autobiographical Writing
(„Identități la răscruce. Explorarea eului în scrieri
autobiografice ale unor autori americani de origine
evreiască”)
Cuvinte cheie:
Autobiografie, identitate, sinele, evreitate, feminism, intelectuali din
New York, pluralism

Teza de față oferă o incursiune în analiza scrierilor
autobiografice semnate de autori americani de origine
evreiască, propunându-și ca obiectiv central trasarea unor
punţi de legătură între specia literară în sine și definirea
identității. Lucrarea este organizată în patru capitole, dintre
care primele două teoretice, oferind atât un context
socio-istoric diasporei evreiești de pe teritoriul american, cât
și o trecere în revistă a conceptelor asociate scrierilor
autobiografice; ultimele două capitole tratează, pe rând,
autobiografiile a câte doi autori, comparate și alăturate prin
prisma temelor comune pe care le investighează, ceea ce
perimite, în ultimă instanţă, formularea unor concluzii cu un
caracter mai general asupra identităţii, dar şi a speciei literare
abordate. Aportul adus de către această lucrare la dezvoltarea
domeniului constă atât în noutatea temei centrale menționate
anterior, în tratarea căreia explorarea identității se îmbină cu
fluiditatea specifică autobiografiei, cât și autorilor selectați,
mai puțin cunoscuți în spațiul cultural est-european, ale căror
lucrări autobiografice nu au fost incluse în studiile canonice
ale speciei literare până la momentul actual, familiarizarea
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publicului cu aceste scrieri reprezentând un obiectiv secundar
al lucrării.
Motivația alegerii temei, obiective și metode de cercetare
Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut,
scrierile autobiografice s-au bucurat de un interes sporit, ce a
atins cote maxime în ultimele decenii, în contextul ascensiunii
politicilor identitare. După căderea în desuetudine a
principiilor formaliste și în tandem cu revoluționarea
canoanelor literare (și nu numai), a devenit evidentă valoarea
intrinsecă a scrierilor memorialistice. În cadrul lucrării,
atragem atenția asupra refuzului anterior de a include categorii
marginalizate în discursul cultural și academic. Prin contrast,
cu precădere în contextul curent al studiilor socio-culturale,
autobiografiile devin artefacte indispensabile și capătă un rol
central. În pofida lipsei rigorilor teoretice și a profundei lor
subiectivităţi, caracterul fluid al scrierilor autobiografice le
conferă un nivel sporit de veridicitate. Așadar, deși fiecare
scriere autobiografică în sine este insuficientă în procesul de
formulare a unor concluzii pertinente, prin alăturarea
relatărilor multiple ale autorilor legați de un anumit context,
observăm că se creează o imagine de ansamblu a unei realități
sociale. În plus, această lipsă de strictețe inerentă speciei
literare presupune și un caracter unic, determinat de autorul
însuși, a cărui identitate o reflectă.
În cazul tezei de față, am urmărit selectarea unor
opere care să exemplifice multitudinea de poziții adoptate de
scriitori americani de origine evreiască în ceea ce privește
definirea identității, pentru a demonstra natura limitată și
artificială a monolitului cultural. Fiecare operă explorează o
altă fațetă identitară, subliniind astfel complexitatea și
diversitatea implicite în procesele definitorii. Așadar, am ales
patru opere principale, menite să ofere patru tendințe
individuale, nicidecum exhaustive, în care fiecare instanță a
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sinelui își explorează propriile limitări și procese de formulare
a istoriei personale, prin eforturi deopotrivă creative și
introspective. Astfel, autobiografiile semnate de cele două
autoare feministe tratate în capitolul al III-lea, Gerda Lerner și
Letty Cottin-Pogrebin, sunt legate de dorința comună de
autodefinire departe de principiile impuse în diversele sisteme
patriarhale în care individul operează, eliminând distincțiile
artificiale dintre subiectivitate și obiectivitate, personal și
politic, public și privat. Analiza literară a celor două texte a
dovedit maleabilitatea speciei literare, ce permite îmbinarea
stilurilor și formelor aparent opuse, în vederea unei
autenticități sporite. Autobiografiile celor doi intelectuali din
New York, Alfred Kazin și Norman Podhoretz, figuri
importante ale criticii sociale și literare americane din secolul
trecut, tratate în cel de-al IV-lea capitol, au fost selectate
tocmai pentru a evidenția diferențele profunde dintre
reprezentanții celei de-a doua generații de imigranți,
provenind dintr-un context aparent omogen, dar care își
manifestă opțiunea auctorială într-o manieră diametral opusă.
