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C. Sumarul tezei de doctorat:
Introducere
 Teza mea de doctorat intitulată Saul Bellow – Beyond the Community (Saul 

Bellow. Dincolo de comunitate) şi-a propus să analizeze opera ficţională a autorului 

american din punctul de vedere al elementelor culturale evreieşti care pot fi întâlnite în 

romanele sale şi a modului în care autorul s-a raportat la această moştenire.

 Scopurile mele au fost să analizez opera autorului căutând elemente aparţinătoare 

unei moşteniri literare, etice evreieşti şi să văd maniera în care acesată moştenire a fost 

folosită de către autor în cadrul cultural şi pe scena literară americană de (presupusă) 

natură protestant anglo-saxonă. De asemenea am dorit să reliefez felul în care opera unui 



scriitor aparţinând unei minorităţi etnice a reuşit  să pătrundă într-un timp relativ scurt  în 

canonul literar de peste ocean, oglindind poate evoluţia şi integrarea acestei comunităţi în 

Statele Unite. 

 Din punct de vedere metodologic am adoptat o abordare hermeneutică a textului 

în cadrul teoretic oferit de multiculturalismul american folosind drept instrumente 

conceptele de: etnicitate, identitate americană (de la varianta ei de tip melting-pot până la 

cea postetnică) pentru a sublinia felul în care comunitatea iudeo-americană şi scriitorii ei 

s-au relaţionat la procesul de asimilare. De asemenea am discutat modalitatea în care 

condiţia de membru sau străin în societatea americană împărtăşită de scriitorii iudeo-

americani a influenţat poziţia lor în cadrul diagramei oferite de către intersectarea dintre 

literatura canonică şi literatura etnică. 

 Teza mea este bazată pe o dublă interpretare a romanelor lui Bellow – una din 

punctul de vedere al evreităţii sale, adică elemente de natură sociologică, etnică, istorică 

şi literară transpuse în opera sa: de exemplu condiţia evreului în America, perspectiva 

asupra anti-semitismului şi a Holocaustului pe care au au iudeo-americanii, prezenţa în 

romanele sale a unui personaj tradiţional din literatura evreiască-idiş, schlemilul. 

Totodată am studiat opera ficţională a lui Saul Bellow şi din perspectiva elementelor 

religioase iudaice prezente în producţia sa literară, de alminteri seculară; de exemplu 

conceptul de semenul/ aproapele cuiva sau cel de responsabilitate individuală. 

 Această analiză separată a evreităţii şi iudaismului lui Bellow a fost făcută nu 

numai să sublinieze ideea modernă, recentă care spune că evreitatea nu implică automat 

şi o dimensiune religioasă în viaţa cuiva, dar a avut şi un scop practic în a mă ajuta să 

demonstrez mai bine coordonatele etnice şi de inspiraţie religioasă care nu se suprapun 

întodeauna în opera lui Saul Bellow. Sursele primare pe care le-am folosit sunt cele mai 

cunoscute romane ale sale : Dangling Man, The Victim, The Adventures of Augie March, 

Seize the Day, Henderson, the Rain King, Herzog, Mr. Sammler’s Planet, Humboldt’s 

Gift, The Dean’s December, The Bellarosa Connection, Ravelstein. Al treilea şi al 

patrulea capitol includ substanţiale analize pe text din romanele sus menţionate care 

reliefează faptul că opera ficţională a lui Saul Bellow are unele caracteristici ale literaturii 



etnice şi totuşi ea trece dincolo de limitele impuse de un tip de naraţiune scrisă pentru un 

public restrâns (cum ar fi membrii unei comunităţi etnice) sau scrisă despre astfel de 

persoane care împart un trecut comun şi un mediu religios, cultural specific. Deoarece 

ideile prezente în romanele lui Bellow au avut rezonanţă în rândul publicului american 

larg datorită calităţii estetice ridicate a operei sale şi a surselor canonice occidentale care 

au influenţat-o, ajutată de contextul mai larg ideologic şi social din anii 1940-1960 care 

milita pentru asimilare, romanele sale au fost  incluse printre operele autorilor de frunte ai 

literaturii americane.

