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INTRODUCERE 

Subiectul acestei teze de doctorat este seria de cărți Zuckerman – nouă cărți scrise de 

Philip Roth care se întrepătrund: 

-o trilogie și un epilog - Zuckerman Bound: The Ghost Writer (1979), Zuckerman 

Unbound (1981), The Anatomy Lesson (1983), The Prague Orgy (1985),  

- un roman singular The Counterlife (1986),  

- a doua trilogie – denumită “trilogia Americană”:  American Pastoral (1997), I Married 

a Communist (1998), The Human Stain (2000), și 

- un alt roman singular Exit Ghost (2007). 

Este o serie unitară de cărți datorită recurenței unui personaj: Nathan Zuckerman, scriitor 

el însuși și, după cum îl clasifică majoritatea recenzorilor și a criticilor, unul dintre cele câteva  

„alter-ego-uri” ale lui Philip Roth. (Eu am o înțelegere diferită a conceptului de alter-ego in 

privința lui Philip Roth, pe care o explic pe scurt în capitolul I). Cărțile Zuckerman reprezintă 

una dintre cele mai ambițioase serii literare a timpurilor noastre deoarece ele au fost publicate 

de-a lungul unei perioade de 28 de ani (1979-2007) și au împreună 2507 pagini, fără a mai socoti 

si scrisoarea lui Nathan către Roth din „autobiografia” autorului (The Facts). 

Receptarea critică – tendințe în exegeza rothiană. Imediat după publicare și în 

nenumărate rânduri de atunci încolo, cărțile Zuckerman au făcut obiectul a numeroase proiecte 

specifice sub formă de articole în reviste de specialitate, capitole în cărți, prezentări la conferințe 

si ediții special ale unor reviste științifice; cu toate acestea, până în present nu s-a publicat nici un 

studiu de dimensiunea unei cărți având seria Zuckerman ca unic și principal subiect. 

Deasemenea, exegeza de până acum a urmărit să identifice felul în care Philip Roth răspunde 

prin intermediul creatiei sale la întrebări despre identitatea etnică, postmodernism, Israel, 

Holocaust-ul, sexualitate, psihicul uman etc., toate fiind problematici foarte pregnant in opera sa. 



Contribuția cercetării noastre la exegeza lui Roth/la cunoaștere 

Deși experimentul rothian a beneficiat de un comentariu profund în legatură cu temele și 

tehnica lui (cu precădere din partea lui Shostak, Brauner și Safer), niciodată până acum nu a fost 

realizată o analiză adecvata a experienței de lectură oferita de aceste romane. O poziție centrală 

în această analiză ar aparține întelegerii felului în care noi răspundem naratorului lui Roth - ce fel 

de implicare emoțională și intelectuală cere Roth cititorilor săi sa aibe cu privire la Nathan 

Zuckerman în timp ce acesta își exercită rolul de povestitor pe fondul unei varietăți de situații 

biografice și istorice.  

Teza oferă o lectură originală și actuală a unei părți semnificative a canonului rothian. 

Deocamdată pare să fie singurul studiu centrat pe procesul de scriere a ficțiunii ca temă 

atotcuprinzătoare și pe procedeele retorice folosite pentru a o exprima cât mai eficient posibil. 

Mulți critici au identificat tema eticii în scrierea de literatură, a relației dintre „lumea scrisă și 

lumea nescrisă” (expresia preferată a lui Roth ca să se refere la literatură versus viața reală) și a 

auto-referențialității. Dar nimeni nu a continuat prin a identifica în ce masură aceste teme au 

implicații asupra întregii serii. Mai mult decât atât, la momentul susținerii publice teza pare a fi 

prima analiză (întreagă) care să vizeze cărțile Zuckerman în exclusivitate. 