Constrastăm insistența lui Kazin asupra importanței
rădăcinilor etnice și culturale evreiești, a impactului de
netăgăduit al contextului ghetoului asupra formării individului
și nostalgia originilor, cu refuzul lui Podhoretz de a accepta
potențiala dualitate identitară, pe care acesta o vede doar ca o
piedică în dezvoltarea individului american. Tratarea celor
patru opere ne permite, așadar, să demonstrăm valențele
multiple incluse sub umbrela culturii evreiești americane, în
care niciuna dintre acestea nu contestă legitimitatea celeilalte,
ci o completează cu o nouă dimensiune.
Procesul de redactare a tezei a presupus utilizarea
diverselor repere metodologice, folosindu-ne cu precădere de
analize, sinteze, comparații și analogii. În cadrul analizei
literare pe corpusul de scrieri autobiografice ale autorilor
menționați anterior, am folosit metoda inductivă, studiind în
principal tema explorării identității, comună tuturor celor
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patru texte, dar tratată diferit de fiecare. Compararea acestor
texte are scopul de a observa multitudinea formelor de
exprimare a sinelui a cărui legitimitate este conferită de
simpla existență a unui auditoriu, pe de o parte, iar pe de alta
de a explora modul în care fiecare text se constituie ca
fragment al unei imagini mai largi a identității americanilor de
origine evreiască. Prin metoda deductivă, am selectat reperele
critice literare ce justifică validitatea afirmației de la baza
întregului proiect, şi anume legătura dintre autobiografie ca
specie literară maleabilă, cu limite poroase, și fluiditatea și
hibriditatea identității.
Capitolul I trasează liniile contextuale, sociale și
istorice, pornind de la cele mai timpurii dovezi documentare
ale prezenței evreilor pe teritoriul american și până în prezent.
Principalul obiectiv al acestui capitol este de a demonstra
vasta complexitate a caracterului acestei comunități și evoluția
ei sub presiunea exterioară a ideologiilor tipice americane, cu
scopul de a crea o viziune de ansamblu asupra conjuncturilor
specifice în care vom situa explorarea identității. Dacă până în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, comunitățile evreiești
au rămas reduse ca număr, din 1880, ca urmare directă a
pogromurilor din Rusia țaristă și a politicilor de discriminare
ce le amenințau însăși supraviețuirea, mai bine de 600.000 de
imigranți evrei ajung pe țărmurile transatlantice.
Suprapopularea din ghetourile din marile orașe, căreia i s-a
adăugat și izolarea culturală a nou-veniților, a dat naștere unui
cadru cu totul nou, care va influența și forma următoarele
generații, denumit simbolic „shtetl-ul american”. Observăm,
așadar, nevoia de schimbare a principiilor culturale și
religioase, în contextul confruntării celor două lumi adeseori
opuse. În influenta sa lucrare, „The World of Our Fathers”
(„Lumea strămoşilor noștri” - 1976), Irving Howe surprinde
întocmai unicitatea cartierelor de imigranți evrei din New
York de la începutul secolului trecut. Pe parcursul a doar
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câteva decenii se concretizează o imagine deosebit de clară a
caracterului evreilor americani, reflectată în imaginarul
colectiv. Prin acest efort amplu, este astfel garantată
perpetuarea moștenirii culturale a unor generații marcante,
evidențiindu-se importanța și relevanța începuturilor
rădăcinilor americane. „Visul american” se dovedește, însă,
greu de atins pentru aceste prime generații, caracterizate de
lupta pentru subzistență; de aici derivă insistența acestora
asupra reușitei și dorinţa vie de integrare la noul context a
celor ce le-au urmat. Din explorarea studiilor istorico-sociale
semnate de specialiști precum Eli Faber, Lloyd Gartner, ori
Dana Evan Kaplan se desprinde, pe de o parte, imboldul
resimțit de imigranți de a fi asimilaţi, cuplat cu aspirația
menținerii specificului cultural. Observăm, totodată, efectele
adeseori debilitante ale tensiunilor intergeneraționale și ale
conflictului, atât exterior, cât și interior, dar care oferă teren
fertil explorărilor literare și artistice ale sinelui.