Capitolul  I: Scriitorul şi contextul american

 În primul capitol, în cadrul primei părţi am prezentat opiniile şi declaraţiile 

publice ale scriitorului despre felul în care îşi percepea moştenirea evreiască şi arta 

scrierii pe care a stăpânit-o aşa de bine. De asemenea am prezentat şi cadrul teoretic pe 

care l-am adoptat pentru teză. O lectură mai atentă a textului poate dezvălui gândirea 

liberal-umanistă a lui Bellow reflectată în romanele şi interviurile sale. Pentru el literatura 

era o activitate elevată demnă de intelectuali sensibili şi bine educaţi care cred că natura 

şi condiţia umană sunt la fel peste tot în lume şi că individul îşi creează propriul destin 

prin alegerile pe care le face. Totuşi în romanele sale găsim o serie de curente şi tendinţe 

intelectuale care fac dificilă abordarea lui Saul Bellow dintr-o singură perspectivă 

teoretică. Pregătirea academică a scriitorului ca antropolog este vizibilă în unele  romane 

ale sale prin interesul acordat  altor culturi şi în opoziţiile binare de tip natură vs. cultură, 

profan vs. sacru, individ vs. comunitate, centru vs. margine (care aduc aminte cititorului 

de structuralismul antropologic al lui Claude Levi Strauss şi deconstrucţionismul lui 

Derrida). Găsim acestea ilustrate în The Adventures of Augie March, Henderson, the Rain 

King, Herzog, Mr. Sammler’s Planet, Humboldt’s Gift, The Dean’s December. Dar spre 

deosebire de cazul unora dintre contemporanii săi, în toate romanele sale este vizibilă 

opoziţia sa la tot ceea ce poate fi caracteristic literaturii postmoderne din moment ce 

admiră principiile valorii, înţelesului, controlului şi identităţii scriiturii. Este adevărat că 

prin personajele lui Bellow cititorul poate vedea transpusă în literatură dorinţa autorului 

de a deveni un american acceptat cu drepturi egale de către societatea şi scena literară a 



majorităţii de origine protestant anglo-saxonă, chiar dacă asta ar fi însemnat neglijarea 

unor aspecte ale moştenirii sale evreieşti. Dezbaterile pe care le poartă personajele sale 

sunt câteodată limitate de coordonate politice, de spaţiu şi timp, care reflectă contextul lor 

istoric ; dar majoritatea sunt în primul rând dialoguri intelectuale, ele nu sunt  constructe 

ideologice care funcţionează drept vehicul pentru putere şi care participă în creerea 

istoriei. Astfel o abordare din perspectiva noului istoricism ar fi  numai parţial justificată 

pentru intenţia autorului de a-i prezenta Americii portretul realistic şi nuanţat al vieţii sale 

intelectuale şi culturale din a doua jumătate a secolului XX.

 În scopul evidenţierii moştenirii evreieşti în romanele acestui autor şi a modului în 

care opera sa a devenit o valoare a literaturii canonice care se presupunea a fi creaţia unei 

societăţi majoritare protestante anglo-saxone, una din cele mai potrivite metode de 

cercetare ar putea fi cea concentrată în jurul folosirii conceptelor de “etnicitate”, 

“postetnicitate” atunci când se aplică analiza pe text romanelor unui scriitor aparţinând 

unei “minorităţi” americane. Două surse sunt esenţiale pentru această abordare pe care 

am adoptat-o: una este cartea lui Werner Sollors Beyond Ethnicity: Consent and Descent 

in American Culture pentru discuţia pe care o aduce rolului etnicităţii în literatură şi cel al 

relaţiilor de descendenţă şi consimţământ în crearea identităţii americane; cealaltă sursă 

este cartea lui David Hollinger Postethnic America, Beyond Multiculturalism pentru 

perspectiva sa ce favorizează afiliaţia voluntară în faţa celei date de istoria familială, 

situaţie care apreciază atât comunităţile de descendenţă cât şi cele de consimţământ. 

