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„Rabbi Hanoch zicea: «Adevăratul exil  

al lui Israel în Egipt a fost acela că  

evreii au învăţat să-l suporte.»” 

(Martin Buber, Povestiri hasidice) 

 

„În Statele Unite, identitatea evreiască este în mod clar americană. Majoritatea evreilor îşi rearanjează 

obiceiurile străvechi astfel încât să se potrivească tradiţiilor şi valorilor din America. Evreii americani nu 

numai că au depăşit o barieră culturală pentru a deveni parte a curentului majoritar, dar ei aproape că nu au fost 

conştienţi de existenţa unei astfel de bariere”, afirma Donna Robinson Divine
1
 în cadrul unui simpozion 

organizat de Ethics and Public Policy Center în 1993 care avea ca temă evreii americani şi rolul religiei în 

viaţa publică.  

Într-adevăr, ceea ce va defini în primul rând imigraţia evreiască în S.U.A. – lucru valabil în principal 

pentru începutul de secol XX – va fi mai ales încercarea de adaptare la cultura americană printr-un proces de 

modernizare şi asimilare considerat – cel puţin la începuturi – „purificator”. Să nu uităm faptul că situaţia 

grupului minoritar evreiesc în cadrul societăţii americane este una aparte: avem de-a face cu imigranţi legaţi 

între ei adesea doar pe baze religioase – un element primordial, dar nu întotdeauna şi suficient, indivizi 

proveniţi din toate părţile lumii care aduc cu ei nu numai o zestre rasială şi religioasă care va constitui acea 

bază minimală despre care vorbeam mai înainte, cea care îi etichetează propriu-zis ca „evrei”, ci şi foarte 

multe tradiţii şi obiceiuri ale popoarelor în mijlocul cărora au trăit înainte de emigrare. Astfel, evreii din 

Statele Unite formează nu un singur grup compozit, ci mai degrabă o aglomerare alcătuită din mai multe 

grupuri, care îi dau un caracter în acelaşi timp individualist şi general.
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În afară de acest lucru, mai există în Statele Unite şi acea problemă care se iveşte nu atât între 

grupurile etnice cât între grupurile religioase (se configurează astfel o dublă distanţare între Evreu şi 

Ceilalţi) între care – indiferent de eforturile de apropiere care s-ar face – vor exista întotdeauna anumite 

bariere de izolare şi neîncredere reciprocă: „din păcate, ignoranţa americanilor în ceea ce priveşte 

confesiunile religioase ale vecinilor lor este nelimitată – şi potenţial periculoasă.”
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Atât în ceea ce priveşte realitatea socială americană, cât şi ficţiunea literară devine din ce în ce mai clară 

imposibilitatea vizualizării acestora ca un tot omogen rezultat din interacţiunea fragmentelor atât de diverse 

care o compun – o încercare care începe cu „Scrisorile unui fermier american” ale lui Crevècoeur care, 

introducând acel concept de „melting pot”, se străduia să pună bazele teoretice ale acestei probleme –, ca o 

cultură „globală”, adepţii acestei idei bazându-se de la începuturi pe ideea că acestă omogenizare (care, 

evident, nu a existat ca „produs finit” decât într-un mod teoretic, practic nerealizându-se decât fie parţial, fie 

doar pe perioade scurte de timp) este un rezultat al fuziunii unei „multitudini de culturi”. Acesta e exact 

lucrul pe care vor încerca să-l pună în practică scriitorii evrei americani ai anilor ‟20 şi ‟30 (o aproximare 

temporală destul de vagă, perioada de timp acoperită de acest gen de scriitori întinzându-se de fapt cam din 

ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi până pe la mijlocul anilor ‟40, – anii ‟20 şi ‟30 nereprezentând 

decât „punctele de intensitate maximă” ale modului în care aceştia vizualizează problema). 

Se poate ca evreii să fi găsit un adăpost confortabil în sânul societăţii americane dar acest lucru nu 

înseamnă neapărat că acomodarea a dus obligatoriu la ceva bun: e posibil ca valorile americane mai mult 

să fi slăbit decât să fi întărit identitatea evreiască tradiţională. 