În acelaşi timp, prezentăm şi nevoia reconfigurării
imaginii identitare a evreului în contextul american. Practicile
ortodoxe și tradiționalismul își pierd cu repeziciune poziția
centrală, fiind înlocuite de viața seculară, mercantilă și
pragmatică, tipică Americii. În acest sens, Jonathan D. Sarna
propune spre analiză o nouă opțiune a americanilor de origine
evreiască: religia civilă. Aceștia își formulează construcția
identitară în jurul implicării sociale și al activismului politic.
Pe parcursul capitolului, subliniem relevanța intersectării
diferitelor niveluri sociale, precum şi importanța asocierii și
(r)alierii cauzelor diverse de marginalizare, dată fiind tendința
succesiunii formelor de discriminare. Concluzionăm, așadar,
că elementele sociale și istorice extrase susțin și întrețin
propensitatea reprezentanților comunității spre adoptarea
principiilor intersecționalității și multiculturalismului, această
hibriditate fiind explorată în mod aplicat în analiza literară a
scrierilor autobiografice ale celor patru autori menționați.
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Capitolul al II-lea are ca obiectiv principal stabilirea
unor punți de legătură între natura fluidă, proteică a
autobiografiei ca specie literară și procesul de conturare a
identității formulat de unii autori americani de origine
evreiască. Urmărim, astfel, explorarea diverselor repere
teoretice în vederea demonstrării maleabilității și relevanței
scrierilor autobiografice. După cum menționează și Steven J.
Rubin, autobiografia respinge o strictă delimitare generică,
dată fiind dualitatea sa inerentă, dualitate care presupune
explorarea atât a individului, în sensul concretizării
construcției sale identitare, cât și statutul său de artefact istoric
și social, contribuind la portretizarea realităților comune.
Această negare a contururilor precise este cu atât mai evidentă
în cazul grupurilor marginalizate, a căror experiență și
mărturie au fost respinse și adeseori suprimate de către centru.
Așadar, autobiografia pare să preia caracterul fiecărui scriitor,
însumând tot atâtea fețe unice, câți autori. Scrierile
autobiografice au o istorie timpurie, chiar și în contextul
european, dar cu precădere în cel american, unde, având în
vedere condiția precară a primilor coloniști, aceasta devine
unica manifestare artistică pe care le-o permitea constanta
luptă pentru subzistență. Mai mult decât atât, însuși spațiul
cultural și social construit de către aceștia în America
presupunea o emancipare a individului în afara
constrângerilor de origine. Așadar, fiecare era înzestrat cu un
potențial excepțional și, implicit, experiența personală a
fiecăruia devenea o istorie legitimă, demnă de o audiență. În
plus, documentele capitale ce au stat la baza constituirii
Statelor Unite, cum ar fi Constituția, ori Declarația de
Independență, subliniau întocmai caracterul excepțional al
individului american, dând naștere unei noi mitologii sociale.
Contrastăm această tendință individualistă americană
cu scrierile autobiografice evreiești, apărute încă din Evul
Mediu, despre care Marcus Mosley spune că ar fi tratat în
principal situarea individului în contextul comunității. Așadar,
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autobiografia evreiască în spațiul european are ca punct de
pornire, de cele mai multe ori, un eveniment monumental în
istoria grupului, arareori fiind descrise istoriile personale și
experiențele ce-l aveau în vedere doar pe individ. Observăm
că, în spațiul american, sub influența noului context cultural
atât de marcat de individualism și excepționalism,
autobiografia evreiască își schimbă și ea direcțiile abordate. În
primul rând, îi oferă imigrantului oportunitatea reconcilierii
conflictului interior dintre multiplele fațete ale sinelui. Pe de o
parte, a permis formularea discursului individualist specific
american, explorând impactul contextului asupra individului
în procesul de definire a sinelui. Pe de alta, având în vedere
condiția istorică a unui popor definit prin prisma comunitară
și a identității colective, nenumăratele fragmente de istorii
personale s-au îmbinat, oferind o imagine clară al cărei
rezultat a fost sporirea sentimentului de apartenență la grup.
