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 În lumea contemporană confruntată cu provocările globalizării observăm modul în care 

culturi complet diferite sunt forŃate din exterior să se transforme treptat într-o cultură unică 

globală, transnaŃională. Dar paradoxal în loc să depindă din ce în ce mai puŃin de diferenŃă şi de 

identităŃile culturale, în loc să cedeze Similitudinii globale, aceste culturi, odată complet 

distincte, suferă de o anxietatate din ce în ce mai pronunŃată cu privire la pierderea identităŃii lor 

autentice.  

 Identitatea culturală şi modalitatea în care aceasta este construită în cadrul textelor 

literare reprezintă principala preocupare a prezentului studiu. Pornind de la idea de pluralism ce 

caracterizează postmodernismul şi implicit postcolonialismul s-a utilizat opera lui Edward Said 

şi modul în care acesta clasifică literatura postcolonială pentru a realiza selecŃia scriitorilor a 

căror operă a fost abordată în acest studiu. Astfel, primul scriitor analizat – Chinua Achebe – 

aparŃine unei anumite categorii, în timp ce următorii doi  - Rohinton Mistry şi Diran Adebayo – 

sunt incluşi într-o altă categorie. Prin alegerea unor scriitori care aparŃin unor categorii diferite 

precum şi a unor scriitori care aparŃin aceleaşi categorii se vor putea demonstra numeroasele 

modalităŃi de construire a identităŃii precum şi faptul că toate culturile şi identităŃile se aseamană 

la fel de mult pe cât se şi deosebesc. De asemenea, cei trei scriitori aleşi provin din medii 

complet diferite, lucru care va ajuta la crearea unei imagi precise cu privire la folosirea textelor 

literare în procesul de afirmare a identităŃii culturale.  

 Aceasta cercetare analitică va ajuta pe de o parte la realizarea unei comparaŃii între 

scriitorii din perioada postimperială proveniŃi din zone diferite ale spatiului colonizat iar, pe de 

altă parte, se va putea elabora o concluzie cu privire la strategiile folosite de aceşti scriitori 

pentru a-şi afirma diferenŃa faŃă de metropolă şi a-şi construi o identitate proprie. Doua lucruri 

sunt esenŃiale în această cercetare: în primul rând influenŃele reciproce şi interrelaŃionarea dintre 

colonizatori şi colonizaŃi cu privire la problema identităŃii şi în al doilea rând faptul că identitatea 

este în esenŃa ei dialogică şi nu se poate construi decât prin comunicarea cu celalalt. Această idee 

a fost introdusă în teorie de filozoful francez Jacques Derrida şi dezvoltată ulterior de alŃi 

teoreticieni ai culturii printre care îi amintim pe Homi K. Bhabha şi Stuart Hall. Alteritatea este 

condiŃie şi instrument al dinamicii identitare iar lucrarea de faŃă investigează modul în care 

aceasta este percepută pentru a da un raspuns problemei privitoare la modalitatea de construire a 

identităŃii care se realizează de-a lungul unei axe ale cărei poli sunt Alteritatea şi Similitudinea.  
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 Capitolul teoretic intitulat “Colonialism şi Postcolonialism – O Scurtă Istorie 

Intelectuală” este o încercare de a familiariza cititorul cu problema complexă a studiilor 

postcoloniale. Sunt prezentate atât caracteristici ale colonialismului cât şi ale postcolonialismului 

pentru  a crea o imagine cât mai completă a fundalului pe care au fost elaborate lucrările studiate. 

 În ceea ce priveşte colonialismul atenŃia este îndreptată în principal asupra 

caracteristicilor culturale ale acestui fenomen  care sunt prezentate în special sub forma unor 

perechi dihotomice ce divizează colonizatorii şi colonizaŃii. Concluzia este că pe lângă 

exploatarea economică şi dominaŃia politică, ce au fost cele mai evidente aspecte ale 

colonialismului, au existat şi efecte culturale covârşitoare şi acestea sunt cu siguranŃă cele care 

au supravieŃuit sfârşitului formal al colonialismului.  

 Postcolonialismul s-a dezvoltat şi a căpătat identitate distinctă la mijlocul anilor 1980. El 

se referă în principal la o serie de teorii în filozofie şi literatură a căror principal subiect este 

reprezentat de moştenirea dominaŃiei coloniale şi care se constituie în reacŃii impotriva urmărilor 

colonialismului. Postcolonialismul este cel care a introdus în lumea academică problema 

identităŃii culturale. Teoreticienii săi se ocupă de problema identităŃii culturale în societăŃile 

colonizate, de dilemele formării unei identităŃi nationale după perioada colonială, de modalităŃile 

în care scriitorii construiesc identitatea, adesea în interconexiune cu cea a colonizatorilor, de 

modul în care cunoştiinŃele celor colonizaŃi au fost folosite pentru a servi intereselor 

colonizatorilor şi de modul în care literatura colonizatorilor a justificat colonialismul prin 

prezentarea celor colonizaŃi ca oameni inferiori.  

 În cadrul postcolonialismului există două mari categorii istorice si teoretice. Prima are ca 

punct de plecare opera lui Franz Fanon şi a a altor intelectuali din lumea a treia ca de exemplu 

Albert Memmi. Aceasta categorie foloseşte opera lui Sigmund Freud precum şi alte perspective 

psihoanalitice pentru înŃelegerea relaŃiei dintre colonizator şi colonizat, o relaŃie care duce 

inevitabil, în opinia lor, la distrugerea morală şi psihică a celui din urmă. Necesitatea de 

recuperare a culturii, limbii şi identităŃii precoloniale precum şi aceea de a distruge reprezentările 

europene ale spaŃiului colonial  - toate acestea sunt preocupări centrale ale scriitorilor aparŃinând 

acestei categorii. Cea de-a doua categorie are ca punct de plecare poststructuralismul şi este 

influenŃată de scrierile lui Jacques Derrida, Michel Foucault şi Jacques Lacan. Mişcarea coincide 

cu un sentiment de deziluzie în cadrul lumii a treia. Scrierile postcoloniale din această categorie 

sunt mai puŃin entuziaste în ceea ce priveşte recuperarea trecutului precolonial şi capacitatea de 
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rezistenŃă în faŃa colonizatorilor.  Tehnicile deconstructiviste şi sensibilităŃile postmoderne sunt 

evidente în operele lui Homi K. Bhabha, Gayatri Spivak, Kwame Anthony Appiah şi mulŃi alŃii. 

Hibriditatea şi ambivalenŃa sunt utilizate pe scara largă pentru înŃelegerea realităŃilor coloniale şi 

postcoloniale. Se introduce în teorie noŃiunea de identitate fluidă ce devine o caracteristică de 

bază a scriitorilor postcoloniali, caracteristică ce explică marea atracŃie pe care aceştia o au faŃă 

de poststructuralism şi deconstrucŃie.  

 În ceea ce priveşte teoria postcolonială propriu-zisă sunt identificate câteva din 

conceptele de bază cu care aceasta operează şi modul în care aceste concepte sunt puse în 

practică de către principalii săi teoreticieni. RezistenŃa şi Alteritatea sunt discutate într-un 

subcapitol special. La fel se întâmplă cu ambivalenŃa şi hibriditatea care constituie ultimul stadiu 

în teoria postcolonială. Acestea din urmă sunt prezente în teoria postcolonială contemporană 

alături de nesiguranŃă, eteronegitate, pluralitate şi identitaŃi multiple. Accentul pus pe hibriditate 

creşte în contextul multiculturalismului şi globalizării contemporane iar ambivalenŃa este 

trăsătura care caracterizează cel mai bine nesiguranŃa epocii postmoderne. 