După cum s-a putut observa şi din capitolele anterioare, paralelismul societate – literatură (atât în 

cazul autorilor englezi cât şi în cazul celor americani neevrei care utilizează figura Evreului drept 

personaj literar în cadrul propriilor opere) nu funcţionează aproape niciodată – poate doar în cazul 

naturalismului american al lui Frank Norris dar şi acolo doar forţând teoria zolistă să se aplice realităţii 

sociale şi nu reflectând în mod real viaţa de zi cu zi. Imaginea Evreului, aşa cum este ea văzută de toţi 



aceşti autori, nu e decât un construct mental (fapt deloc singular, dacă ne gândim, ca să dăm numai un 

exemplu, la un alt tipar – cel al Indianului, atât din filmele western, cât şi din romanele de gen). Evident, 

nu putem pretinde literaturii – indiferent de gen sau curent literar – să reflecte societatea „aşa cum este 

ea” – întotdeauna va trebui să ne raportăm la ea, cu excepţia câtorva genuri de graniţă (de exemplu, 

reportajul) ca la un mod subiectiv de a vedea problema. 

Din această cauză prozatorii evrei americani din anii ‟20, astăzi aproape uitaţi, precum Anzia 

Yezierska, Abraham Cahan, Mary Antin sau cei din anii ‟30, ceva mai cunoscuţi, cum ar fi Michael Gold, 

sau mai puţin cunoscuţi, precum Ben Hecht, Daniel Fuchs, Henry Roth devin un material de studiu 

interesant: nu atât valoarea literară a operelor lor este cea care iese în prim plan, ci tocmai această încerca-

re de apropiere între literatură şi societate. Bunăvoinţa plină de stângăcie cu care aceşti autori ai 

începutului de secol XX vor încerca să promoveze tendinţele asimilaţioniste care intrau în conflict cu 

tradiţia evreiască „adusă de acasă” sau socialismul internaţionalist şi demolator al scriitorilor anilor ‟30 ne 

permit să întrevedem care era adevărata situaţie a acestui grup minoritar pe pământ american. 

La nivel social problema va fi la fel de complicată ca şi cea din domeniul literaturii (ca să amintim aici 

doar disocierea care se petrece între scriitorii de limbă idiş, care continuă să meargă pe linia tradiţională, 

mai mult sau mai puţin modificată după propriile idei şi concepte artistice, şi scriitorii evrei de limbă 

engleză care, încet- încet, se vor desprinde de ghetou şi vor deveni cu adevărat americani) – discrepanţele 

care vor apărea între generaţiile de imigranţi evrei fiind enorme. 

Istoria evreilor din coloniile americane şi, ulterior, din Statele Unite constă în trei valuri de imigraţie 

deosebite. În secolul al XVII-lea primii sefarzi, veniţi din Brazilia, debarcă în Noul Amsterdam (care, 

după cum am mai amintit anterior, va deveni în curând New York). Lor li se alătură, curând, evrei plecaţi 

din Amsterdam şi din Caraibe, iar mai târziu săteni din Europa Centrală şi Orientală. Foarte puţini la 

număr, ei se bucură de libertate economică şi drepturi civile fundamentale, fără să poată însă participa la 

viaţa politică. Al doilea val de imigraţie, care începe din secolul al XVIII-lea
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, este reprezentat mai ales de 

imigranţi de origine germană. Aceştia sunt cei care dau tonul iudaismului american, până la sosirea 

masivă a evreilor din Europa Orientală, începând cu 1880. În această perioadă populaţia evreiască numără 

aproximativ 250.000 de persoane, marea majoritate provenind din Germania şi din posesiunile austriece. 

Ulterior, aceşti evrei devin repede, găsind un teren prielnic aşteptărilor lor, americani de confesiune 

mozaică. Dar, spre deosebire de primul val de imigranţi, care trecuse oarecum neobservat, cel dintre 

1880–1925 este unul masiv (2.650.000 de evrei din Europa de Est se instalează în Statele Unite). 

Integrarea acestora – fenomen pe care îl vom discuta şi noi pe parcursul acestui capitol – este mai dificilă 

deoarece acum sosesc în America comunităţi întregi care creează importante concentrări în marile centre 

comerciale, industriale şi culturale din nord – est, formând cartierele evreieşti. 

După primul război mondial, când Statele Unite numără peste patru milioane de evrei, imigraţia va 

cunoaşte o nouă fază, avântul ei fiind practic blocat de legile de restricţie din 1921 şi 1924. Antisemi-

tismul – care începuse să înflorească încă din anii ‟20, în paralel cu tendinţele asimilaţioniste ale 

imigranţilor – se va exacerba în decursul deceniilor următoare, astfel încât se va ajunge la situaţia parado-

xală ca evreii să fie consideraţi răspunzători pentru crahul bursei din 1929, iar în timpul celui de-al doilea 

război mondial să fie învinuiţi că îndeamnă Statele Unite să intre în conflict. Sfârşitul primului război 

mondial a inaugurat o perioadă de ostilitate şi discriminare a evreilor care s-a intensificat către mijlocul 

anilor ‟40. 