Indiferent de pozițiile adoptate, oscilând între asimilare și
izolaționism, concluzia care se impune este că asistăm la un
efort de stabilire a unui echilibru între oportunitatea de
autoinventare și destinul originilor evreiești. Evidențiem,
totodată, diferența dintre autobiografiile semnate de prima
generație de evrei ajunși pe țărmurile transatlantice, ale căror
scrieri sunt marcate de efectele luptei pentru subzistență, de
asimilarea noii realități cotidiene și adoptarea noilor coduri
sociale, faţă de cele semnate de reprezentanți ai celei de-a
doua generații, marcate de tensiunea sporită dintre cele două
laturi ale individului, manifestată ca un conflict interior
adeseori debilitant.
Primele două capitole oferă un context teoretic ce
permite explorarea, în două capitole succesive, a patru lucrări
autobiografice. Așadar, capitolul al III-lea tratează
autobiografiile a două autoare feministe, figuri marcante ale
secolului al XX-lea și ale celui de-al doilea val al mișcărilor
pentru drepturile femeilor: Gerda Lerner („Fireweed: A
Political Autobiography”, 2002) și Letty Cottin-Pogrebin
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(„Deborah, Golda, and Me. Being Female and Jewish in
America”, 1992). În pofida originilor diferite ale autoarelor,
Pogrebin fiind reprezentantă a celei de-a doua generații de
imigranţi, pe când Lerner este ea însăși supraviețuitoare a
Holocaustului, cele două lucrări sunt legate de nenumărate
fire comune, oferind o imagine complexă a identității femeilor
evreice. Capitolul evidenţiază influența feminismului
evreiesc, trasând zone de interferenţă interculturală, marcată
prin revendicarea ariilor preponderent masculine și
revoluționarea accepțiunii dihotomiei centru-margini. Se
prefigurează, așadar, eliberarea individului de sub jugul
predestinării, acesta fiind în totalitate responsabil de propriul
parcurs. Figuri importante ca Judith Plaskow, Sylvia Fishman,
ori Adrienne Rich, aduc în discuție condiția specială a femeii
în evreitate, subliniind măsura în care devotamentul față de
fiecare latură a sinelui îi este perpetuu testat. Concluzia
desprinsă este că idealul feminist exprimat inclusiv în operele
autobiografice alese devine acela de a curpinde și a accepta
coabitarea pluralității și diversității, anulând insistența tipic
patriarhală asupra delimitărilor.
Autobiografia lui Lerner, „Fireweed”, este construită
ca istoria personală a Gerdei, o tânără austriacă de origine
evreiască, forțată să ia calea exilului de către amenințarea
nazistă. Autoarea însăși este inițiatoarea istoriei femeilor ca
nou domeniu de studiu, insistând asupra necesității schimbării
paradigmei explorărilor istorice, pentru a include experiențele
și mărturiile indivizilor de rând și a categoriilor anterior
suprimate, fără de care imaginea de ansamblu ar rămâne
fragmentară. Așadar, observăm faptul că propria-i
autobiografie este menită atât să revizuiască realitățile istorice
austriece din timpul ocupației naziste, cât și să anuleze
distanța dintre personal și politic, apropiind cele două
emisfere până la suprapunere. Îmbinând obiectivitatea
aparentă și subiectivitatea profundă, Lerner creează o ficțiune
a sinelui prin care situează individul în cadrul propriului
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context istoric, scoțând la iveală adevăruri prin explorarea
tiparelor extrase retrospectiv. Studiul memoriei devine o
preocupare centrală a lucrării, insistându-se asupra noțiunii
adevărului universal deslușit doar în zonele de contact ale
nenumăratelor relatări, niciodată în versiunea unilaterală
propusă de cei ce dețin puterea.