Metoda. În privința strategiei este evident ca toți exegeții rothieni adoptă, într-o măsură 

mai mică sau mai mare, metoda interpretativă redusă de James Phelan la sloganul: „Întodeauna 

analizați tematic!” Ei practică critica tematică, în timp ce demersul meu se îndepărtează 

ocazional, dar sper eu substanțial și convingător de tendința generală, pe motiv că analiza 

tematică pură este destul de limitată, deoarece ignoră bogăția de răspunsuri pe care textele și 

autorii le vizează la cititori. Voi privi seria de cărți ca reușind să exprime semnificațiile pe care le 

are și voi face acest lucru prin identificarea unei povești coerente despre oameni posibili și o 

lume fictivă posibilă, prin generalizări care scot în evidență adevăruri despre lume și prin 

evaluarea tehnicii artistice care exprimă mesajul cât mai eficient posibil. 

Pornesc în demersul meu cu scopul de a scrie despre cărțile Zuckerman ca acte de 

comunicare cu un scop bine definit. Sper că această analiză va oferi un mod nou de a înțelege 

comunicarea subtilă sau nu-chiar-atât-de-subtilă pe care Roth a inițiat-o și menținut-o de-a lungul 

ăntregului proiect Zuckerman, forma textului, rolul și importanța autorului și a răspunsului 

cititorului. Scopul meu este să propun o interpretare nouă și cuprinzătoare a celor nouă cărți ce 

alcătuiesc seria Zuckerman; din acest motiv sunt conștientă de necesitatea de a alege cu grijă 



abordarea critică. În procesul de selectie, întâi am hotărât să fac o analiză narativă a proiectului 

Zuckerman, iar apoi am ales teoria narativă intitulată abordarea retorică, o metodă ce presupune 

o lectură atentă și construiește actul de interpretare, în mod firesc, pe actul de lectură. 

Declarație de scop. Scopul meu este să demonstrez că seria Zuckerman, in ciuda 

diversității și eclecticismului, este mai presus de orice un întreg unitar și complet, că există un 

design de ansamblu (un principiu al întregului care e mai mare decât suma părților) sau o unitate 

organică. Aleg să consider unitatea ca scop de atins și ca măsură a succesului estetic. În cele din 

urmă, datorită abordarii critice selectate scopul meu este să demonstrez ca pentru cititor este o 

experiență coerentă. Deși este o idee de bun simț să consideri că texte aparținând aceluiași autor 

și având un personaj comun au o serie de aspecte comune (aceeași lume fictivă, același stil, 

aceeași voce etc.) și că acestea justifică considerarea lor ca un întreg, problema de fond este cu 

siguranță în ce măsură această unitate există și care este impactul ei asupra înțelegerii. 

Deasemenea, îndrăznesc să întreb dacă Roth a intenționat (și apoi să demostrez că Roth a făcut 

eforturi mari ca) să îl scrie ca pe un proiect unitar. Unul dintre cele mai puternice argumente este 

acela că fără publicarea romanului Exit Ghost autorul ar fi frustrat cititorului de sentimentul 

unității – acesta fiind deasemenea un semn clar că întreaga serie, deși nu a fost inițial concepută 

ca un proiect de o asemenea magnitudine, a devenit un proiect coerent și complet între timp. 

Organizarea tezei. Pentru o argumentare clară, am decis să adopt o schemă 

organizațională cu două căi, ce au, dupa părerea mea, consecințe importante asupra dezvoltării 

întregii explicații: abordarea din afară-înăuntru și interogarea analitico-sintetică a materialului 

literar. 

 

CAPITOLUL ÎNTÂI. PHILIP ROTH – contexte, dezambiguare și receptare critică 

Pentru că abordarea retorică nu urmează modelul tradițional care subliniază cadrul istoric 

și informațiile biografice și pentru că mi se pare că o astfel de abordare este necesară, am decis 

să completez discuția cărților Zuckerman cu un cadru mai larg - abordarea din afară-înăuntru. De 

aceea, teza începe cu un capitol care, după ce identifică locul lui Roth ca scriitor in cadrul 

literaturii americane contemporane, oferă o privire de ansamblu asupra creației literare a lui 