După război, comunităţile evreieşti americane depun mari eforturi pentru a determina o atenuare a 

rigorii politicilor de imigrare şi pentru a obţine primirea în ţară a sute de mii de supravieţuitori ai Holo-

caustului. De asemenea, în această perioadă postbelică, iudaismul american militează intens pentru 

întemeierea statului Israel (eveniment care va avea loc în anul 1948). 

Evreii americani vor fi astfel nevoiţi să-şi genereze propriile lor mijloace de analiză pentru a înţelege 

noua lume în care trăiesc şi care este rolul lor în ea. Ei vor încerca atât să-şi definească propriile tradiţii 

într-un mod cât mai clar, cât şi să cerceteze atent modurile în care ei sunt priviţi şi definiţi de ceilalţi. Pe 

măsură ce generaţiile de imigranţi evrei se vor apropia din ce în ce mai mult de zilele noastre, crescând în 

America şi definitivându-şi educaţia în şcolile americane, majoritatea evreilor, deşi iniţial fiind străini de 

acele „valori americane”, se va îndrepta lent către o alterare a propriei evreităţi, din cauza acestei detaşări 



care, pe măsura trecerii timpului, devine din ce în ce mai acută, de istoria evreiască, de tradiţiile evreieşti 

şi, în cele din urmă, de propria lor distinctivitate a unei comunităţi aparte. 

După cum aminteam mai înainte, animozităţile nu se vor stabiliza numai la nivelul relaţiei din Evreu şi 

Celălalt, ci şi între membrii aceleiaşi comunităţi etnice şi religioase. Unul dintre motivele acestei 

„separări” este de natură lingvistică, observându-se din acest punct de vedere formarea a două „tabere”: 

pe de o parte evreii de provenienţă germană, franceză, grecească, siriană care adesea se exprimau mai 

degrabă în limbile ţărilor din care proveneau şi, pe de altă parte, evreii proveniţi din Rusia şi Polonia, care 

vorbeau mai ales idiş (mulţi dintre ei nu cunoşteau deloc sau aproape deloc limbile ţărilor din care 

proveneau). Astfel, nu intervenea numai problema asimilării în spaţiul mai larg al Statelor Unite, ci şi 

problema acomodării la spaţiul ghetoului. 

Un alt factor de conflict a fost faptul că vechea comunitate evreiască, formată în principal din 

imigranţi provenind din Peninsula Iberică şi din Europa Centrală, se temea de apariţia din ce în ce mai 

masivă, care are loc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, a acestor evrei ortodocşi 

înveşmântaţi ciudat. Evreii americani se întrebau dacă nu cumva o dată cu sosirea coreligionarilor lor din 

Rusia, Polonia şi România antisemitismul latent din Statele Unite va fi forţat să izbucnească. 

Un scriitor contemporan precum Philip Roth figură controversată printre prozatorii evrei americani din 

cauza modului adesea radical de a trata probleme delicate, ajungând la un moment dat să fie acuzat atât de 

„ură de sine evreiască”, cât şi de antisemitism – va diseca, în una dintre povestirile sale cele mai 

cunoscute, „Eli, fanaticul” – fără nici un fel de sentimentalism sau falsă pudoare – acest conflict care 

mocneşte adesea între membrii aceleiaşi rase şi religii. Pentru Roth, frica de a-ţi recunoaşte propria 

identitate etnică se transformă de-a dreptul într-o boală spirituală. Dacă la scriitorii de început de secol 

XX aveam acea dorinţă de asimilare, de integrare cu orice preţ în societatea americană, fenomen pe care îl 

vom analiza mai pe larg în paginile ce urmează – venind şi dintr-un idealism, dintr-o sinceritate a 

credinţei în Visul American într-un sens pozitiv (strădanie care, evident, nu ducea întotdeauna neapărat la 

un rezultat benefic), Roth – care, paradoxal, înclină mai mult spre eticheta de „american” decât spre cea 

de „evreu”, nefiind nici pe departe un promotor al tradiţionalismului, va privi lucrurile dintr-un cu totul alt 

punct de vedere: acea dorinţă genuină de asimilare de la început se va transforma în sufletul personajelor 

din „Eli, fanaticul” într-o lipsă de înţelegere pentru coreligionarii care vin dintr-o lume „înapoiată”, care 

„le strică imaginea”, într-o furie împotriva acestor intruşi care îi pun într-o situaţie jenantă faţă de vecinii 

neevrei, amintindu-le de propriile lor rădăcini. Această zugrăvire a conflictului dintre evreii asimilaţi, 

americanizaţi, beneficiari ai toleranţei Celorlalţi şi evreii ortodocşi, de modă veche, al căror reprezentant e 

Tzuref, omul în haine negre, amintind mai mult de „exotica” Polonie a lui Isaac Bashevis Singer, care se 

plimbă liniştit pe străzile cartierului de lux unde evreii trăiesc paşnic împreună cu neevreii, cei care îl vor 

ataca cu ferocitate pe evreul ortodox şi şcoala sa talmudică pentru victimele nazismului nu vor fi neevreii 

ci chiar aceşti semeni ai lor care nu doresc să se facă cumva vreo legătură între ei şi Ceilalţi Evrei, veniţi 

din Europa Orientală. 