În acelaşi timp, capitolul reliefează modul în care, sub
aspect stilistic, Lerner îmbină multiple moduri de exprimare,
oscilând între narațiunea la persoana întâi și cea la persoana a
treia, apropiindu-se ori distanțându-se, după caz, de
chestiunea prezentată; scrierea confesională și cea istorică se
contopesc într-o fluiditate și lipsă de rigorile caracteristice
autobiografiei, între pasaje impregnate de figuri de stil și o
prezentare academică a realităților istorice. Autoarea alege să
împletească evenimentele majore, cum ar fi conflictul civil
din Viena, sau anexarea Austriei, cu momente importante din
propria familie, eliminând distanța sau ierarhia dintre cele
două dimensiuni. În repetate rânduri, Lerner introduce în
majuscule evenimente istorice majore, intercalându-le poveștii
personale, sugerând astfel ruptura abruptă pe care acestea le
provoacă la nivel individual, cadența lor stridentă perturbând
însuși ritmul existenței. Alteori, trecutul este schimbat cu un
prezent sugestiv pentru imanența traumei, cu precădere atunci
când sunt explorate episoade pe care nici scriitoarea adultă nu
le-a depășit și a căror vindecare este încă incompletă, precum
efectele dezrădăcinării și ale pierderii mamei.
Din toate aceste analize se desprinde ideea că
definirea identității ocupă o poziţie centrală în autobiografia
semnată de Lerner. În primul rând, autoarea explorează
apartenența individului la multiple grupuri. Așadar, observăm
îndeaproape procesul de oscilare între apartenența la familia
sa pe deplin asimilată contextului austriac și cea de
apartenență la evreitate, în special atunci când se confruntă cu
tendințele antisemite ale conaționalilor săi. Dedicarea față de
comunitatea evreiască îi este reîntărită ca urmare a arestului
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de către naziști, în special în urma stigmatizării resimțite atât
în închisoare, cât și după eliberare, când îi este retrasă
cetățenia fără drept de apel. Procesul de dezrădăcinare prin
care trece tânăra Gerda este descris într-un mod profund
simbolic în timpul celor ultime două săptămâni petrecute
alături de mama sa în sudul Franței. Deosebit de importantă în
acest sens este reliefarea, de către Adrienne Rich, a procesului
de extirpare metaforică a mamei, necesar supraviețuirii și
evoluției nemijlocite a fiicei. Ilona devine, astfel,
întruchiparea vechii existenţe, acum pierdute în urma unei
agresiuni externe şi resimțită (doar) ca o povară a trecutului.
Mama rămâne, așadar, în urmă, ca un element imposibil de
transplantat în contextul american, unde propria-i existență ar
crea o profundă disonanță. Ruptura traumatizantă și
marginalizarea inițială resimțite de tânăra imigrantă îi sporesc
determinarea de a se adapta și de a-și adopta noua țară,
renunțând la marca exilului. Procesul de asimilare se
dovedește sinuos și precar, încetinit de conexiunile, prin
schimburi epistolare, cu viața lăsată în urmă, depășind legături
sufocante și reconfigurându-și prezentul.
Autobiografia semnată de Letty Cottin-Pogrebin,
„Deborah, Golda, and Me” tratează în principal tema
reconcilierii multiplelor laturi ale sinelui, greşit considerate
anterior drept opuse. Reprezentând o a doua generație de
imigrante, Pogrebin își propune alinarea conflictului interior
cauzat de presiunea alegerii unei loialități unilaterale, optând
pentru intersecționalitate. Așadar, autoarea își descrie propriul
parcurs al reconcilierii posturii sale politice de feministă,
simultan cu cea de evreică religioasă, folosindu-se de
imaginile lui Deborah și a Goldei Meir drept pietre de hotar.
Împletirea iudaismului și a feminismului este simbolic
sugerată și de opțiunea lui Pogrebin de a îmbina diferite specii
literare, oscilând între scrierea profund personală și cea
eseistică, ce evidențiază caracterul feminist al scriiturii.