Philip Roth și a receptării ei critice până în prezent, necesară în vederea plasării masivului 

material textual ce face obiectul acestei lucrări întru-un context mai larg. Am ales să mă 

concentrez în special asupra parametrilor carierei literare a lui Roth astfel încât să pot surprinde 



un număr de aspecte care îl scot în evidență. Capitolul continuă cu o discuție menită întâi să 

identifice gama de cărți intitulată „cărțile Zuckerman” și apoi să evalueze circumstanțele în care 

au fost publicate. Necesară pentru claritatea argumentării este și referirea la poziția mea cu 

privire la originea lui Roth (apartenența lui la comunitatea evreiască din Statele Unite ale 

Americii) și la utilizarea masivă a informațiilor biografice în ficțiune. Capitolul se încheie cu 

câteva observații asupra attitudinii lui Roth cu privire la transferul dintre el ca scriitor și cititorii 

lui desfășurat pe terenul romanelor sale, asupra perspectivei lui Roth în ce privește arta scrierii și 

procesul de lectură - observații văzute ca argumente în favoarea alegerii abordării retorice. 

 

CAPITOLUL AL DOILEA. Conceptualizarea abordării retorice 

În ciuda faptului că schimbă subiectul tezei în mod radical, al doilea capitol este o altă 

contribuție importantă la cadrul lărgit oferit discuției, fiind, consider eu, vital construirii 

perspectivei exterioare asupra subiectului abordat. Capitolul vizează descrierea sistemului 

teoretic utilizat în explorarea seriei de cărți ale lui Philip Roth - abordarea retorică a narațiunii. 

Oferă o perspectivă circulară și cuprinzătoare, deși nu completă, a ceea ce înseamnă să susții că 

narațiunea este retorică; un act retoric în sine, acest capitol este o încercare de a demonstra 

puterea abordării retorice care este anti-fundamentalistă, etică, ideologică și orientată spre cititor. 

Este un capitol menit să contribuie la contextualiîarea analizei și sintezei mele și să pregătească 

afirmațiile mele cu privire la experiența oferită de lectura cărților Zuckerman. Cuprinde o privire 

de ansamblu a evoluției acestei abordări de la Aristotel până la teoreticienii contemporani, 

urmată de un subcapitol dedicat contribuțiilor celor mai importanți naratologi (James Phelan and 

Peter J. Rabinowitz) ai mișcării și de o scurtă și sistematică descriere a conceptelor, principiilor 

și a diverșilor termeni specifici.  Studiul meu utilizează o mutitudine de temeni și distincții, 

majoritatea aparținând lui Phelan, o parte fiind creați de Genette. 

 

CAPITOLUL AL TREILEA. Cărțile Zuckerman prin prisma analizei retorice 

Argumentația în acest capitol este propulsată de analiza și interpretarea pe rând și în 

ordine cronologică a celor nouă cărți Zuckerman, pentru fiecare fiind alocat un subcapitol 

individual. Conform lui Booth, fiecare carte ne învață cum să o citim; de aceea urmăresc 

semnalele fiecăreia dintre cele nouă cărți pentru a localiza semnificația acesteia în text. Înțeleg 

fiecare narațiune ca un eveniment dinamic urmat îndeaproape de structurile de interes și atitudine 



ale cititorului. A te concentra asupra explicării dinamicii lecturii narațiunii înseamnă să urmărești 

dezvoltarea subiectului, adică evoluția „instabilitaților” pentru relațiile instabile din cadrul 

povestirii și pe cea a „tensiunilor” în cazul discursului. Concentratrea explicită asupra dezvoltării 

subiectului este justificată și de faptul că, prin intermediul instrumentelor și mijloacelor de 

focalizare și de eșafodare, aceasta evidențiază temele majore in fiecare carte. Acest lucru îmi 

oferă posibilitatea de a dovedi falsitatea unei serii de acuzații de tehnică greșită. Spre deosebire 

de majoritatea analizelor literare (ce au ca principal scop activitatea de a identifica temele 