Atunci când Eli, personajul central al acestei povestiri, va deveni El însuşi, regăsindu-şi adevărata 

identitate etnică (îmbrăcând în mod simbolic hainele lui Tzuref) comunitatea nu-l va putea înţelege, 

oamenii din jurul lui vor considera că a avut o cădere nervoasă, va fi înşfăcat şi dus la balamuc (evident, 

comunitatea îi va spune că acţionează spre binele său): „Telefonul sună. Cine e – Harriet Knudson? Eli, e 

un evreu la tine la uşă. Eu sunt. Prostii, Eli, l-am văzut cu ochii mei. Eu sunt, te-am văzut şi eu, vopseai 

bolovanii în roz. Eli, ai din nou o cădere nervoasă. Jimmy, Eli are din nou o cădere nervoasă. Eli, aici e 

Jimmy, am auzit că ai o cădere nervoasă, pot să te ajut cu ceva, băiete? Eli, aici e Ted, ai nevoie de ajutor. 

Eli, Harry, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de ajutor. Telefonul zbârnâi pentru ultima oară şi apoi se stinse. 

„Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri”, grăi Eli şi ieşi din nou pe uşă. De data aceasta merse 

până în centrul pajiştii şi în prezenţa copacilor, a ierbii, a păsărilor şi a soarelui dezvălui faptul că era el, 

Eli, îmbrăcat în costum.”
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Cât de radical diferită e această atmosferă faţă de ceea ce vom întâlni la Abraham Cahan, de exemplu, 

care, după ce zugrăveşte starea de spirit care domnea în cartierul evreiesc al Kiev-ului după unul din 

pogromurile din 1881 îşi continuă relatarea punând în gura unor personaje ficţionale următoarele cuvinte: 

„Fraţilor”, spuse purtătorul de cuvânt al delegaţiei, luptându-se cu suspinele, “suntem un comitet al 



studenţilor evrei din Universitate, veniţi să ne strângem mâinile cu voi şi să ne amestecăm lacrimile 

noastre cu ale voastre. Suntem aici ca să vă spunem că suntem fraţii voştri; evrei ca şi voi, ca şi părinţii 

noştri! Ne-am luptat să ne însuşim limba şi modul de a fi al concetăţenilor noştri creştini; ne-am ridicat 

până la dragostea fierbinte faţă de literatura lor, faţă de cultura şi progresul lor. Am încercat să ne 

autoconvingem că suntem şi noi fiii Mamei Rusia. Vai! Cum ne-am mai înşelat! Evenimentele cumplite 

care au adus după ele postul şi lacrimile acestea ne-au trezit din visul nostru. Vocea sângelui surorilor şi 

fraţilor noştri chinuiţi strigă în noi că suntem doar străini în această ţară pe care ne învăţaserăm s-o numim 

casa noastră; că suntem doar copii vitregi aici, lucruri fără valoare care pot fi călcate în picioare şi 

dezonorate. Nu există speranţă pentru neamul lui Israel în Rusia. Salvarea pentru acest popor asuprit se află 

în altă parte – într-o ţară de peste mări, care nu cunoaşte nici o distincţie de rasă sau religie, care este ca o 

mamă atât pentru evreu, cât şi pentru neevreu. În această mare republică se găseşte salvarea de la 

brutalităţile şi mârşăviile la care suntem supuşi în ţara noastră natală. În America vom găsi odihna; 

drapelul american va flutura deasupra adevăratului cămin al poporului nostru. Spre America, fraţilor! 