Pogrebin refuză delimitarea strictă, generică, iar specia
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literară a autobiografiei, prin natura sa fluidă, îi permite
întocmai aceasta libertate și distanță de rigori. Într-un sens,
autoarea propune eradicarea mehitzei metaforice, care impune
separarea dimensiunii personale de cea politică. Pogrebin
insistă asupra necesității de a cuprinde toate laturile sinelui și
de a recunoaște importanța apartenenței concomitente la
multiple comunități, subliniind rezultatul debilitant al alegerii
unice forțate.
La fel ca Lerner, și Pogrebin trasează linii identitare
pornind de la imaginea mamei, situată în centrul nostalgiei
copilăriei. Ceil îi oferă fiicei sale o legătură organică
ancestrală atât cu iudaismul, cât și cu istoria sa personală. În
schimb, pierderea timpurie a mamei produce o ruptură în
Letty, iar procesul de definire a identității sale se va rezuma
strict la propriile amintiri și accepțiuni, fără posibilitatea
intervenției materne asupra formulării mitologiei personale.
Pe parcursul analizei dedicate autobiografiei lui Pogrebin, este
evidenţiată portretizarea noțiunii numită de Adrienne Rich
„matrofobie”: în ciuda afecțiunii profunde pe care i-o poartă,
Pogrebin trage concluzia că, în fapt, moartea mamei sale a
fost fisura necesară pentru a urma calea pe care și-a ales-o
liber, fiind eliminată presiunea vieții domestice, rupând ciclul
înlănțuirii.
Imaginea tatălui devine coextensivă cu cea a
iudaismului patriarhal. Acesta îi neagă fiicei sale dreptul
participării la kaddish, înlocuind-o și privând-o de propria-i
legitimitate. Ruptura cu religia este reparată cu mari
dificultăți, după decenii de vindecare și doar prin crearea unei
noi modalități de manifestare religioasă, care permite
coabitarea practicilor ortodoxe și a celor reformate și care
include deopotrivă bărbați și femei. Așadar, Pogrebin îmbină
moștenirea intelectuală primită de la tatăl său cu căldura
ritualurilor mamei, legându-le de propria-i interpretare a
religiei sale ancestrale, caracterizată drept perfectibilă și vie.
Observâm, deci, că Pogrebin anulează polarizarea dintre
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identitatea de gen și cea religioasă, acestea completându-se
reciproc și permițând reintegrarea a nenumărate femei alienate
de religiozitate. Autoarea insistă asupra importanței
legăturilor solidare dintre femei, subliniind necesitatea ca
feministe din toate contextele sociale să creeze și să întrețină
legături strânse între ele pentru a preveni și rezista în fața
actelor de agresiune și discriminare.
Analiza celor două texte scoate la iveală ceea ce
Elaine Showalter descria drept a patra etapă a scriiturii
feminine, cea liberă („free”), descătușată de rigori artificiale.
Concluzionăm, așadar, că libertatea inerentă speciei literare a
autobiografiei se dovedește a fi cadrul optim în care cele două
autoare ilustrează, atât prin formă cât și prin conținut, propriul
parcurs identitar. Deși remarcăm conjuncturile diferite în care
fiecare își situează experiența, Lerner și Pogrebin integrează
în discursul lor narativ coexistența multiplelor manifestări ale
sinelui, explorând și reunind dimensiuni precum iudaismul și
evreitatea, feminismul și activismul politic. În construcția
identității proprii, cele două autoare contribuie la lărgirea
accepțiunii identității feminine în context evreiesc.
Capitolul al IV-lea explorează autobiografiile
semnate de doi autori reprezentanți ai celei de-a doua
generații de imigranţi, originari din Brownsville, membri ai
renumitului grup de intelectuali din New York, Alfred Kazin
(„A Walker in the City”, 1951) și Norman Podhoretz („My
Love Affair with America”, 2001). În pofida nenumăratelor
puncte biografice comune, aceștia își construiesc scrierile
autobiografice în termeni cu totul diferiți. Această
heterogeneitate poate fi considerată o trăsătură esențială a
intelectualilor din New York, care au manifestat de-a lungul
timpului o reticență sceptică în fața eforturilor de definire
uniformă a grupului. Presiunea exercitată asupra lor de către
părinții imigranți dă naștere unui conflict interior, dar și unei
nevoi de autodefinire, prin mijloace individuale. Principala lor
moștenire constă în revolta împotriva centrului, chiar și atunci
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când acesta a fost stabilit de către generații anterioare de
intelectuali, și în contribuțiile inestimabile la critica literară și
la culturală americană, care au dat naștere tendințelor
interdisciplinare și multiperspectiviste din aceste domenii.