cărților), această analiză acordă egală importanță mimesis-ului, generalizărilor ideatice reflectate 

de dezvoltarea subiectului și de fiecare personaj, precum și sinteticului (metoda de construcție a 

fiecarui text) atât de des dezvăluit de Roth. Mai mult decât atât, a te concentra exclusiv pe 

identificarea temelor este echivalent cu a face un text literar să aspire la condiția de alegorie, deși 

e general acceptat ca literatura lui Roth a avut întotdeauna o dimensiune mimetică bogată și a 

invitat mereu la a lua în serios funcția mimetică a cărților. 

 

CAPITOLUL AL PATRULEA. Proiectul Zuckerman – relații intratextuale și sinteza 

retorică 

Acest capitol este construit pe conținutul capitolului al treilea, re-contextualizând 

rezultatele capitolului anterior – cu alte cuvinte, multe dintre firele argumentației sunt reluate în 

acest capitol. Sinteza ca strategie adoptată largește cadrul  astfel încât cele nouă cărți sunt privite 

secvențial și ca un teren coerent și extins pentru comunicarea retorică dintre Roth și cititor. Din 

acest motiv această parte a tezei are o dinamică diferită, grupând textele intratextual, permițând 

celor nouă opusuri să converseze între ele datorită modului în care le-a tratat Roth – mod 

demostrat de Shostak în monografia ei impresionantă. Acest lucru aduce la lumină atât punctele 

de intersecție dintre ele, cât și rupturile. 

Capitolul începe cu niște observații generale cu privire la noul cadru și dinamica lecturii. 

Câteva pagini sunt alocate aici forței generative și importanței cărții The Ghost Writer pentru 

design-ul seriei Zuckerman. Restul capitolului are ca element central conceptul de 

intratextualitate și investigația intratextuală a întregii serii, ceea ce înseamnă identificarea 

dificultăților în recuperarea coerenței, precum și recuperarea coerenței în privința dezvoltării 

subiectului, a personajului-narator Nathan Zuckerman, a tehnicii narative etc. 



Proiectul Zuckerman este fără îndoială saga vieții unui artist, de aceea în centrul 

proiectului este TEMA LITERATURII. Saga Zuckerman cuprinde teoria lui Roth despre scrierea 

de literatură și îl are pe Nathan Zuckerman ca voce normativă. Din punct de vedere sintetic (și nu 

numai),  personajul Nathan Zuckerman este foarte bine si cu multă atenție realizat. Roth l-a creat 

pe Zuckerman ca personaj ficțional pentru anumite scopuri de persuasiune ale contextului retoric 

pe care il oferă literatura, știind foarte bine că acest „EU” care vorbește este un rol negociat în 

acest context între el și cititorii lui. Roth îi oferă lui Nathan Zuckerman rolul de protagonist, de 

personaj secundar, de narator și/sau de cronicar al poveștilor altor oameni. Plasându-l în centrul 

acțiunii sau in afara ei, Roth activează sau reia o gamă largă de teme, în special, relația dintre 

viață și artă, precum și consecințele confundării celor două. Nathan Zuckerman este „un personaj 

care a servit ca mijloc de expresie sau ca practician al trăsăturii caracteristice lui Roth ‘falsa 

auto-demascare’ ” (Tayler). Relația dintre creatorul Philip Roth și alter-ego-ul său ficțional 

Nathan Zuckerman este totuși mult mai complicată: Zuckerman este pe tot parcursul seriei 

scriitorul pe care Roth îl împinge în față pretinzând că personajul său a scris toate aceste cărți. 

Seria începe și se încheie cu titluri care se referă la protagonist și indică în mod intenționat 

artificialitatea acestuia. Acest fapt arată că scopul principal al lui Roth în creearea acestui 

personaj a fost de natură sintetică (și tematică). 