Spre America! ”
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Astfel evreii sfârşitului de secol al XIX-lea părăsesc lumea shtetl-ului cu ochii îndreptaţi spre America, 

acea „ţară a tuturor posibilităţilor” unde îi aşteaptă un nou început. Frica de persecuţii şi toate aceste 

„visuri extravagante”, cum le numeşte Ronald Takaki
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, le vor da acestor imigranţi curajul de a se 

dezrădăcina şi de a-şi părăsi locurile natale o dată pentru totdeauna. Tot Takaki va relata într-un mod 

deosebit de plastic şi procesul prin care se intensifică această „febră a plecării”: pe uliţele shtetl-ului 

evreicele vindeau paturi, scaune, mese de bucătărie, tot felul de alte obiecte pentru a putea strânge banii 

cu care să-şi plătească biletul spre America. Dar dacă acest shtetl va putea să fie părăsit relativ uşor din 

punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual acest lucru se va dovedi ceva mai greu. New York-ul 

va deveni pentru evreii imigraţi un fel de shtetl mai mare şi mai sigur, Lower East Side fiind locul preferat 

pentru întemeierea noilor cămine cel puţin la început: în 1905 Lower East Side număra nu mai puţin de 

jumătate de milion de evrei. Aici, deşi viaţa părea similară celei din satele din Rusia pe care imigranţii le 

părăsiseră, „toată lumea era în permanenţă grăbită şi banii erau cel mai important lucru din viaţă”.
8
 O dată 

stabiliţi în Lower East Side, evreii încep să formeze organizaţii şi să creeze mici comunităţi alcătuite din 

oameni proveniţi din acelaşi oraş sau district din Rusia. Vânzătorul ambulant devine acum un simbol al 

succesului imigrantului evreu. 

Pe măsură ce evreii începeau să se mute din Lower East Side spre alte cartiere, începe să crească şi 

animozitatea împotriva lor. La începutul secolului XX va începe migraţia evreiască spre Harlem unde vor 

forma o secţiune cunoscută sub numele de Mica Rusie. În anii ‟20 zonele preferate vor fi Bronx şi 

Brooklyn. Foarte interesant e faptul că motivul acestui nou „exod” era dorinţa de a locui în cartiere 

„americane”, dorinţă care se baza pe aspiraţia de a nu mai fi consideraţi străini în America. 

Într-un studiu efectuat la sfârşitul anilor ‟50 se observa că dintr-un procent de 68 % dintre locuitorii 

oraşului New York care au declarat că practică o religie anume, doar 12,15 % erau protestanţi, în timp ce 

atât comunitatea catolică cât şi cea evreiască au declarat fiecare ca având un număr de peste două milioane 

de aderenţi, prima cu un procent de 27,1 % din totalul populaţiei, iar cea de-a doua cu 26, 5 %. 
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La începutul secolului Lower East Side era cea mai dens populată secţiune a oraşului, dar sărăcia din 

shtetl va fi transferată şi aici – un factor care va fi discutat pe larg atât în scrierile lui Cahan, cât şi la 

Anzia Yezierska şi Mary Antin. Venind în America în grupuri masive şi practic neorganizate, în general 

fără nici un fel de mijloace financiare, necunoscând limba şi obiceiurile ţării, nefiind familiarizaţi cu 

condiţiile de muncă şi forţaţi fiind de împrejurări să accepte orice salariu le-ar fi fost oferit, aceşti 

imigranţi au format, neîndoielnic, o ameninţare serioasă la adresa muncitorului american de rând. În foar-

te multe cazuri, evreii imigraţi din Rusia au înlocuit nişte muncitori plătiţi mizer numai din cauză că 

reprezentau o mână de lucru şi mai ieftină, în timp ce dorinţa lor – provenită din sărăcie şi disperare – de a 

munci şaisprezece sau chiar optsprezece ore pe zi a dus şi mai puternic la înveninarea muncitorului 

american. Mai existau şi alte motivepentru care imigrantul evreu se afla pe treapta cea mai de jos din 

punct de vedere al ocupării unor locuri de muncă, fiind împovărat de cele mai groaznice condiţii 

economice – faptul că în general aceştia proveneau din ţări ca Rusia, Polonia, România – nedezvoltate din 

punct de vedere industrial. Astfel imigrantul, nefiind calificat pentru anumite munci, era practic obligat 



să-şi găsească ocupaţii similare celor din patria de origine. Acestea erau în general cele din industria 

confecţiilor, care – în acel moment – se afla, din punctul de vedere al dezvoltării, cam la acelaşi nivel atât 

în Rusia cât şi în America. 