Autobiografia lui Alfred Kazin, „A Walker in the
City” (1951), se caracterizează printr-un stil liric și prin
refuzul iluziei obiectivității. Remarcăm tema centrală a
întoarcerii la origini, portretizată prin parcurgerea treaptată a
spațiilor familiare. Eul narativ își revizitează rădăcinile
copilăriei în Brownsville ca imbold necesar al explorării
identității. Tema este similară scrierilor lui Thoreau, explorând
o nouă fațetă a transcendenței, de data aceasta nu în natură, ci
în mediul urban al New York-ului, călătoria fiind cea care
primează. Aspirația nestăvilită a copilului de a depăși limitele
ghetoului caracterizat de lipsuri și sufocare este juxtapusă
conștientizării adultului asupra nevoii inevitabile de a-și
recunoaște rădăcinile și a sentimentului apartenenței pe care
acestea îl presupun. În postura sa de copil, eul narativ simte
presiunea dualității și a laturilor ce se luptă pentru centralitate.
Conflictul interior este exacerbat și de responsabilitatea
resimțită de Alfred de a realiza visul american pentru
generațiile anterioare de sacrificiu. Procesul de americanizare
are un efect profund, lărgind prăpastia dintre el și părinți, dar
și dintre el și comunitatea evreiască, iudaismul fiind asimilat
de tânăr drept simbol al înstrăinării și marginalizării.
Eul adult încearcă repararea fisurilor cauzate de
dezrădăcinare și negarea originilor, într-o întoarcere ciclică la
acestea, urmărind recuperarea eului trecut în vederea
materializării identității actuale. Așadar, naratorul reface
călătoria în sens invers, reconciliant, traversând în mod
simbolic podul Brooklyn, pentru a ajunge înapoi în
Brownsville. Dualitatea sa inerentă este percepută inițial ca un
conflict interior, cu rezultatul inevitabil al unei laturi
învingând-o pe cealaltă. Prin această călătorie, este înțeles
potențialul unei existențe marcate de pluralism care ar
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cuprinde, concomitent și în mod egal, ambele laturi ale
sinelui. În mod simbolic, eul narativ își acceptă identitatea ca
rezultat al mijlocirii dimensiunilor sinelui, regăsindu-se la
întâlnirea americanului și a evreului interior. Concluzionăm,
așadar, că această călătorie îi permite naratorului
autodefinirea, într-o explorare poetică tridimensională a
identității printr-o împlinire deopotrivă individuală şi
comunitară.
Autobiografia semnată de Podhoretz, „My Love
Affair with America”, vine în contrast cu cea a lui Kazin,
constituind un exemplu de nonficțiune care elimină tendințele
poetice. Scopul său, clar definit, este de a-l expune pe cititor
la o concluzie clară, fără echivoc, nelăsând loc cratimei
identitare. Podhoretz își dorește ca povestea sa să funcționeze
drept ghid și dovadă absolută a importanței naționalismului și
patriotismului, din postura sa de american mândru, îngrijorat
de atacurile primite de acest Tărâm al Făgăduinței.
Autobiografia nu lasă loc pentru nostalgii evreiești, acestea
fiind înlocuite cu un proces sistematic de asimilare, pornit în
timpul educației din școală și continuat în mod susținut, până
la eliminarea oricărei urme de alteritate. Statutul părinților săi
imigranți, vorbitori de idiș, stabiliți în ghetou, este văzut ca un
stadiu menit a fi depășit, rădăcini vestigiale, fără
funcționalitate în contextul nou. America este cea care îi
conferă mamei sale, în viziunea lui Podhoretz, statutul de fiică
legitimă, recunoscută de propriul tată. Evreitatea însăși devine
adeseori incompatibilă cu America, având în vedere
obiceiurile desuete ce o caracterizau, pe care Podhoretz alege
să le simbolizeze prin căsnicia toxică a bunicilor, aranjată
după cutumele Lumii Vechi, dovedite a fi nefuncționale.