 În al doilea subcapitol am analizat politicile culturale americane: de la asimilarea 

şi aculturarea din anii 1930-1950 la aprecierea pe care o dă multiculturalismul mândriei 

etnice în anii 1970-1990, pentru a vedea cum s-a raportat Saul Bellow la moştenirea sa 

etnică de-a lungul anilor, adică dacă a acceptat tacit aceste paradigme culturale rând pe 

rând (şi răspunsul este că da) şi de asemenea pentru a caracteriza atitudinea sa drept 

relevantă pentru un tip specific de etnicitate, etnicitatea simbolică. Când a fost rugat să se 

identifice fie drept evreu sau american sau iudeo-american, Saul Bellow a răspuns că el 

este pur şi simplu un “scriitor”, în cel mai bun caz un “scriitor american de origine 

iudaică”. Dar mai târziu a adăugat de asemenea că istoria sa evreiască i-a dat o orientare 



complet diferită şi că “un scriitor nu are altă alegere decât aceea de a fi loial istoriei sale”. 

O asemenea variaţie aparentă poate indica atât  o etnicitate americană kaleidoscopică cât 

şi rezerva autorului în a îmbrăţişa etichete într-un tulburat secol XX.

 Evident diverşii avatari ai identităţii americane propuşi de conceptul de melting-

pot (creuzet etnic), pluralismul cultural al lui H. Kallen, triplul creuzet religios al lui W. 

Herberg, abordările multiculturale ale anilor 1970, 1990, perspectiva postetnică a lui D. 

Hollinger pot funcţiona ca fundal pentru prezentarea manierei în care scriitorii pot fi 

asociaţi moştenirii lor etnice. În această privinţă eu cred că abordarea etnicităţii pe care o 

aduce Hollinger, abordarea postetnică, îmi permite cel mai bine să explic atitudinea şi 

opera lui Bellow datorită faptului că postetnicitatea preferă afiliaţiile voluntare celor 

prescrise, apreciază identităţile multiple şi recunoaşte caracterul artificial construit al 

grupurilor etno-rasiale. Ea recunoaşte faptul că individul face alegeri în circumstanţe 

specifice, limitative, majoritatea având legătură cu rădăcinile ancestrale ale persoanei în 

cauză. Totuşi postetnicitatea respinge presupunerea că istoria sau biologia trasează linii 

clare pentru afiliaţiile pe care le va face un individ. 

 Ţinând cont că o persoană poate şi are dreptul de a alege afiliaţiile sale etnice, 

putem înţelege de ce relaţia lui Saul Bellow cu evreitatea sa s-a schimbat de-a lungul 

timpului : de la dorinţa lui ca tânăr de a se americaniza şi a fi acceptat ca orice alt scriitor 

aparţinând majorităţii, până la o atitudine mai nostalgică ca adult în vârstă care şi-a 

reevaluat rădăcinile etnice. Concluzia generală ar fi că etnicitatea sa ar fi una simbolică, 

adică el aprecia un simţământ subiectiv al identităţii etnice , dar se ţinea departe de o 

identificare mai substanţială ce ar fi însemnat şi implicarea într-o comunitate anume. De 

asemenea, el a refuzat să fie numit „un scriitor iudeo-american”, evitând rolul de purtător 

de cuvânt pentru comunitatea sa, lucru pe care o asemenea categorizare ar fi impus-o. 

 Al treilea subcapitol este concentrat  pe discutarea felului în care fenomene sociale 

şi culturale cum ar fi asimilarea, aculturarea şi pluralismul au fost redate în literatura 

iudeo-americană. Ele reprezintă diverse puncte de vedere referitoare la experienţa iudeo-

americană, schimbările şi etapele care au fost fidel reflectate în unele opere literare. Alte 

exemple de ficţiune vor ignora aceste subiecte şi îşi vor îndrepta atenţia spre unele teme 



universal valabile, teme şi idei ce pot fi abordate de către scriitori oricare ar fi ei, 

indiferent de originea lor etnică. Evident din această perspectivă relaţia autorului – văzut 

ca membru al unui grup etnic, mai mult sau mai puţin supus şi loial originilor sale sau /şi 

culturii americane – va trebui să treacă în prim-planul acestei analize. Ca o consecinţă, 

aceasta va duce la căutarea modalităţilor în care problema identităţii etnice şi prezentarea 

vieţii evreilor americani sunt tratate în cadrul romanelor şi povestirilor autorilor 

reprezentativi ai acestei comunităţi.