Discutând, într-un articol din 1896, situaţia evreilor din New York, Jacob Riis observa că „în ceea ce 

priveşte sărăcia, aceştia au o energie nelimitată cu ajutorul căreia sunt capabili să o învingă. Mahalalele 

lor sunt dezgustătoare, dar, spre deosebire de cele ale unei rase mai puţin pline de energie, locuitorii lor 

nu sunt lipsiţi de orice speranţă în afară de cazul în care vor fi izolaţi aşa cum s-a întâmplat cu ei în 

Lumea Veche. Ei nu «putrezesc» în mahalalele lor, ci se ridică, trăgându-le şi pe acestea după ei. Nimic 

nu stagnează acolo unde se află evreii.”
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Această preferinţă a imigranţilor evrei pentru Lower East Side pentru o perioadă destul de întinsă de 

timp nu a ţinut neapărat numai de sărăcie şi ignoranţă, ci şi de faptul că aceştia erau în marea lor 

majoritate evrei ortodocşi. În acest cartier prescripţiile religioase puteau fi urmate cu mult mai mare 

uşurinţă. Aici putea fi găsită hrană kosher şi nenumărate locuri de rugăciune. Aceştia, spre deosebire de 

membrii generaţiilor mai tinere, care erau născuţi pe pământ american, mai mult se temeau de ideea 

asimilării, fiind incapabili să renunţe la modul de trai pe care îl cunoscuseră o viaţă întreagă. 

Oricum, asimilarea şi integrarea evreilor în viaţa socială şi culturală americană se va produce, chiar 

dacă la început acest proces va fi ceva mai poticnit. Scriitorii evrei ai începutului de secol XX vor încerca 

prin toate mijloacele să scoată în evidenţă aceste strădanii, rareori remarcând şi efectele negative care pot 

rezulta din această transformare. Ceea ce primează în caracteristicile acestei prime etape a literaturii 

evreieşti scrise în limba engleză este faptul că nu avem nici pe departe de-a face cu o literatură a 

protestului, aceşti scriitori nu încearcă să se impună ca spirite individuale ci, mai degrabă, se străduiesc 

să-şi arate marea dorinţă de a fi asimilaţi, de a deveni americani cu orice preţ. 

Abraham Cahan, Mary Antin, Anzia Yezierska sărbătoresc prin scrierile lor integrarea în noua societate 

şi, chiar dacă evocă experienţa imigranţilor şi problemele aculturaţiei, nu fac acest lucru pentru a critica 

societatea americană care nu depusese eforturi prea mari pentru a-i ajuta, ci parcă pentru a se scuza că sunt 

altfel decât ceilalţi. Dar, ca şi în viaţa socială, cu cât aceştia încearcă mai mult să fie integraţi şi să participe 

la viaţa americană, cu atât reputaţia lor va avea de suferit. 

În anii „20, când restricţiile în ceea ce priveşte imigrarea erau din ce în ce mai mari, se conturează o 

nouă viziune în relaţie cu această categorie: este vorba despre conceptul de „pluralism cultural”, idee 

susţinută în special de sociologi şi politologi de origine evreiască, care considerau ca foarte importantă 

acceptarea culturală a diverselor minorităţi în spaţiul mai larg al culturii americane. Ei argumentau acest 

lucru prin faptul că diferenţele etnice, tradiţia unei minorităţi ar putea reprezenta un factor de înnoire şi de 

întărire a culturii americane. „Balanţa între varietatea etnică şi omogenitatea naţională a fost întotdeauna 

delicată în Statele Unite, funcţionând la marginea problemei de-a dreptul irezolvabile a relaţiei dintre 

negri şi albi.”
11

 Ca atare, problema nu se pune în termenii descrierii diversităţii etnice pe de o parte şi a 

culturii naţionale pe de altă parte. De asemenea, nu putem considera nici cultura naţională ca o entitate 

formată din suma tradiţiilor etnice care sunt o parte integrantă a ei. Putem vorbi mai degrabă despre o 

„literatură regională”
12

 care reprezintă o parte doar din literatura americană. Şi, ca în cazul oricărei alte 

literaturi, şi această „literatură regională” subzistă în funcţie de valoarea sau nonvaloarea artistică a 

reprezentanţilor ei. 

Majoritatea scrierilor din această primă perioadă se dovedesc a nu avea prea mare valoare literară, în 

schimb posedă o valoare de studiu social al epocii foarte interesant. Scriitori precum Abraham Cahan, 

Mary Antin, Anzia Yezierska nu subzistă în istoria literaturii americane neapărat prin calitatea scrierilor 

lor, ci mai degrabă prin faptul că instituie nişte modele. 

Formele literare cele mai des utilizate sunt cele ale romanului realist şi ale memoriilor literaturizate, 

deci nu putem afirma că există o ieşire din linie la acest nivel. 