 În confruntarea dintre Alteritate şi Similitudine se disting în cadrul teoriei postcoloniale 

două direcŃii ce le promovează pe fiecare în parte: prima îmbrăŃişează gândirea marxistă şi în 

mod logic pune accentul pe Similitudine iar cea de-a doua derivă din tradiŃia poststructuralistă şi 

postmodernă şi are în centru Alteritatea ca principală categorie de referinŃă.  

 De asemenea capitolul conŃine o prezentare analitică a principalelor idei promovate de 

unii dintre cei mai influneŃi teoreticieni din acest domeniu precum Franz Fanon, Edward Said, 

Gayatri Chakravorty Spivak şi Homi K. Bhabha.  

 Ultima parte a capitolului este dedicată literaturilor postcoloniale. Se prezintă pentru 

început o imagine de ansamblu în care sunt discutate probleme legate de numele atribuit acestor 

scrieri, stadiile de dezvoltare ale acestor literaturi precum şi principalele teme abordate.  

 Următoarele trei capitole conŃin analiza de text propriu-zisă. Dupa cum a fost menŃionat 

anterior cercetarea este analitică, prin urmare fiecare scriitor este studiat în mod separat. 

 Capitolul intitulat „Recuperarea AlterităŃii: Chinua Achebe” debutează cu o privire de 

ansamblu în lumea operelor lui Achebe. Sunt prezentate câteva detalii legate de viaŃa sa 

personală precum şi a comunităŃii Igbo din care el face parte, comunitate care ocupă întotdeauna 

un loc central în scrierile sale.  Chinua Acebe s-a născut în estul Nigeriei într-o zonă colonizată 

de britanici la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea.  Preocupările sale includ conflictul dintre 
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tradiŃie şi modernitate, istoria creştină, religiile tradiŃionle africane, etc. Primul său roman 

„Things Fall Apart” este considerat romanul african modern arhetipal, majoritatea criticilor 

proclamându-l pe Achebe părintele prozei africane.  

 Analiza propriu-zisă a fiecărui roman începe cu un subcapitol ce prezintă un rezumat al 

acestuia menit sa familiarizeze cititorul cu problematica abordată în textul ce urmează să fie 

supus atenŃiei.  „Things Fall Apart” prezintă comunitatea Igbo în perioada primelor incursiuni 

ale colonialiştilor britanici în zonele locuite de aceştia la începutul secolului douăzeci. Cartea 

urmăreşte să furnizeze cititorilor o descriere realistă a trecutului precolonial, fără distorsiunile şi 

stereotipurile caracteristice reprezentărilor europene. Romanul este analizat în încercarea de a 

găsi elemente care susŃin dorinŃa lui Achebe de a realiza o paralelă între cei din comunitatea Igbo 

şi alte comunităŃi în cadrul unui discurs umanist al Similitudinii. De asemenea, sunt supuse 

atenŃiei elemente ce ilustrează scopul lui Achebe de a păstra individualitatea şi specificitatea 

comunitaŃii Igbo, îndemnul său de a nu ceda influenŃelor europene şi de a rezista asimilării totale. 

Deşi Achebe nu adoptă poziŃii radicale discursul ce postulează Alteritatea este mai articulat şi 

mai puternic decât cel ce postulează Similitudinea.  

 În ceea ce priveşte modalitatea de ilustrare a AlterităŃii este discutat pentru început 

ritualul de ucidere al lui Ikemefuna. Deşi nu susŃine asemenea practici Achebe prezintă acest 

episod din dorinŃa de a crea o imagine cât mai autentică a unui trecut precolonial în care tradiŃiile 

erau suverane. Numeroasele puncte de vedere exprimate de criticii literari sunt aduse în discuŃie.  

 În continuare atenŃia se concentrează asupra capacităŃii lui Achebe de a reconcilia două 

lumi prin intermediul asa-numitului ritual „ogbanje”. Distingem aici ceea ce Adbul 

Janmohamed numeşte „conştiinŃa dublă” care este creată mai mult în mintea cititorului decât în 

cea a personajelor. Achebe vrea să îi facă pe cititori să înŃeleagă lumea Igbo chiar şi după 

dispariŃia ei, chiar şi după ce a fost nevoită să se încline în faŃa unei alte forŃe. Cititorul trebuie să 

suspende orice neîncredere, adică sa-şi amintească şi să uite în acelaşi timp ceea ce ştie. Achebe 

foloseşte acest roman pentru a demonstra că popoarele africane nu au auzit de cultură pentru 

prima dată de la europeni, că societăŃile africane nu erau nicidecum lipsite de inteligenŃă ci că 

aveau o filozofie proprie de o mare frumuseŃe şi profunzime, că aveau demnitate. Există 

numeroase pagini în roman care oferă o descriere a societăŃii tradiŃionale şi a sistemului de valori 

riguros din societatea africană, un sistem care din păcate se va prăbuşi în confruntarea cu 

influenŃa europeană.  
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 Ultima problemă discutată este aceea că în acest roamn cultura Igbo nu este prezentată 

din interior ca vitală şi autonomă ci mai degrabă din exterior ca o curiozitate antropologică. 

Prăbuşirea ei nu este văzută ca o tragedie africană ci ca un triumf european. Achebe este extrem 

de ironic atunci când redă gândirea îngustă a Comisarului Districtual, incapacitatea acestuia de a 

înŃelege dimensiunea umană a destinului lui Okonkwo, ignoranŃa şi interesele sale pur politice.  

  Cu privire la Similitudine, au fost identificate următoarele elemente:  

 Titlul romanului provine dintr-un vers al unui poem european scris de W. B. Yeats 

intitulat „The Second Coming”.  La fel ca poemul lui Yeats, romanul lui Achebe prezintă o 

viziune a istoriei umane sub forma unor cicluri epocale  - „gyres” - dar dintr-o perspectivă 

africană şi nu una europeană. Folosind materialul lui Yeats pentru a realiza un contrast între 

diferitele perioade din istoria comunitaŃii Igbo, Acebe reuşeşte să realizeze două lucruri: în 

primul rând demonstrează faptul că schimbarea istorică, renaşterea şi continuitatea nu sunt doar 

caracterisitici ale tradiŃtiei europene ci şi ale celei africane iar în al doilea rând, prin exploatarea 

literaturii şi istoriografiei europene Achebe ironizează definiŃia limitată pe care europenii o dau 

culturii şi istoriei.  

 Subcapitolul ce îl are în centru pe Okonkwo ca erou tragic are menirea de a da un răspuns 

unei dispute extrem de aprinse şi anume aceea dacă Achebe a folosit sau nu tragedia greacă sau 

cea shakespeariană în construirea personajului principal. Sunt prezentate definiŃii şi caracteristici 

ale tragediei precum şi poziŃii divergente adoptate de criticii literari. Concluzia este că adevăratul 

răspuns la aceste întrebări este oferit în „No Longer at Ease” o continuare a romanului „Things 

Fall Apart”. Okonkwo este întradevăr un erou tragic dar înŃelegerea destinului său trebuie bazată 

pe o distincŃie între tragedia aristoteliană tradiŃională şi tragedia ironică modernă. În cazul lui 

Achebe tragedia trecutului depinde întotdeauna de perspectiva prezentului. El ilustrează relaŃia 

ambiguă pe care scriitorii postcoloniali o au cu propriul trecut şi zugrăveşte trecutul atât ca 

istorie cât şi ca tragedie.  