Perceperea acestor cărți ca pe un demers coerent are numeroase avantaje. Intâi, mimesis-

ul este foarte bine conturat, deoarece dezvoltarea acțiunii e mai bine înțeleasă și instabilități 

rămase nerezolvate sunt reluate și fie dezvoltate și mai mult, fie duse la final. Portretul 

protagonistului este deasemenea mai bine conturat. In al doilea rând, aspectul tematic al seriei 

începe să semene cu un caleidoscop, când privirea de ansamblu oferă cititorilor acel unghi din 

care pot să observe că de-a lungul seriei temele sunt rotite precum într-un caleidoscop în care 

bucățele de sticlă colorată și un sistem inteligent de oglinzi produc o succesiune de desene 

simetrice. Întradevăr varietatea de contexte mimetice surprinse e menită să reflecte aceleași teme 

dar în combinații ce sunt de fiecare dată altele. În ultimul rând, percepția aspectului sintetic al 

seriei este îmbogățită pe măsură ce devine evident felul în care Roth apelează la o gamă variată 

de instrumente si tehnici. 

 

 

 



CONCLUZIE 

Fiind rezultatul unora dintre cele mai semnificative eforturi literare depuse, proiectul 

Zuckerman este foarte bine realizat și mult mai complex decât alte demersuri literare ale altor 

scriitori, dacă luăm în considerare perioada de timp de-a lungul căreia a fost publicată, volumul 

imens și eclectic de text literar, precum și gama largă de subiecte, strategii narative și teme. Fără 

îndoială proiectul este realizat la standarde înalte în ce privește structura subiectelor abordate și 

construcția personajelor, este bogat din puct de vedere tematic și, deși e în primul rând un set de 

texte legate și realistic scrise, portretizând viața unui artist american, are evidente trasături foarte 

sofisticate de structuri metaliterare. Ceea ce conferă o valoare și mai mare proiectului este 

alegerea lui Roth de a pretinde ca acesta a fost scris de omologul său ficținal, pesonajul scriitor, 

Nathan Zuckerman. Acest „scriitor spectru/pretins” se întrebuințează continuu și face același 

lucru și cu cititorii săi, reinventându-și personalitățile ficționale în moduri surprinzătoare.  

Nathan Zuckerman este mai mult decât un personaj. Este un spirit. 

Scopul principal al tezei a fost o abordare holistică a proiectului Zuckerman al lui Roth 

printr-o interpretare retorică. Per ansamblu, cercetarea mea mă îndreptățește să să afirm că 

aceasta este o serie captivantă și frumos scrisă, dezvăluind un scriitor neobosit în interogațiile 

sale, scriitor a carui operă este atât de densă încât cititorul trebuie să acorde atenție fiecărei 

pagini pentru a se ridica la nivelul manevrelor agile ce o caracterizează. Merită să fie citită cu 

mare atenție - fiecare pagină este încărcată de semnificații și puțin poate fi trecut cu vederea. 

Acest aspect face obiectul capitolului al treilea unde fiecare carte este împărțită în „bucăți”, 

compartimentalizarea fiind oricum necesară lecturii. Capitolul al patrulea în schimb renuță la 

această strategie în favoarea lecturii vizând întregul, o lectură vizând asamblarea părților 

componente, în perfectă cunoștință de cauză în ce privește riscul rigidității specific unei astfel de 

lecturi (care în plus este și echivocă), determinându-i pe cititori să ignore bogăția textelor.  

Scopul meu a fost să plasez unele din cele mai importante aspecte ale seriei Zuckerman 

într-un context mult diferit față de cel în care sunt plasate în mod frecvent. Ca să am o abordare 

teleologică a acestor cărți era vital, dupa parerea mea, ca în primul rând să îmi pun întrebarea „de 

ce?” – „care e scopul întregului demers literar?” Am încercat să demonstrez importanța forței 

călăuzitoare a unității și a coerenței care amplifică experiența cititorilor. Asta nu înseamnă că 

celelalte finalități nu contează, dimpotrivă. Totuși, tind să cred că probabilitatea atingerii 



celorlalte țeluri crește pe măsură ce reușim să amplificăm experiența de identificare a unității în 

calitate de cititori.  