Capitolul II: Literatură şi etnicitate

 Al doilea capitol este şi el divizat în trei părţi. Prima se bazează pe delinierea 

istoriei evreilor în S.U.A. (valurile succesive de imigrare, relaţia lor cu vechiul continent 

şi cu noul mediu cultural, social şi economic) şi noul pact pe care l-au semnat cu America 

care a devenit pentru ei noul Tărâm Promis. O nouă comunitate cu o cultură diferită a  

fost creată ceea ce a însemnat că un nou tip  de literatură s-a născut. În acest  context, 

evreii americani pot fi văzuţi ca un caz special liminal de imigranţi care din străini devin 

membrii societăţii americane.

 Celelalte două părţi ale capitolului au prezentat literatura produsă de autori 

aparţinând acestui grup etnic şi modalitatea în care ei au reuşit  să-şi manifeste această 

identitate prin operele lor. Cum scriitorul este şi membrul unei comunităţi, el/ea va 

oglindi în opera sa evoluţia întregului grup. Astfel am discutat şi contextul american care 

a contribuit la crearea acestui nou tip de literatură. Folosind această identitate etnică 

schimbătoare care s-a ivit  de-a lungul vremii, am menţionat faptul că în literatura iudeo-

americană modalitatea de reflectare a personajului/ subiectului etnic variează şi ea. De 

asemenea trebuie definit înţelesul noţiunii de “scriitor iudeo-american”. Criticii 

desemnează autori  ca aparţinând acestei categorii folosind diferite criterii: originea 

etnică a acestor autori, subiectul operelor lor, temele şi caracterizarea personajelor, 

perspective intertextuale care trimit la tradiţia literară şi cultura iudaică sau chiar 

perspective mai largi cum ar fi tendinţe ideologice sau relaţia cu literatura canonică, cea a 

majorităţii americane. 



 În partea a treia am analizat câteva romane,  nuvele şi povestiri apartinând acestui 

tip  de literatură din perspectiva prezentării pe care o fac vieţii comunităţii prinse între 

variatele tipuri de identitate etnică: vechea identitate evreiească aşa cum fusese definită în 

Europa, noua dublă identitate iudeo-americană şi valorile Americii protestant anglo-

saxone. Perspectiva diacronică asupra acestui tip de literatură mi-a fost de folos în a 

urmări evoluţia acesteia de la câteodată neîndemânaticele producţii literare ale scriitorilor 

de la începutul secolului XX – emigranţi recenţi care se zbăteau cu o nouă cultură şi o 

nouă limbă până la elaboratele şi desăvârşitele creaţii ale autorilor care aparţin/au 

aparţinut celei de-a doua sau a treia generaţii de iudeo-americani. O asemenea privire a 

contribuit la accentuarea dezvoltării paralele a acestei comunităţi şi a producţiei ei 

literare, precum şi a efectelor influenţelor lor reciproce. 

 La începutul secolului XX autorul intermediază relaţia dintre comunitatea sa de 

origine şi societatea americană. Cum acest timp de literatură a fost scris în principal de 

imigranţi din prima generaţie, el are un puternic element autobiografic (observabil în 

operele lui M. Antin, A. Cahan). Apoi începând cu a doua generaţie, scriitorii anilor 50 şi 

60 vedem supremaţia scriitorilor care au reuşit să intre în canonul literaturii americane (S. 

Bellow, P. Roth, B. Malamud) care s-au adresat publicului larg american, nu numai 

comunităţii lor de origine, la urma urmei aceştia simţindu-se a fi americani cu drepturi 

depline. Acestă atitudine s-a dovedit a exprima o încredere în sine nu întotdeauna deplină 

deoarece membrii radicali ai comunităţii lor de origine au crezut că aceşti scriitori 

proeminenţi şi-au părăsit  cumva rădăcinile sau chiar au lucrat împotriva intereselor 

comunităţii. Începând cu anii 70 vedem debutul scriitorilor caracterizaţi a avea o 

„mândrie reînnoită faţă de originea lor” şi care sunt mult  mai preocupaţi în a reveni la 

surse autentic evreieşti, în cele mai mult cazuri surse religioase (cazul C. Ozick).