 Problema limbajului este una care prezintă viziunea complexă dar în acelaşi timp 

echilibrată a lui Achebe cu privire la problema AlterităŃii şi Similitudinii. Sunt discutate decizia 

lui Achebe de a scrie în engleză si motivaŃia care a stat în spatele acestei hotărâri, precum şi 

dificultăŃile cu care se confruntă autorii postcoloniali care au ales să scrie în limba 

colonizatorilor. Este adusă în discuŃie distincŃia pe care Abdul Janmohamed o face între culturile 

orale şi cele chirografice, distincŃie ce ne ajută să înŃelegem faptul că scriitorii africani se 



 6 

confruntă cu paradoxul de a reprezenta experienŃa culturilor orale prin intermediul formelor 

literare. Concluzia este că sincretismul prozei lui Achebe are două consecinŃe importante: în 

primul rând Achebe scrie în engleză pentru a nu lăsa reprezentarea societăŃii din care face parte 

în mâinile scriitorilor colonialişti şi pentru a putea transmite mesajul său întregii lumi iar în al 

doilea rând, el reuşeşte să creeze o anumită nostalgie faŃă de cultura istorică precolonială, acum 

dispărută.  

 Cel de-al doilea roman „No Longer at Ease” este o continuare a primului iar acŃiunea sa 

se petrece la două generaŃii distanŃă de perioada tratată în „Things Fall Apart”, chiar înainte de 

obŃinerea independenŃei Nigeriei. Romanul urmăreşte impactul pe termen lung al colonizării 

britanice în Africa de vest şi dramatizează dilemele sociale şi morale cu care se confruntă Africa 

modernă. Un detaliu care trebuie observat este faptul că protagonistul romanului este fiul lui 

Nwoye, acum Isaac Okonkwo, prin urmare nepotul personajului principal din „Things Fall 

Apart”. O serie de evenimente nefericite printre care o legătură romantică eşuată, moartea 

mamei şi o administrare proastă a resurselor financiare îl transformă pe protagonist şi îl fac să 

cedeze corupŃiei pe care ajunge să o considere parte integrantă a lumii în care trăieşte.  

 S-a folosit şi aici o strategie similară cu primul roman pentru descoperirea elementelor 

care evidenŃiază modul în care autorul subliniază identitatea cu sau diferenŃa faŃă de 

epistemologia europeană. În ceea ce priveşte modul de evidenŃiere a AlteritaŃii au fost analizate 

următoarele aspecte: 

 Conflictul extern prin care se face referire la exploatarea decadenŃei din mediul urban 

modern care este contrastată cu ideea de pietate şi stabilitate rurală. Subcapitolul furnizează o 

analiză a diferitelor situaŃii care pun în lumină această opoziŃie şi redă poziŃia autorului care 

susŃine tradiŃia şi într-o oarecare măsură manifestă nostalgie faŃă de trecut. Obi este învins nu 

datorită alienării faŃă de societate ci datorită faptului că eşuează în înŃelegerea adevăratei valori a 

tradiŃiilor. Colonialismul dă naştere unei perioade de haos în sociatatea colonizată, o perioadă în 

care vechile tradiŃii şi valori nu mai sunt preŃuite iar cele noi nu au fost încă descoperite. 

Romanul poate fi perceput ca un produs al conflictului dintre dorinŃa de a reŃine valorile 

tradiŃionale şi recunoaşterea faptului că schimbarea şi asimilarea sunt absolut necesare 

supravieŃuirii.  

 Cel de-al doilea conflict, cel intern, este în mare parte rezultatul faptului că protagonistul 

a beneficiat de educaŃie în lumea vestică. Astfel, legăturile pe care le avea cu societatea 
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tradiŃională au fost distruse iar la întoarcerea în Ńară descoperă că a devenit fără speranŃă 

prizonierul a două lumi diametral opuse. Subcapitolul promovează ideea că Obi este un idealist, 

un rebel modern care caută autonomie în existenŃa sa dar care este vinovat de două lucruri: nu 

este credincios propriului neam atunci când se revoltă împotriva tradiŃiei şi, în egală măsură, nu 

este credincios noului său statut de intelectual care ar trebui să promoveze o conduită 

ireproşabilă. Personalitatea sa cuprinde trei culturi distincte – lumea rurală nigeriană în care şi-a 

petrecut copilăria, lumea urbană nigeriană în care trăieşte în prezent şi lumea vestică în care şi-a 

efectuat studiile - iar din păcate nici una dintre acestea nu a fost asimilată corespunzător.  

 Din acelaşi punct de vedere al eroului care este prins între două lumi distincte - cea 

europeană şi cea africană – este investigată şi problema limbajului. Ultimul subcapitol aduce în 

discuŃie statutul special al Clarei ca parte a segmentului de populaŃie considerat stigmatizat în 

mod tradiŃional -  „osu”. Este explorată ambivalenŃa protagonistului între modernism şi tradiŃie. 

Concluzia este ca în ciuda creştinismului, dominaŃiei britanice şi a modernitaŃii unele tradiŃii 

rămân adânc înrădăcinate în societatea Igbo. Conflictul cultural devine multidimensional, există 

trei lumi care îl influenŃează pe Obi iar lui îi lipseşte forŃa morală să învingă.  

 Primul subcapitol privitor la problema Similitudinii face referire la faptul că titlul 

romanului provine dintr-un poem al lui T. S. Eliot intitulat „The Journey of the Magi”. Aşadar 

un vers anglo-american serveşte scopului unui roman african. Ulterior este discutată modalitatea 

în care tragedia, un gen prin excelenŃă european, se aplică destinului lui Obi.  

 Ultimul roman discutat este „Anthills of the Savannah”, o carte care marchează o 

schimbare în proza lui Achebe atât din punct de vedere al conŃinutului cât şi din punct de vedere 

al formei. Cartea are un substrat politic şi explorează pericolele şi dificultăŃile cu care se 

confruntă sociatăŃile postcoloniale din noile state independente ale Africii. AcŃiunea romanului 

se petrece într-un stat african imaginar numit Kangan condus de un dictator cu pregătire militară 

la academia britanică Sandhurst. Principala problemă pe care o adresează este modul în care 

trebuie condusă o naŃiune şi repercursiunile pe care acest lucru le are asupra majoritaŃii 

oamenilor, inclusiv asupra celor aflaŃi la putere.  

 Dintre trăsăturile romanului care evidenŃiază Alteritatea au fost identificate următoarele:  

 Problema limbajului deoarece în acest roman Achebe reuşeşte să folosească limbajul nu 

doar ca un marcator al individualităŃii africanilor ci şi ca un marcator al diferenŃei de clasă 

socială.  



 8 

 O altă problemă dezbătută este aceea că toate cele patru personaje principale au studiat şi 

au petrecut o perioadă semnificativă de timp în Marea Britanie. Romanul urmăreşte modul în 

care acest lucru influenŃează relaŃia lor cu cetăŃenii obisnuiŃi din Kangan. Se pune problema cum 

poate elita educată în vest să îşi unească forŃele cu masele populare pentru a crea o societate 

dreaptă. Este analizat modul în care fiecare personaj a fost influenŃat de expunerea la cultura 

vestică. Idea promovată este ca pe lângă educaŃie, care reprezintă în mod evident un pas înainte, 

elitele şi conducătorii trebuie să reclădească legăturile cu oamenii obişnuiŃi şi să încerce să 

trăiască în deplină cunoştiinŃă a realităŃilor naŃiunii din care fac parte.  

 Nu în ultimul rând trecutul este supus atenŃiei deoarece recuperarea lui este unul din 

primii paşi pe care noile naŃiuni independente din Africa trebuie să îi ia în considerare pentru 

recâştigarea demnitaŃii şi a încrederii de sine. Romanul încearcă să activeze valorile trecutului 

văzute ca o soluŃie pentru rezolvarea problemelor din societatea postcolonială contemporană. 

Călătoria către viitor trebuie să viziteze întotdeauna trecutul.  

  Cu referire la Similitudine există un întreg subcapitol dedicat prezentării problematicii de 

gen deoarece în acest roman Achebe crează pentru prima dată un personaj principal feminin 

puternic, independent, care nu necesită sprijinul bărbaŃilor pentru a supravieŃui. Critica literară 

priveşte totuşi cu ochi diferiŃi această problemă existând opinii care susŃin, sau care dimpotrivă, 

denigrează personajul Beatrice Okoh.  