Am analizat acest set de cărți și literatura critică pe acest subiect cu dorința de a ajunge la 

perceperea unei unități și a unei clarități în design-ul seriei Zuckerman, cu năzuința de a-i 

renegocia segmentarea naturală,  și din nevoia de a descoperi modele/structuri repetitive în text și 

în lectura mea, deoarece acest mod de a negocia înțelegerea sistemului unui text este similară 

modului de a înțelege lumea – este impulsul spre tendința de totalizare. Din fericire dorința mea 

exprimată de a ajunge la un întreg și o claritate în design-ul seriei Zuckerman a fost 

recompensată de ceea ce Alison Sharrock numește „dezmembrarea textelor și apoi observarea 

numarului vast de posibilități de reasamblare”. 

Rezultatele tezei sunt: 

1. O serie de dovezi că există un design de ansamblu foarte complex, sofisticat și 

puternic în privința seriei Zuckerman, cu alte cuvinte că aceste cărți formează un proiect care în 

mod serios și eficient cuprinde o tendință spre unitate și coerență. Cercetătorii din domeniul 

criticii literare sunt conștienți că atunci când formulezi o întrebare despre o operă literară există o 

varietate de răspunsuri din perspective diferite. De aceea particularitatea răspunsului meu a 

depins într-o mare masură de cadrul de referință ales: abordarea retorică a narațiunii, care, după 

parerea mea, răspunde în mod eficient la întrebări legate de coerență, datorită faptului că vizează 

provocările date de efortul cititorului de a întelege experiența sa de lectură și de a surprinde 

unitatea. Am demonstrat că autorul evidențiază unitatea, nu de dragul unității, ci pentru a 

amplifica experiența pe care o oferă publicului său. Argumentația mea a pus accentul pe actul de 

lectură realizat în conformitate cu indicațiile autorului, fiind mereu conștientă că orice text este 

scris de cineva cu un anumit scop. 

2. Înțelegerea faptului că există o serie de indicii în acest proiect ce au un impact 

puternic asupra sesizării design-ului de ansamblu și determină existența unui cerc vicios de 

amplificare a comprehensiunii. Impactul fiecăreia dintre acesrte cărți crește enorm atunci când 

rezultatele primei demonstrașii devin premise și astfel intrîm într-un cerc vicios de amplificare a 

înțelegerii. Demonstrația că aceste cărți reprezintă o serie literară caracterizată de strategii 

eficiente de amplificare a unității și coerenței s-a conturat datorită efortului de a percepe în mod 

corect tranzacțiile retorice complexe oferite de aceste narațiuni atat de bine scrise. 



3. Afirmația că, deși, nu toate aceste cărți au o valoare artistică de necontestat sau au 

fost receptate in mod extrem de favorabil, valoarea lor crește datorită faptului că sunt parte din 

acest proiect. 

Seria demostrează capacitatea de invenție a lui Roth, faptul că el este perfect conștient 

de varietatea de structuri și resurse narative, de multitudinea de interacțiuni dintre personaj și 

dezvoltarea subiectului și de potențialul pe care il deține multitudinea de niveluri într-o carte. 

Cercetarea mea nu se pretinde a fi completă. Totuși, imi permit să afirm că este destul de 

cuprinzătoare, atâta timp cât are ca scop identificarea principiului care stă la baza întregului 

proiect, diferitelor tipuri de structuri implicate, principalelor aspecte tematice și tehnici utilizate. 

Aș putea să continui această analiză și sinteză prin a pune concluziile la care am ajuns până în 

prezent în dialog cu aspecte pe care de-abia le-am atins (sau nu le-am atins deloc). Dar analiza, 

sinteza și interpretarea literară trebuie sa ajungă la un final (chiar dacă provizoriu), deși lectura 

de tip retoric, ca relațiile dintre oameni, nu încetează niciodată.   
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