Literatura evreiască americană din această perioadă nu inovează conştient: de exemplu, Abraham 

Cahan se autointitulează discipol al lui William Dean Howells, mergând în direcţia impusă de acesta în 

cadrul romanului realist american. Howells însuşi va fi cel care îl va lansa pe Cahan şi îl va sprijini în 

cariera lui literară (aşa cum a făcut cu mulţi alţi discipoli ai săi: Stephen Crane, Hamlin Garland, Frank 

Norris), fiind şi el la rândul lui profund interesat de acest mediu imund al Lower East Side-ului şi de 



locuitorii lui, având speranţa că va auzi vreodată o voce care să se ridice deasupra tuturor: „Este foarte 

posibil să existe în acest moment un evreu de provenienţă rusească sau poloneză crescut în Lower East 

Side” – afirma William Dean Howells – „care va evada din idişul său matern… Ei au darul preţios al 

umorului, pătrunderea celor care se observă pe ei înşişi din interior aşa cum ceilalţi îi observă din exterior; 

ei au mai mult decât orice binecuvântarea realităţii, a adevărului lucrului care există. Râsul lor este bântuit 

de milă şi ceva ca un simţ revoltat de fineţe şi gingăşie atenuează vulgaritatea unor trăsături rasiale ceva 

mai puternice ale caracterului câştigându-ne astfel admiraţia şi respectul nostru pentru tot ceea ce fac.”
13

 

Despre romanul din 1896 al lui Abraham Cahan, Yekl: o poveste din ghetoul New Yorkului, W.D. 

Howells va scrie de asemenea un articol extrem de elogios, făcând o comparaţie cu nuvela lui Stephen 

Crane, Maggie – fata străzii. 

Cahan va aduce într-adevăr ceva nou prin personajele alese şi prin locul în care se petrece acţiunea: 

ghetoul din New York. Romanul său nu este nicidecum primul roman scris de un imigrant, dar, foarte 

important, este prima carte de succes. Introducerea cititorului în lumea ghetoului va fi abruptă, Cahan 

evocând încă din primele rânduri acele „ateliere”
14

 sordide în care se desfăşura practic întreaga viaţă a 

imigrantului care se străduia să-şi realizeze „Visul American” după propriile sale puteri. Acesta nu este 

numai locul în care oamenii muncesc, ci şi cel în care se întâlnesc, discută, se adaptează la noul stil de 

viaţă, cel american. Yekl, transformat în Jake după ce a părăsit Rusia pentru America, va fi modelul 

preferat de Cahan pentru a demonstra acest proces al adaptării, al „transformării într-un american” a 

imigrantului evreu – un eveniment care are avantajele dar şi dezavantajele lui. Spre deosebire de autorii 

evrei contemporani lui – Yezierska şi Antin – care utilizează şi alt gen literar, cel autobiografic romanţat, 

Cahan va fi, atât în Yekl: o poveste din ghetoul New Yorkului dar mai ales în Ascensiunea lui David 

Levinsky, un prezentator mult mai obiectiv al vieţii de zi cu zi. Păstrând şi anumite influenţe vizibile din 

literatura rusă, în special de la Tolstoi, precum şi din realismul american al lui Howells, Abraham Cahan 

se va strădui să nu înfrumuseţeze realitatea, să prezinte faptele cât mai obiectiv şi mai veridic cu putinţă, 

ajungând astfel să ne ofere o imagine care, chiar dacă nu va fi capabilă să reflecte realitatea în totalitate, 

va putea cel puţin să zugrăvească procesul de transformare la care a fost supus imigrantul evreu de la 

sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. 

Într-un mod diferit de Mary Antin şi Anzia Yezierska, Cahan va privi cu un ochi critic această 

translaţie, văzând nu numai efectele benefice ale americanizării, ci şi pe cele negative. 

Spre deosebire de David Levinsky, Yekl-Jake este încă un om al ghetoului, fiind un „adaptat” doar 

pentru cei care încă nu s-au obişnuit cu această nouă lume: el trăieşte încă în acest univers evreiesc derutat şi 

neadaptat, vorbind o engleză stâlcită, presărată din belşug cu cuvinte idiş, fără să iasă practic în lumea „din 

afară”. Dar, pentru ceilalţi imigranţi el este acum „Jake” şi nu „Yekl”: Yekl va fi doar pentru cei din afara 

ghetoului. E un personaj care încă nu şi-a pierdut iluziile şi care – aşa cum se va întâmpla mai târziu cu 

celălalt personaj, mai elaborat, al lui Cahan, David Levinsky – nu şi-a pierdut umanitatea. Visul american nu 

înseamnă pentru el numai bani şi succes material, ci în primul rând obţinerea respectului de sine şi a 

aprecierii celorlalţi, a americanilor „adevăraţi”: „Atâta timp cât trăiesc în America” – le explică Jake 

coreligionarilor săi – „vreau să ştiu că trăiesc în America. Iacă ce soi de om mi-s eu!
15