 „TranscendenŃa AlteritaŃii: Rohinton Mistry” este un capitol care debutează cu câteva 

detalii privitoare la Rohinton Mistry, detalii considerate esenŃiale pentru o înŃelegere corectă a 

operei sale. Mistry este un scriitor născut în India, aparŃine comunitaŃii etnice parse şi şi-a 

petrecut primii douăzeci şi trei de ani din viaŃă în Bombay, oraşul său natal. A emigrat ulterior în 

Canada unde a studiat engleza şi filozofia la universitatea din Toronto. Aici şi-a început cariera 

de scriitor cu o serie de nuvele care au câştigat rapid aprecierea criticilor literari precum şi 

numeroase premii. Opera lui Mistry se concentrează asupra culturii şi vieŃii comunităŃii parse dar 

mai presus de toate este guvernată de o hibriditate care operează pe mai multe niveluri.  

 Capitolul dedicat acestui scriitor continuă cu o scurtă istorie a comunităŃii parse din India. 

Membrii comunităŃii parse sunt descendenŃi ai persanilor de religie zoroastriană care au fugit din 

Iran după cucerirea acestuia de către invadatorii arabi de religie musulmană acum aproximativ o 

mie de ani. Ei s-au stabilit în regiunea Gujarat din nord vestul Indiei. Comunitatea a prosperat în 

special după începutul colonizării britanice iar membrii ei au jucat rolul de mediatori între 
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coloniştii europeni si populaŃia indigenă. Au devenit în scurt timp cea mai urbanizată şi mai 

prosperă comunitate din India dar, din păcate, epoca postcolonială a adus pentru ei un declin din 

motive uşor de înŃeles - nu au susŃinut în mod activ lupta anticolonială şi au continuat să fie loiali 

idealurilor coloniale britanice. În zilele noastre comunitatea işi menŃine identitatea etnică – 

membrii ei sunt indieni din punct de vedere al afilierii naŃionale, al limbii şi istoriei dar, în 

acelaşi timp, işi menŃin propriile obiceiuri şi practici religioase. SituaŃia membrilor acestei 

comunităŃi ilustrează perfect noŃiunea de hibriditate aşa cum este ea identificată de teoreticianul 

Homi K. Bhabha – el însuşi pars. Bhabha consideră ca identitatea colonială este marcată de 

ambivalenŃă şi că ea presupune atât un proces de identificare cu celălalt cât şi unul de negare al 

lui.  

 Din moment ce opera lui Mistry abundă în referiri la vechea religie zoroastriană un întreg 

subcapitol este dedicat prezentării acestei credinŃe. Este de reŃinut faptul că este cea mai veche 

religie monoteistă din lume şi a fost fondată în secolul cinci sau şase î. e.n. de către preotul şi 

profetul Zarathustra.   

 Înainte de a continua cu analiza propriu-zisă a romanelor se prezintă câteva dintre 

motivele care au stat la baza deciziei lui Misty de a scrie despre India în ciuda faptului că 

locuieşte de mulŃi ani în Canada. AcŃiunea primului roman analizat „Such a Long Journey” se 

petrece în Bombay în anul 1971 şi se concentrează asupra vieŃilor şi greutăŃilor întâmpinate de 

membrii comunităŃii parse într-o perioadă de mari frământări sociale şi politice. Protagonistul 

romanului Gustad Noble, funcŃionar la o bancă din Bombay şi tată de familie devotat, este 

involuntar aruncat în lumea coruptă, brutală şi lipsită de scrupule a politicii indiene. Romanul 

urmăreşte încercarea sa de a se confrunta atât cu propriile temeri interioare cât şi cu ameninŃările 

provenite din lumea exterioară.  

 Analiza romanului ilustrează faptul că acesta poate fi interpretat în două moduri. Pe de o 

parte există preocuparea lui Misty pentru Alteritate văzută în special ca Alteritate a comunitaŃii 

din care face parte şi textul nu poate fi înŃeles fără a fi luate în considerare specificităŃile 

culturale, istorice şi religioase ale comunitaŃii parse. Pe de altă parte Mistry face numeroase 

referiri la tradiŃia umanistă pledând pentru comunicare şi înŃelegere interculturală într-un discurs 

al similitudinii extrem de bine articulat. După cum el insuşi s-a exprimat uneori „caracterul 

universal al naraŃiunii este suficient”.  
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 În ceea ce priveşte Alteritatea comunitaŃii parse istoria se dovedeşte a fi unul din factorii 

care oferă membrilor un sentiment de unicitate iar romanul „Such a Long Journey” se 

concentrează asupra istoriei comunităŃi privită ca o modaliatte de a înŃelege cât mai precis 

identitatea parsă. În încercarea de a păstra memoria culturală a comunitaŃii şi de a-i ajuta pe 

membrii acesteia să-şi construiască o identitate proprie în faŃa discursului hegemonic al 

majoritaŃii hinduse, Mistry prezintă istoria din perspectiva unui pars implicat direct în 

evenimentele analizate. Religia, ca element de bază al identităŃii culturale, este şi ea evidenŃiată 

prin numeroasele detalii privind ritualurile şi practicile specifice zoroastrismului. Limbajul 

constituie şi el o modalitate de semnalare a AlteritaŃii culturale. Se face aici referire la anglofilia 

ce îi caracterizează pe parşi şi la modul în care aceasta este amninŃată de politica hindusă de 

extremă dreaptă.  

 Se discută de asemenea influenŃa pe care aşa-zisele bariere artificiale – zidul ce 

înconjoară blocul şi hârtia ce umbreşte geamurile – le au atât asupra protagonistului cât şi asupra 

celorlalte personaje. Zidul ce înconjoară blocul Ńine lumea exterioară la distanŃă atât la propriu – 

oferă rezidenŃilor clădirii protecŃie faŃa de freamătul oraşului – cât şi la figurat – întreaga clădire 

este locuită de reprezentanŃi ai comunităŃii parse. Hârtia ce umbreşte geamurile, aşezată acolo de 

Gustad acum zece ani în timpul războiului cu China, semnalează şi ea dorinŃa protagonistului de 

a evita lumea exterioară şi de a se concentra asupra trecutului. De fapt efectul ambelor bariere 

este similar – prevenirea angajării active în serviciul binelui precum şi cultivarea izolării şi 

pasivităŃii.  

 Capitolul continuă cu o analiză a preocupării lui Mistry faŃă de valorile umane universale, 

o preocupare care transcede interesul tradiŃional manifestat de scriitorii postcoloniali pentru 

Alteritate. Prăbuşirea barierelor culturale este evidenŃiată în special de decizia lui Gustad de a-l 

ruga pe artist să picteze zidul ce înconjoară blocul cu imagini ale zeilor şi sfiinŃilor reprezentând 

toate religiile practicate în India. Picturile transformă zidul dintr-un loc profan folosit ca latrină 

publică într-unul sacru folosit acum pentru venerarea zeilor. Astfel tradiŃionala preocupare 

postcolonială pentru religie ca marcator al AlterităŃii culturale este suplimentată de o interpretare 

funcŃională a acesteia ca esenŃială în a ne ajuta să descoperim sensul existenŃei. Este adusă 

ulterior în centrul atenŃiei analogia dintre existenŃa umană şi  o lungă călătorie sau viaŃa sub 

forma unei călătorii. Se poate stabili o legătură între epigraful romanului provenit din poemul lui 

T.S. Eliot „The Journey of the Magi” şi călătoria protagonistului prin viaŃă. Concluzia este că 
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atât mesajul romanului lui Mistry cât şi cel al poemului lui Eliot este nu atingerea unui anumit 

scop este importantă ci conduita pe care oamenii o au în cursul călătoriei lor prin viaŃă. Figura 

artistului este ilustrativă pentru această temă. El trăieşte şi işi desfăşoară activitatea într-o lume 

schimbătoare pentru că în artă ca şi în viaŃă permanenŃa este o iluzie. Artistul întruchipează 

atitudinea călătorului prin viaŃă. Această atitudine îi dă putere să lupte cu greutăŃile vieŃii prin 

adaptare la caracteristica de bază a existenŃei umane – mutabilitatea. Finalul romanului 

demonstrează faptul că Gustad înŃelege în cele din urmă faptul că existenŃa noastră, asemenea 

unei călătorii, nu este altceva decât o serie de permanente schimbări şi că pierderea face parte din 

experienŃa umană .  