Capitolul III. Relaţia sacrului cu profanul în romanele lui Saul Bellow

 Capitolul al treilea discută relaţia dintre lumea sacrului şi lumea profanului în 

romanele lui Saul Bellow. Printre idelile importante care ar trebui evidenţiate aici putem 

să menţionăm faptul că opera ficţională a lui Saul Bellow nu dezbate în mod deschis idei, 

controverse religioase, viaţa zilnică a personajelor sale este construită pe un fundament 

laic. Dar unul din principiile operei sale îşi are rădăcinile în preceptele religioase iudaice. 



Viaţa este sacră şi trebuie protejată de nihilism, alienare şi toate “tărâmurile pustii ale 

condiţiei moderne”. Herzog, unul din personajele sale principale pune întrebarea cheie în 

jurul căreia se învârte întreaga operă ficţională a lui Bellow – « Cum ar trebui să trăiască 

un om bun ? » Răspunsul care este dat de romanele sale aparţine atât de moralitate şi cât 

şi de religie şi se referă la comuniunea omului cu aproapele său. 

 Analiza atentă a textelor din primul subcapitol al acestei părţi relevă faptul că 

personajele sale nu frecventează sinagoga sau biserica, ei nu îndeplinesc toate legile 

cerute de iudasim fiecărui evreu pios (cu puţine excepţii cu toţii sunt evrei), ei nu se 

roagă sau nu se gândesc foarte des la Dumnezeu, dar mai devreme sau mai târziu cu toţii 

trăiesc un simţământ al uimirii şi al insignifianţei personale în faţa unei entităţi măreţe, 

nenumite, infinite precum şi în faţa implacabilului mecanism al evoluţiei istorice, sociale 

şi culturale. Sensul sacrului pe care îl au diferă foarte mult de cel al teologilor, dar totuşi, 

ei au moştenit de la strămoşii lor toate cunoştiinţele biblice pe care trebuie să le ştie şi pe 

care le folosesc ca să ilustreze şi să îşi susţină dezbaterile intelectual laice. În acelaşi timp 

ei tânjesc după ceva ce le-ar putea împlini viaţa: fie o legătură cu un nivel transcedental 

fie comuniunea cu semenii lor construită pe un fundament iudaic, etic, a se înţelege 

religios. Invariabil, la sfârşitul romanelor, eroii descoperă că scăparea din tumultoasele 

tărâmuri pustii ce le caracterizează uneori vieţile intelectuale şi spirituale se face prin 

acceptarea suferinţei umane şi a responsabilităţii pentru faptele proprii precum şi prin 

împlinirea datoriei către semen. Totuşi există un final ambiguu, volatil în romanele lui 

Bellow. Autorul nu sugerează că odată ce au găsit  salvarea protagoniştii săi o vor 

îmbrăţişa şi adopta pe temen lung. În mod realist, aceste personaje nu pot să iasă complet 

din starea lor de „devenire” şi să intre în cea de „existenţă”; în fiecare zi ei trebuie să facă 

aceeaşi alegere pozitivă, în fiecare zi individul trebuie să se decidă să trăiască o viaţă 

demnă şi să îşi iubească aproapele.

 Aluzia pe care o face Bellow la sfârşitul fiecărui roman – necesitatea unei înnoiri 

continue, lupta permanentă pe care individul se presupune a o da zilnic împotriva egoului 

său supradimensionat, împotriva disperării şi izolării – poate ajuta cititorul să facă o 

distincţie între religie, scopul căreia este păstarea unei anumite doctrine şi religiozitate, 



ţelul căreia este perpetua renaştere spirituală. Detaliile şi chiar principiile dogmei par 

irelevante câteodată pentru personajele lui Bellow, totuşi în cadrul vieţii lor intelectuale 

(în acest  domeniu ei excelează) ei se zbat să găsească o cale spre o existenţă plină de 

conţinut într-o societate şi o cultură care şi-au pierdut sensul. 