Educația este văzută ca forța unificatoare necesară
construcției sinelui american și a arderii diferențelor alienante.
Instituțiile formale monumentale suprimă întru totul relevanța
educației culturale primită în ghetoul omogen, văzut ca un
shtetl american desuet. Podhoretz asimilează și adoptă
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canonul vestic cu profundă dedicare, astfel încât nici măcar
lipsa scriitorilor evrei nu îi întinează viziunea. Eforturile
minorităților de a pătrunde în canon și de a-și face vocea
auzită sunt, de fapt, considerate manifestări puerile, limitate în
scop, riscând să culmineze în distrugerea standardului estetic
și cultural american. Intelectualul conservator, de dreapta,
vede cu scepticism revoluționarea canonului, fapt ce poate fi
interpretat drept un atașament față de centru, rezultat al
procesului dificil de asimilare și al eforturilor susținute de
depășire a obstacolelor inerente condiției originale. Reiese,
așadar, că teama de a nu aparține acestui centru umbreşte
posibilitatea oricărui alt tip de apartenență. Pentru Podhoretz,
nu există alternativă la America, nici din postura sa de evreu,
pentru care nici Israelul nu reprezintă o opțiune viabilă.
Tendința colegilor săi de a-și critica țara i se pare detestabilă,
justificându-și totuși propriul radicalism din anii 1970 ca o
dovadă suplimentară a încrederii absolute pe care o are în
capacitatea Americii de a se perfecționa şi nicidecum ca pe o
dovadă de respingere. Contextul publicării volumului, marcat
de un nou val de neîncredere, explică natura autobiografiei,
menită a-i ghida pe cei răzvrătiți și rătăciți înapoi către
sentimente mai nobile față de țară, pe care Podhoretz o
asimilează divinității în final, înlocuindu-l pe Dumnezeu cu
America în versurile Dayyenu.
Concluzia care se desprinde în urma analizei celor
două texte semnate de Kazin și Podhoretz reiterează
heterogeneitatea exprimărilor identitare evreiești. Aplicând
aceeași metodă de comparare a conjuncturilor protagoniștilor,
asemeni capitolului anterior, contrastăm de această dată
atitudinile antitetice adoptate de cei doi autori. Ambele
autobiografii detaliază contextul familiar, comun al originilor
modeste din Brownsville, depășite prin asimilare și aspirația
pentru un statut social superior. În schimb, scrierile diferă prin
natura relatărilor propuse,. În timp ce Kazin resimte și descrie
tema reîntoarcerii, a eului realizat doar prin reunirea ambelor
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laturi ale sinelui, Podhoretz celebrează depășirea rădăcinilor
imigrante și asimilarea completă și definitivă la standardul
american. Subliniem, astfel, posibilitatea coexistării ambelor
valențe, atât pluralistă, cât și asimilată, acestea
neexcluzându-se reciproc.
Concluzii
În concluzie, un fir călăuzitor al tezei îl reprezintă
legătura implicită pe care o stabileşte între autobiografie și
identitate, după cum este evident şi din selectarea şi analiza
lucrărilor abordate. Validitatea fiecărui punct de vedere și a
fiecărei manifestări diferite contribuie la formularea unei
imagini de ansamblu mereu mai clare, combinată cu anularea
monolitului, fie acesta cultural, religios, artistic, ori identitar.
Întrebarea „ce este un evreu?”, ca și „ce este o autobiografie?”
au, în egală măsură, răspunsuri deschise, concretizându-se
într-o explorare continuă a potențialelor elemente definitorii.
Identitatea evreiască, cea feministă, ori cea americană sunt
toate caracterizate de fluiditate și fluctuații la nivel individual,
manifestându-se drept laturi ce se susțin și întrețin reciproc, ce
își determină una alteia procesul de cristalizare a identității
personale, atrăgând atenția asupra naturii multifațetate atât a
individului, cât și a grupului. Fiecare experiență, detaliată de
fiecare autor în parte, adaugă un nou nivel de veridicitate și
autenticitate, demonstrând aplecarea tipic umană spre nararea
propriei existențe.
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