 Subcapitolul despre înstrăinarea umană investighează relaŃiile pe care Gustad le are cu 

prietenii şi impactul pe care acestea îl au asupra viziunii sale pesimiste despre viaŃă. Gustad se 

transformă astfel dintr-un reprezentant al comunitaŃii parse într-un reprezentant al întregii 

umanitaŃi.  

 „A Fine Balance” este cel de-al doilea roman al lui Mistry a  cărui acŃiune se petrece 

într-un oraş necunoscut pe care cititorul îl identifică fără prea mare greutate cu Bombay-ul. Este 

un roman istoric care se concentrează asupra terorii trăite de populaŃie în timpul Stării de 

UrgenŃă dintre anii 1975-1977. Mistry işi extinde aria preocupărilor dincolo de viaŃa membrilor 

comunitaŃii parse şi îmbrăŃişează soarta întregii naŃiuni indiene. Este utilizată şi aici aceeaşi 

startegie ca şi în cazul primului roman în încercarea de a descoperii elemente care semnalează 

preocuparea lui Mistry pentru semnalarea AlteritatăŃii propriei comunitaŃi precum şi pe cea a 

întregi societăŃi postcoloniale indiene. Ulterior sunt identificate elemente care ilustrează faptul că 

romanul poate fi înŃeles fără a face nici un fel de referire la Alteritatea culturală şi că el se 

constituie într-o pledoarie pentru comunicare interculturală şi solidaritate umană ca modalităŃi de 

construire a identităŃii şi ca remedii împotriva unei realităŃi sumbre.  

 Primele două secŃiuni demonstrează modul în care evenimentele istorice şi prejudecăŃile 

religioase pot avea consecinŃe devastatoare asupra vieŃii oamenilor.  În cadrul romanului sunt 

evidenŃiate două evenimente istorice: PartiŃia însoŃită de independenŃa Indiei câştigată în 1947 şi 

Starea de UrgenŃă decretată de Indira Ganhi între anii 1975-1977. Sunt discutate apoi implicaŃiile 

sistemului hindus de împărŃitre a societăŃii în caste distincte şi modul în care acesta devine 

responsabil de ruinarea a numeroase destine. Evident întreaga secŃiune îi are în centru pe Ishvar 
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şi Om subliniind destinul tragic al întregii lor familii precum şi profunzimea în care sunt 

înrădăcinate mentalităŃile religioase în întreaga societate hindusă.  

 Pentru a susŃine un discurs umanist al Similitudinii se insistă în primă instanŃă asupra 

pierderilor de diferite feluri suferite de personajele principale, pierderi care duc inevitabil la 

sentimente de inutilitate şi lipsă de sens a existenŃei umane. Acestea sunt experienŃe care nu au 

nimic de a face cu specificităŃile postcoloniale indiene. Sunt analizate aici eroziunea şi lipsa de 

satisfacŃie survenite în viaŃa lui Maneck şi cea a Dinei Dalal.  

 Următoarea secŃiune se concentrează asupra rolului povestirilor. Cuvertura la care 

lucrează Dina poate fi considerată un laitmotiv al întregului roman şi o metaforă ce ilustrează 

construirea identităŃii prin intermediul povestirilor. Se poate face o analogie între materialele 

diferite din care este făcută cuvertura şi identitatea individuală care este la rândul ei compusă din 

elemente variate. Rezultatul construcŃiei identitare este în majoritatea cazurilor un întreg omogen 

compus din părŃi eterogene. Un personaj care evidenŃiază în mod special importanŃa povestirilor 

este Vasantrao Valmik. El este capabil să înŃeleagă adevăratul rol al povestirilor care au un dublu 

scop: ne ajută să ne amintim evenimente dar în acelaşi timp pot să şi schimbe aceste evenimente, 

prezentând propria noastră versiune asupra lucrurilor. Chiar şi versiunea istorică oficială poate fi 

schimbată de micile povestiri ale unor indivizi aparent nesemnificativi. Modul în care gândeşte 

Valmik este asemănător cu cel al scriitorului postcolonial care relatează povestirile celor 

colonizaŃi pentru a le crea acestora o identitate proprie.  

 O întreagă secŃiune este dedicată furnizării unor exemple ce ilustrează necesitatea de 

comunicare, o necesitate care transcede toate barierele culturale şi care se dovedeşte esenŃială în 

a da sens existenŃei umane. Întreg romanul ilustrează acest lucru, chiar şi cele mai bizare 

personaje manifestând într-o anumită măsură compasiune faŃă de ceilalŃi. Cel mai elocvent 

exemplu în acest sens este furnizat de familia neconvenŃională ce prinde viaŃă in apartamentul 

Dinei Dalal unde barierele culturale se prăbuşesc şi cei patru protaginişti ajung să se descopere 

unul pe celălalt.  

 Se analizează apoi idea de echilibru care se dovedeşte esenŃială pentru înŃelegerea 

mesajului transmis de întregul roman. În timpul încercărilor cărora sunt nevoite să le facă faŃă 

personajele lui Mistry speră că binele va învinge răul sau că cel puŃin va exista armonie între 

bine şi rău. În consecinŃă majoritatea personajelor petrec perioade semnificative de timp în 

încercarea de a evalua idea de dreptate şi justiŃie. Petrec de asemenea suficient timp ca victime 
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ale nedreptăŃilor de tot felul. Cei care reuşesc să menŃină un echlibru între exploatator şi 

exploatat devin victorioşi şi reuşesc să supravieŃuiască chiar dacă în forme mult reduse. Tema 

echlibrului este cel mai bine ilustrată de filozoful romanului Vasantrao Valmik. „Uneori trebuie 

să folosim eşecurile ca puncte de plecare pentru reuşite. Trebuie să menŃinem un echilibru 

perfect între speranŃă şi disperare.” Echilibrul reprezintă de fapt acceptare dar nu în sensul că 

oamenii trebuie să accepte cu pasivitate tot ceea ce soarta le-a pregătit. Echilibrul implică un 

efort – oamenii trebuie sa-şi extragă energia din surse de speranŃă şi să evite cufundarea în 

disperare. Mesajul romanului este acela că cei trei supravieŃuitori – Dina, Ishvar şi Om  - se 

comportă în concordanŃă cu sfatul oferit de Valmik. Mistry celebrează universalitatea eforturilor 

depuse de ei şi se aduce în discuŃie universalitatea propriei noastre condiŃii umane încurajând 

lupta permanentă împotriva obstacolelor întâlnite.  