 În al doilea subcapitol se poate observa că pentru scriitor noua religie modernă a 

societăţii contemporane este „declinul Occidentului”, care înseamnă o desacralizare a 

vieţii. Înseamnă de asemenea că oamenii nu mai valorează viaţa, şi civilizaţiei îi preferă 

natura umană crudă şi neîmblânzită. În faţa acestui fel de a trăi bazat pe violenţă fizică şi 

psihică, discriminare, sărăcie, vid spiritual, lipsă de educaţie, Bellow a preferat vechea 

strategie iudaică pentru supravieţuire – aceea de a spune „da” în faţa celor mai crunte 

situaţii, crezând că raţiunea va triumfa asupra forţei brute şi că oamenii, prin acţiune mai 

pot schimba ceva.

 Este evident că în Statele Unite ale Americii un tip deosebit  de naraţiune s-a 

dezvoltat de la întemeierea naţiunii: miturile democraţiei, progresului, expansiunii 

teritoriale şi economice aduse de Părinţii Fondatori au înlocuit rapid vechile povestiri 

religioase ale Puritanilor despre păcat, viaţa virtuoasă, mântuire. 

 Dar până şi această meta-naraţiune laică a fost la rândul ei înlocuită de o 

dezamăgire crescândă legată de sistemul politic american şi noţiunea de progres. Drept 

consecinţă, pentru a preveni o posibilă dezintegrare şi atomizare a societăţii care ar putea 

duce la o lipsă de coeziune şi coerenţă, scriitorul sugerează că fiecare individ este 

responsabil pentru faptele sale, că fiecare faptă este încărcată atât cu un conţinut sacru cât 

şi unul profan; şi că fiecare om trebuie să-şi iubească şi protejeze aproapele, adică să intre 

într-o relaţie etică cu Celălalt. 

 Şi totuşi balanţa dintre viaţa sacră şi cea profană este într-un echilibru fragil în 

romanele lui Saul Bellow. Gândurile şi faptele personajelor aparţin laturii profane, iar 

vocea autorului din romane şi declaraţiile sale oficiale, deşi lipsită de un ton religios 

explicit, pare să fi fost mult influenţată de preceptele iudaismului pe care autorul le-a 

cunoscut cu siguranţă fiind un copil crescut într-o familie evreiască tradiţională, un băiat 

care a mers la heder (şcoala religioasă iudaică pentru copii) şi care era văzut de către 



mama sa drept un viitor învăţat evreu. Faptul că fiecare om este responsabil pentru 

faptele sale, că fiecare faptă este importantă şi încărcată cu un conţinut atât sacru cât  şi 

profan, că fiecare individ trebuie să înveţe să iubească, să ajute şi să trăiască o viaţă 

demnă lângă aproapele său şi nu o viaţă de ascetism intelectual la marginile societăţii, 

toate acestea sunt vechi precepte iudaice sacre pe care Saul Bellow le-a transpus în 

mediul profan al culturii şi civilizaţiei americane din secolul XX. 

Capitolul IV. Percepţia istoriei şi a comunităţii în romanele lui Saul Bellow

 În prima parte a capitolului al patrulea am reliefat felul în care percepţia istoriei şi 

comunităţii este creionată în romanele lui Bellow. Evident, personajele unui scriitor care 

aparţine unei comunităţi cu dublu caracter etnic nu vor simţi o contradicţie sau 

incompatibilitate în dubla lor identitate, prin urmare ei discută despre istoria Statelor 