 Ultima parte dedicată acestui roman se concentrează asupra stilului abordat de Mistry şi 

supune atenŃiei puncte de vedere exprimate de diferiŃi critici literari. Majoritatea par să fie de 

acord că romanul lui Mistry este unul tradiŃional realist scris în manieră dickensiană. Totuşi 

există şi critici care consideră că  romanul este o combinaŃie de diferite stiluri narative şi că intră 

uneori într-o sferă pur simbolică. Concluzia este că cel mai bun termen pentru a eticheta opera 

lui Mistry este meta-realism postcolonial. InfluenŃa modernă este şi ea prezentă cu precădere în 

citatele din poemul „The Second Coming” al lui W. B. Yeats. Valmik foloseşte exemplul acestui 

poem şi viziunea referitoare la istorie a lui W. B. Yeats pentru a ilustra situaŃia în care se află 

societatea indiană postcolonială. Se discută de asemenea faptul că Mistry explorează paradoxul 

conceptelor de „ordine” şi „haos” într-o manieră care aminteşte de Chinua Achebe.  

 Cel din urmă roman analizat este „Family Matters”, cea mai recentă creaŃie a lui Mistry. 

Este un roman tradiŃional a cărui acŃiune se petrece în Mumbai – noua denumire a Bombay-ului -  

la mijlocul anilor 1990. Pe lângă bigotismul religios şi tradiŃionalismul rigid, romanul 

diagnostichează şi alte afecŃiuni ale societăŃii postcoloniale indiene printre care se numără 

corupŃia nesfârşită a guvernului şi a politicienilor. Sunt urmărite vieŃile a trei generaŃii dintr-o 

familie parsă. Respectând strategia folosită până în prezent se demonstrează pentru început că 

romanul este profund ancorat în realitatea postcolonială indiană şi nu poate fi înŃeles 

corespuinzător fără o cercetare prealabilă a evenimentelor şi specificului societăŃii indiene din 

anii 1990; pe de altă parte există numeroase elemente care subliniază universalitatea povestirii.  
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 Prima categorie include interesul lui Mistry pentru istorie şi pentru impactul pe care 

aceasta îl poate avea asupra vieŃii oamenilor. Sunt prezentate evenimente din istoria 

contemporană a Indiei pe fundalul cărora are loc acŃiunea romanului. Subtextul politic al 

romanului este reprezentat de dezvoltarea ideologiei fundamentaliste promovate de Shiv Sena, 

un partid de extremă dreaptă aflat la putere în statul indian din care face parte Mumbai-ul, şi de 

repercursiunile drastice pe care acŃiunile acestuia le au asupra cetăŃenilor obişnuiŃi. Accederea la 

putere a unui partid de extremă dreaptă a dus la sentimente de profundă anxietate în cadrul 

tuturor minorităŃilor din India.  

 Primul subcapitol referitor la analiza valorilor umaniste universale promovate de roman 

se concentrează asupra problemei ambiguităŃii morale. Pe parcusrsul întregului roman observăm 

cum personajele încearcă sa-şi trăiască viaŃa independent de evenimentele politice din jurul lor 

dar din păcate sfera publică şi cea privată nu pot fi separate iar corupŃia sfârşeşte prin a pătrunde 

chiar şi în cadrul comunităŃii parse, una dintre cele mai respectate pentru onestitate. CorupŃia de 

care dau dovadă personajele este strâns legată de corupŃia socială şi politică ce caracterizează 

Mumbai-ul contemporan. Uneori raŃionamentele din spatele acŃiunii personajelor sunt perfect 

cinstite şi justificate în totalitate. Se insisită asupra exemplelor care ilustrează fragmentarea 

idealurilor şi suprapunerea obligaŃiilor contradictorii pe care personajele le au faŃă de familie, 

comunitate, religie, societate.  

 Un întreg subcapitol este dedicat diferenŃei culturale deoarece în acest roman ea este 

tratată într-un mod complet diferit faŃă de operele anterioare. În timp ce în primul roman 

diferenŃa culturală era prezentată ca un element ce dă sens existenŃei umane, în următoarele 

romane acelaşi concept este zugrăvit mult mai critic culminând cu imaginea negativă creată în 

acest ultim text. Mistry postulează o identitate hibridă şi pledează pentru toleranŃă şi întelegere 

interculturală. „Family Matters” explorează problema barierelor iar întrebarea esenŃială care se 

pune este dacă acestea sunt în folosul sau în detrimentul oamenilor în încercarea acestora de a da 

sens existenŃei. Dacă aceste bariere se dovedesc a fi prea numeroase ele pot să prevină 

solidaritatea şi comunicarea şi pot să influenŃeze în mod negativ formarea identităŃii culturale. 

Subcapitolul analizează involuŃia pe care o suferă personajul principal Yezad, metamorfozarea sa 

dintr-un individ tolerant cu vederi largi într-un fundamentalist religios. Personajul contrastează 

puternic cu angajatorul său, domnul Kapur, care pare să fie întruchiparea valorilor umaniste. 

Mistry este foarte critic faŃa de comunităŃile care optează pentru lipsa de comunicare şi pentru 
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egocentrism deoarece această strategie conduce inevitabil la degenerare spirituală şi culturală. 

Mistry preŃuieşte importanŃa religiei şi a tradiŃiei ca marcatori ai identităŃii dar este critic faŃă de 

aceleaşi elemente atunci când ele se transformă în marcatori ai esenŃialismului şi izolării.   

 Următorul subcapitol porneşte de la afirmaŃia lui Edward Said care susŃine că un aspect 

cheie al modernismului rezidă în trecerea de la filiaŃie la afiliaŃie şi încearcă să demonstreze că în 

majoritatea operelor sale Mistry pare să sugereze că afiliaŃiile sunt determinate de şi reflectă 

valori filiale. Concluzia care se desprinde este aceea că Mistry descrie două tipuri de familii: una 

care reflectă legăturile de sânge şi o alta care, prin extensie, devine marea familie a umanităŃii, 

acolo unde toleranŃa şi înŃelegerea ar trebui să domnească. În mod evident Mistry pledează 

pentru cea de-a doua.  

 În final există un întreg subcapitol dedicat rolului pe care îl au povestirile în procesul de 

îmbunătăŃire a cunoştiinŃelor şi al deschiderii de noi orizonturi.  Rolul acesor povestiri este de a 

omogeniza şi suprima Alteritatea, de a promova valorile umane universale. În cuvintele 

domnului Kapur: „Indiferent unde mergem în această lume există o singură povestire 

importantă: aceea a tinereŃii şi a pierderilor suferite şi a dorinŃei de izbăvire. Prin urmare toŃi 

spunem aceeaşi povestire la nesfârşit. Doar detaliile sunt diferite.” 

 Opera ultimului scriitor adus în discuŃie este analizată în capitolul intitulat „Dizolvarea 

AlterităŃii: Diran Adebayo”. Este un capitol care păstrează aceeaşi structură pe care o au cele 

două capitole anterioare dedicate analizei de text. Pentru început sunt oferite câteva detalii 

referitoare la natura scrierilor şi la mediul din care provine scriitorul analizat. Mediul din care 

provenim influenŃează întotdeauna percepŃiile noastre şi imaginile pe care ni le construim despre 

lume. Adebayo s-a născut în Londra având părinŃi de origine nigeriană şi a câştigat aprecierea 

criticii literare după publicarea primului său roman intitulat „Some Kind of Black” în anul 1996. 

Romanul a câştigat numeroase premii şi a fost reeditat de câteva ori devenind ceea ce numim un 

roman clasic modern. Într-o oarecare măsură este un text autobiografic a cărui principală 

preocupare este identitatea culturală. Romanul respinge ideea existenŃei unei purităŃi etnice sau 

culturale.  

 Capitolul continuă cu o scurtă prezentare a istoriei comunităŃii britanice de culoare care 

datează încă din perioada ocupaŃiei romane şi care a continuat să existe de-a lungul secolelor 

până în perioada contemporană. Astăzi populaŃia de culoare reprezintă aproximativ 13% din 

populaŃia totală a Londrei.  
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 Următorul subcapitol este dedicat unei prezentări generale a culturii britanice 

contemporane de culoare deoarece o familiarizare cu stadiile de dezvoltare ale acesteia se va 

dovedi extrem de utilă pentru înŃelegerea problemelor ridicate în roman. Concluzia care se 

desprinde este aceea că în zilele noastre ideea de diferenŃă devine din ce în ce mai nuanŃată iar 

noŃiunea de individ de culoare ca şi categorie identificatoare necesită o permanantă redefinire. 

Secolul douăzeci şi unu se îndreaptă în direcŃia recunoaşterii modului în care identităŃile 

culturale se formează în cadrul unor şabloane complexe ale AlterităŃii şi Similitudinii în 

contextul unui stat în care însăşi definiŃia naŃionalităŃii devine din ce în ce mai instabilă şi în care 

interacŃiuea dintre diferitele culturi ce ocupă acelaşi spaŃiu constituie o permanentă provocare şi 

duce la redefinirea ideilor prestabilite privind identitatea culturală.  

 Analiza propriu-zisă a romanului începe cu un rezumat din care aflăm că acŃiunea se 

petrece în Londra şi Oxford la începutul anilor 1990 şi că urmăreşte evenimentele petrecute într-

un an dificil din viaŃa protagonistului Dele un student de culoare de origine nigeriană. 

Următoarele subcapitole conŃin o analiză a romanului care încearcă să demonstreze faptul că 

romanul poate fi citit în două moduri: pe de o parte există încercarea lui Adebayo de a sublinia 

diferenŃele culturale specifice care îl deosebesc pe eroul său de ceilalŃi tineri londonezi iar pe de 

altă parte romanul poate fi considerat o călătorie de autodescoperire şi autocunoaştere a unui 

tânăr ca oricare altul. Din acest punct de vedere cartea are un caracter universal reflectând eterna 

încercare umană de a se descoperi pe sine într-o lume plină de contradicŃii. Principalul argument 

este acela că identitatea protagonistului se construieşte între cei doi poli ai AlterităŃii şi 

Similitudinii.  

 Alteritatea lui Dele este în primul rând semnalată de originea sa nigeriană şi de faptul că 

face parte din lumea londoneză de culoare. Primul lucru înseamnă că el trebuie să satisfacă atât 

cerinŃele societăŃii britanice contemporane cât şi pe cele ale unui tată autoritar a cărui atitudine 

este emblematică pentru „experienŃa diasporică” aşa cum este ea identificată de Stuart Hall. În 

ceea ce priveşte cea de-a doua problemă, Adebayo insistă asupra fragmentării care caracterizează 

comunitatea de culoare din Londra şi asupra modului în care acest lucru poate influenŃa formarea 

identităŃii subiecŃilor de culoare.  

 Primul subcapitol dedicat problemei Similitudinii prezintă elemente care ilustrează faptul 

că imaginea negativă creată comunităŃii de culoare nu este deloc în concordanŃă cu 

individualităŃile tinerilor membri ai acesteia. Adebayo demonstrează o măiestrie remarcabilă prin 
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capacitatea sa de a zugrăvi comunitatea aşa cum este ea - caracterizată de un mare grad de 

eterogenitate. Prin intermediul protagonistului Adebayo explorează dorinŃele, plăcerile, 

dificultăŃile vieŃii din societatea modernă britanică precum şi refuzul tinerilor de culoare de a se 

conforma imaginilor dominante referitoare la ei. Uneori conflictul rasial ajunge în plan secundar 

iar cel adus în prim plan este conflictul uman care evidenŃiază părŃile bune şi rele ale fiecărui 

individ.  

 Se evidenŃiază şi modalitatea în care este construită identitatea protagonistului, romanul 

ilustrând afirmaŃia lui Stuart Hall care susŃine că „identitatea culturală nu este fixă, ea este 

întotdeauna hibridă”. „Some Kind of Black” nu încearcă să impună o identitate autentică a 

eroului ca membru al comunităŃii britanice de culoare ci mai degrabă işi propune să demonstreze 

că identitatea culturală a unei persoane este formată din mai multe ingrediente, părŃi eterogene 

care se unesc şi formează un întreg omogen. Diferitele elemente ale sinelui nu sunt niciodată 

izolate ci se află într-un permanent dialog. Dele face parte din mai multe lumi care au nevoie de 

reconciliere şi care contribuie fiecare la formarea adevăratei sale identităŃi.  

 Ultima parte a discuŃiei încearcă să demonstreze faptul că pentru Adebayo protagonistul 

său este un londonez tipic în ciuda faptului că este supus atâtor influenŃe ca urmare a traiului într-

un spaŃiu multicultural. Romanul evidenŃiază un lucru subliniat şi de teoreticianul culturii Stuart 

Hall şi anume acela că există în zilele noastre în Marea Britanie o cultură distinctă britanică şi de 

culoare în acelaşi timp. Sunt supuse atenŃiei şi analizate aici două distincŃii pe care le face 

Adebayo: cea dintre rasă şi clasa socială precum şi cea dintre rasă şi cultură. „Some Kind of 

Black” se concentrează asupra caracterului eclectic şi multicultural al societăŃii londoneze. Întreg 

romanul ilustrează faptul că Dele este un britanic autentic nu un negru autentic. Se subliniază 

totuşi faptul că există o categorie de oameni care nu sunt capabili să înŃeleagă dimensiunea 

britanică a existenŃei lor şi care privesc problemele dintr-o perspectivă exlusiv rasială.  

 Capitolul final prezintă concluziile prezentului studiu într-o manieră analitică şi se 

încheie cu câteva observaŃii personale referitoare la provocările contemporane ale identităŃii, 

observaŃii care au luat fiinŃă ca rezultat al acestei cercetări.  

 Pentru Chinua Achebe Alteritatea înseamnă în principal Alteritate culturală. El susŃine 

că misiunea ideologică a literaturii africane este aceea de a recupera valoarea şi demnitatea unui 

trecut insultat de reprezentările europene şi de a demonta aşa-zisele adevăruri absolute 

promovate de gândirea vestică. În cazul culturilor care au fost victime ale colonizării, acum 
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postcoloniale, o proză care recuperează resursele autonome ale Africii şi reconstituie subiecŃii 

colonizaŃi fragmentaŃi contribuie în mod activ la aspiraŃia colectivă de redobândire a identităŃii. 

Operele lui Achebe subminează reprezentările coloniale ale culturilor africane. El doreşte să 

reinventeze identitatea naŃională sub forma unei întoarceri benevole la ceea ce se poate utiliza 

din trecutul colonial. El postulează o respingere conştientă a identităŃii impuse de europeni. În 

cazul său Alteritatea şi Similitudinea sunt entităŃi care se exclud reciproc. Cu toate că recunoaşte 

faptul că popoarele africane au beneficiat într-o anumită măsură de cunoştiinŃele aduse cu ei de 

către europeni şi de ideologia europeană a progresului el subliniază faptul că popoarele africane 

colonizate au fost forŃate să renunŃe la propria lor identitate pentru a se integra într-un proiect 

imperial în cadrul căruia au continuat să aibă un statut marginal. Achebe consideră că 

recuperarea unei identităŃi tradiŃionale este pasul crucial către respecul de sine şi câştigarea 

autorităŃii. De asemenea prin evidenŃierea a ceea ce este distinct african se creează posibilitatea 

unui răspuns critic şi independent faŃă de dominaŃia europeană. În opinia sa identitatea africană 

autentică trebuie să încorporeze atât moştenirea europeană colonială cât şi tradiŃiile şi cultura 

africană precolonială. Din acest punct de vedere el poate fi considerat un precursor al teoriilor 

contemporane privind identitatea. Prin modalitatea sa de reinterpretare a Africii postcoloniale 

Achebe este unul dintre primii care scriu în favoarea recunoaşterii conceptului de identitate ca 

fiind un conglomerat de influenŃe multiple. Această imagine a identităŃii ca un tot unitar al 

sinelui şi al celuilalt prefigurează teoriile postmoderne în care identitatea este percepută ca 

ambivalentă şi hibridă.  