Unite, ceea a poporului evreu şi cea a statului Israel. În general, ei sunt intelectuali 

americani şi astfel sunt preocupaţi în mod deosebit de blocajul în care se găseşte 

societatea contemporană şi de maniera în care filosofia, literatura, sociologia pot aduce o 

soluţie sau, poate dimpotrivă, felul în care asemenea întreprinderi scolastice, academice 

pot cauza mai mult rău. Totuşi aceste personaje sunt totodată şi evrei care meditează la 

cauzele anti-semitismului ; câteodată ei se gândesc şi la soarta statului Israel şi modul în 

care istoria evreilor în Europa a influenţat-o pe cea din America. Dar mai ales ales ei 

vorbesc cu melancolie despre viaţa dură pe care au avut-o ca şi copii ai unor emigranţi 

săraci din Chicago şi New York. Ca adulţi, viaţa lor intelectuală tânjeşte după plăcerile şi 

tentaţiile culturii şi civilizaţiei americane, dar viaţa lor emoţională se întoarce întotdeauna 

la limitele protectoare date de comunitatea evreiască. Drept consecinţă, personajele lui 

Saul Bellow ar vorbi mai degrabă despre lucrurile familiare : existenţa sau non-existenţa 

unui anti-semitism american, despre felul în care s-au simţit şi în care au reacţionat în 

copilărie în faţa unui mediu străin ostil, despre viaţa în Upper East Side unde mulţi evrei 

imigranţi est europeni au locuit. Ei erau posesorii unui simţ acut al identităţii şi limbii dar 

nu erau în acceaşi măsură urmaşi devotaţi ai tradiţiilor şi obiceiurilor iudaice. La o astfel 

de etapă din viaţa lor, istoria publică însemna istoria comunităţii lor, nu a ţării în 

ansamblul ei. Totuşi istoria părinţilor lor ia un loc secundar în faţa grijilor legate de scena 

politică, economică, socială şi intelectuală americană. 



 Personajele lui Bellow discută despre cauzele anti-semitismului şi soarta statului 

Israel, dar la urma urmei ei vad America şi cultura ei (majoritară) drept ţara lor adevărată 

care i-a protejat  defaptul de a avea soarta strămoşilor lor. Copilăria petrecută în ghetto nu 

a fost una fundamental nefericită întrucât a fost petrecută în limitele protective ale 

comunităţii iudaice (aici se poate observa un contrast puternic cu felul în care un evreu 

european din trecut s-ar fi pututu raporta la acest lucru). Cu toate acestea, odată cu 

maturizarea, tânărul evreu simte nevoia de a semna un nou legământ cu viaţa şi societatea 

americană. 

 Aici am adus spre dezbatere o problemă spinoasă ce preocupă comunitatea iudeo-

americană, şi anume modul în care Holocaustul este redat în literatura comunităţii şi rolul 

memoriei în construirea unei identităţi etnice. Avem de a face cu două tipuri de cărţi : cele 

influenţate de Holocaust (acesta este cazul lui Bellow) şi cele despre Holocaust care 

încearcă să recreeze, ficţional sau autobiografic, viaţa din lagărele naziste. Cu două 

excepţii notabile, Bellow s-a ocupat numai marginal de această problemă în romanele 

sale, oglindind astfel o tendinţă generală în literatura americană a anilor 50-70. În primul 

rând era nevoie de ceva timp pentru ca publicul larg să înteleagă ce s-a întâmplat în 

Europa în lagăre şi această stare de fapte a durat până la sfârşitul anilor 50. Apoi membrii 

comunităţii s-au simţit vinovaţi pentru că nu au făcut mai mult pentru a-şi ajuta fraţii 

întru-credinţă să se refugieze în America. Apoi mai era şi o anumită timiditate din partea 

scriitorilor pentru a aborda un subiect din istoria europeană pe care americanii îl 

cunoşteau doar indirect – spre deosebire de literatura scrisă de supravieţuitorii şi 

descendenţii lor. În Statele Unite această confruntare cu trecutul a degenerat şi într-un fel 

de proces de marketing folosit pentru a întări identitatea colectivă, lucru care este 

contestabil. În partea a doua a capitolului am observat că atunci când se scrie despre 

istoria evreilor şi despre perspectiva pe care o au aceşti oameni asupra ei şi asupra vieţii 

comunităţii lor, aproape întotdeuna este imposibil să se traseze o linie de despărţire 

perfectă în cadrul iudaismului între naraţiune şi comentariile scrise despre o înşiruire 

cronologică  de evenimente de natură politică, socială şi învăţăturile care aparţin unei 

dimensiuni a sacrului dădătoare de revelaţii divine şi precepte religioase şi mai ales cum 



aceste două domenii – religie şi istorie – în acest caz se întâlnesc şi se împletesc în 

domeniul eticii. Parafrazând un autor iudeo-american, atât  metafora religioasă cât şi 

memoria istoriei au o singură funcţie supremă, aceea de a înlesni individului înţelegerea 

faptului de a fi Celălalt ; un proces empatic necesar pentru o co-existenţă paşnică, fericită 

în cadrul aceluiaşi teritoriu şi aceleiaşi civilizaţii. 

 Un mesaj important ce poate fi găsit în opera lui Saul Bellow pare a fi ideea că 

fraternitatea umană poate oferi nu numai o scăpare din situaţia critică a societăţii 

moderne, dar ea poate servi şi ca o barieră ce poate preveni reapariţia coşmarurilor 

istoriei. Fraternitatea umană prin care el înţelegea iubirea pentru ceilalţi, pentru specia 

umană, care poate da o valoare reală vieţii individului, poate servi ca fundament pentru 

baza societăţii noastre ; ea este în acelaşi timp şi un sentiment pe care scriitorii ar trebui 

să-l preţuiască deoarece îi poate ajuta să traverseze golul pe care “Marele Zgomot “ al 

vieţii moderne l-a creat între artist şi individul de rând văzut ca ponţial beneficiar al 

operei de artă. 

 Ceea ce Bellow a spus în romanele sale este faptul că pentru a preveni reapariţia 

unor asemenea evenimente precum ar fi Holocaustul, războaiele mondiale, etc., oamenii 

ar trebui să aibă un puternic simţ al comuniunii cu Celălalt. Acest  proces empatic care dă 

naştere fraternităţii umane poate fi interpretat  ca transpunerea în cadrul sociologiei şi al 

istoriei a implicaţiilor conceptului religios de “semen” şi a poruncii divine care spune 

“Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Ceea ce pun în centrul vieţii lor intelectualii lui 

Bellow este nevoia de responsabilitate şi implicare în viaţa societăţii.

Concluzii
Scopul prezentei teze de doctorat a fost să identifice elementele culturale iudaice 

din romanele lui Saul Bellow şi să vadă cât de bine sau la ce nivel ele interacţionează cu 

valorile pe care America majoritară le-a imprimat asupra operei sale. Toate acestea au 

fost discutate în contextul schimbărilor de paradigmă culturală pe care Bellow le-a 

reflectat foarte bine atât  în opera sa cât şi în declaraţiile sale oficiale. Conceptele de 

etnicitate şi de identitate americană au fost suprapuse de către teoreticieni de ceva vreme, 

dar modalitatea în care au fost reflectate în literatură a evoluat de asemenea cu 

schimbările realităţilor sociale, economice şi politice. Fără să negăm că arta, literatura ar 



trebui să fie automone, nu putem să nu observăm că ele nu pot funcţiona într-un vid, ci 

într-o societate, în cadrul unei comunităţi mai mari sau mai mici pe care o oglindesc. 

Numai talentul şi meşteşugul scriitorului duc literatura dincolo de aceste limite. În teza 

mea sper să fi dovedit faptul că Saul Bellow a fost un scriitor de origine evreiască care a 

făcut din literatură şi America adevărata sa  casă, neţinând cont de faptul că a fost un om 

care într-un fel, cel puţin la un nivel superficial , a urmat tendinţele intelectuale şi 

culturale ale timpului său. Între un trecut destul de sumbru şi speranţa unui viitor mai 

bun, personajele lui Bellow şi opera sa ramân ambigue, multifaţetate, nu complet 

pesimiste, dar şi fără a exploata un optimism facil. Autorul şi cărţile sale au încredere în 

potenţialitate, în devenire. În final acesta este unul din atributele care ne fac umani. Ca să 

parafrazăm unul din personajele sale – nu mai mult decât oameni şi nu mai puţin de atât.
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