 Modul în care Rohinton Mistry percepe identitatea se află undeva între Achebe şi 

Adebayo. Proza lui Mistry oferă satisfacŃiile recunoaşterii atât celor care sunt familiarizaŃi cu 

realităŃile postcoloniale indiene şi cu poziŃia ocupată acolo de memebrii vulnerabilei comunităŃi 

parse cât şi celor care nu cunosc aceste lucruri dar care se pot identifica cu personajele, cu 

experienŃele şi alegerile pe care acestea le fac în viaŃă. În aceste romane există un amestec de 

universalitate şi specificiatate culturală şi contextuală care le oferă unicitate şi se pare că le 

asigură şi longevitatea. Mistry pătrunde în paradigma post-etnică şi alege să adreseze întrebările 

orizontal dincolo de ideea de culturi specifice contraatacând stereotipurile. Totuşi identitatea 

etnică are un impact puternic asupra stilului lui Mistry complicându-i hibriditatea inerentă. În 

ciuda unei prezentării detaliate a tradiŃiilor etnice şi religioase puŃini dintre protagoniştii lui 

Mistry devin prizonierii etnicităŃii sau ai religiei. Majoritatea încearcă să depăşească aceste 
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bariere şi să pătrundă în spaŃii mai largi care nu sunt controlate de grupurile etnice sau 

hegemonice din societatea postcolonială indiană. Operele lui Mistry pot fi interpretate ca limitate 

având ca preocupare principală experienŃa membrilor comunităŃii parse dar la o privire mai 

atentă se poate observa că ele au fost scrise în spaŃiile dintre culturi, interstiŃiile despre care 

vorbeşte Jacques Derrida şi că ele traversează graniŃa dintre etnicitate şi transnaŃionalism. 

Îndemnul explicit pentru hibriditate poate fi detectat în toate romanele lui Mistry.  

 Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că în operele lui Mistry există o preocupare 

permanentă pentru istorie. De fapt el scrie o literatură postcolonială care are ceva de spus despre 

trecut. Romanele sale deconstruiesc istoria, ele se constituie în provocări la adresa versiunilor 

oficiale ale istoriei, adevărurilor postulate de politicieni.   

 Este de asemenea important să se înŃeleagă faptul că pe lângă schimbul cultural Mistry 

promovează şi un schimb între fiinŃele umane, schimb care se concentrează pe Similitudinea şi 

nu pe diferenŃa dintre culturi. Operele sale conŃin numeroase referiri la valorile umaniste. Cu 

toate că poate părea paradoxal Mistry reuşeşte să combine valorile universale cu cele etnice în 

contextul căutării unei identităŃii autentice. Scrierile sale exemplifică posibilitatea prezentării 

într-o manieră dialogică a discursului postcolonial al AlterităŃii şi a celui universal al 

Similitudinii.  

 Proza lui Diran Adebayo reprezintă o luptă împotriva AlterităŃii rasiale şi o pledoarie în 

favoarea acordării unei importanŃe mult mai mari calsei sociale şi culturii specifice fiecărui 

individ. El consideră că aceste categorii sunt mult mai adecvate pentru a compara indivizii. 

Adebayo percepe construirea identitatea ca pe un proces în cadrul căruia dorinŃa pentru Alteritate 

absolută trebuie să fie abandonată.  El preŃuieşte eforturile de asimilare şi sincretismul. 

Protagonistul romanului său evoluează transformându-se dintr-un tânăr confuz care nu ştie ce 

lume sa aleagă într-unul matur care înŃelege şi apreciază necesitatea schimburilor interculturale. 

Pentru Adebayo orice formă de alterizare extremă, indiferent de intenŃiile bune sau rele, devine o 

startegie discursivă inacceptabilă datorită reducerii şi deformării unei realităŃii care este 

întotdeauna mult mai complexă. Romanul său ilustrează ceea ce teoria postcolonială a numit 

suprapunerile reciproce dintre identitatea colonizatorilor şi cea a celor colonizaŃi. Adebayo 

susŃine că în Londra contemporană nu se poate vorbi despre o identitate autentic de culoare aşa 

cum nu se poate vorbi nici despre o identitate autentic albă. În schimb se poate vorbi despre o 
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identitate britanică ce cuprinde influenŃe diferite şi care este produsul mediului multicultural 

caracteristic metropolei.  

 Scopul acestei teze a constituit investigarea modului în care identitatea culturală este 

reprezentată prin intermediul textelor contemporane literare. S-a încercat descoperirea unor 

şabloane pe care scriitorii le folosesc în procesul de afirmare a identităŃii. Totuşi, având în vedere 

observaŃiile de mai sus, se desprinde concluzia că nu se poate stabili nici un şablon clar cu privire 

la construcŃia identitară. Numeroasele încercări de a împărŃi scriitorii în diferite categorii, deşi nu 

complet inutile, demonstrează doar faptul că în perioada postmodernă adevărurile absolute nu işi 

mai găsesc locul. Nu există reguli universale pentru definirea identităŃii ci doar strategii 

individuale. Ceea ce rămâne valabil în toate cazurile este faptul că identităŃile sunt constituite în 

şi prin diferenŃă şi se definesc în raport cu ceea ce nu sunt.  

 În centrul cercetării s-a aflat importanŃa AlterităŃii ce constituie paradigma analitică cu 

care operează atât postmodernismul cât şi postcolonialismul. Alteritatea este baza construcŃiei 

identitare.  

 ImplicaŃiile construirii identităŃii sunt negociate de-a lungul unui spectru de posibilităŃi ce 

variază între Similitudine şi Alteritate, dar totuşi fără a se desprinde o startegie bine definită 

deoarece percepŃiile individuale sunt unice şi nu pot subscrie adevărurilor universale. ToŃi cei trei 

scriitori studiaŃi par să susŃină ideea că acordarea unei atenŃii sporite individului ar produce o 

transformare profundă a teoriei postcoloniale care ar transcede preocupările legate de 

calamităŃile colonialismlui şi ar fi capabilă să se concentreze asupra construirii unei identităŃi 

postcoloniale independente de trecut. În special în cazul lui Rohinton Mistry şi în cel al lui Diran 

Adebayo indivizii refuză să mai fie în principal definiŃi ca membrii ai comunităŃilor din care fac 

parte şi caută spaŃii mai largi în care să se localizeze.  

 Toate cele trei cazuri studiate evidenŃiază faptul că nu există o identitate absolută sau o 

diferenŃă absolută între indivizii aparŃinând diferitelor culturi pentru simplul motiv că identitatea 

nu este niciodată statică.  Identitatea este într-un flux continuu, într-o permanentă mişcare. Poate 

fi legată una de afiliere sau de loialitate sau una legată de culoarea pielii, istorie, naŃionalitate, 

etnicitate. Întotdeauna subiectul este cel care are un rol activ în procesul de formare al identităŃii.  

 Ca urmare a acestui studiu se consideră că problema construcŃiei identitare va câştiga 

importanŃă sporită în următorii ani. Provocările globalizării vor afecta profund viitorul. Vor 

schimba modul în care este concepută şi percepută ideea de naŃiune şi cultură unitară datorită 
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modificărilor economice şi politice care vor fi un efect normal al celorlalte schimbări care se 

petrec la nivel mondial. Toate acestea ar putea să ducă la o atenŃie mai mare acordată culturii şi 

conceptului de civilizaŃie ca principali marcatori ai identităŃii. Acest studiu constituie un punct de 

plecare, el oferă răspunsuri dar în acelaşi timp deschide şi noi posibilităŃi de investigare a uneia 

dintre cele mai dramatice provocări contemporane.  
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