 Nu trebuie să treci 

drept un venetic.
16 

Aici un evreu este la fel de bun ca şi un neevreu. Atunci, cum v-ar conveni mai mult? Aşa 

cum este în Rusia, unde evreului îi e frică să stea în faţa creştinului altfel decât în patru labe?”
17 

Yekl, ca toţi eroii prozei evreieşti din S.U.A. ai acestei perioade, va fi un personaj dinamic, reflectând 

în acţiunile sale multiplele aspecte ale vieţii ghetoului. Până şi momentele de destindere din acest univers 

sunt îmbibate de dorinţa „de a face ceva”, de a se schimba şi a intra în rândul lumii „adevărate”: „În timp 

ce efectul general al acestui caleidoscop era unul de veselie zgomotoasă, multe dintre perechi aveau aerul 

de a fi angajaţi mai degrabă într-o muncă grea decât păreau că dansează doar de dragul dansului.”
18 

Acest efort al imigrantului evreu de a-şi lepăda vechea înfăţişare şi vechiul mod de a gândi, de a-şi 

însuşi limba şi obiceiurile noii sale patrii nu va întârzia să fie încununat de succes dar va aduce cu el şi o 

serie de dezavantaje pe care Cahan nu va întârzia să le sugereze în scrierile sale. Degradarea tradiţiei 

accelerată de tentaţia oraşului care se va insera în forme degradate, vulgarizate şi în ghetou va duce treptat 

pentru personaj – fie că este vorba de Yekl sau de Levinsky – la o pierdere a inocenţei, la dezumanizare. 

Comunicarea interumană, evaluarea corectă a celorlalţi şi a propriului Eu se vor deteriora treptat, 



inevitabil, până se va ajunge la acea situaţie ilară din nuvela Eli, fanaticul a lui Philip Roth. Dar atât 

personajul lui Cahan, cât şi cel al lui Roth vor fi doar la un început de drum, nu la sfârşitul lui: ele abia 

încep să se descopere pe ele însele, greşind dar şi reconsiderându-şi greşelile. Reacţiile evreului asimilat 

sau în curs de adaptare faţă de „venetic” care, deşi evreu ca şi el, „îl încurcă” vor fi puse în evidenţă de 

Cahan poate cu mai mult sentimentalism involuntar decât la Philip Roth, dar la fel de insistent. Pentru 

Yekl, soţia sa, Gitl, pe care o aduce din Rusia în America împreună cu fiul ei, e un fel de vis frumos din 

ţara natală; când Yekl îşi aduce brusc aminte că de fapt el e Jake, îşi spune cât de bine ar fi „dac-ar omorî-

o cineva pe venetica asta oribilă!”. La rândul ei, Gitl (devenită fără voie Gertie) este îngrozită de acest soţ 

care arată „ca un nobil polonez”, fără barbă şi perciuni, gândindu-se că „cine ştie dacă or exista cumva şi 

evrei de treabă sau cerşetoare care să vândă licori de dragoste în această Americă înfiorătoare. Mai bine n-

ar fi ajuns să cunoască niciodată această „ciumă” de ţară! Aici toată lumea îi spune că-i verde.
19

 Ce cuvânt 

urât să-l spui unui om! Nu fusese niciodată verde acasă, şi aici a devenit dintr-o dată aşa. Oricum, oare ce 

înţeleg ei prin asta? Într-adevăr, omul poate deveni şi verde şi galben şi cenuşiu încă de tânăr într-un loc 

atât de înfricoşător.”
20 

Acest scurt roman al lui Cahan nu reprezintă o mare revelaţie pentru romanul american, deşi a avut 

foarte mare succes în epocă (după cum se ştie, succesul unei cărţi se suprapune destul de rar peste 

valoarea reală a acesteia) – însă există anumite părţi extrem de reuşite care au capacitatea de a ne pune în 

faţa ochilor o imagine veridică a ghetoului newyorkez al acelei epoci. 

Deşi Yekl: o poveste din ghetoul New Yorkului nu este neapărat o nereuşită, ceea ce ne dovedeşte 

statutul de scriitor de valoare al lui Abraham Cahan va apărea într-un roman al acestuia publicat în 1917: 

Ascensiunea lui David Levinsky. Nici aici Cahan nu se va dezice de modelul său din tinereţe, William 

Dean Howells, al cărui roman din 1885 poartă un titlu similar: Ascensiunea lui Silas Lapham. La Cahan, 

ca şi la Howells, romanul se construieşte în jurul discrepanţei dintre vis şi realitatea socială, cu diferenţa 

că în „Ascensiunea lui David Levinsky” experienţa personajului care vrea să-şi construiască un drum în 

societatea americană este dublată de cea a imigrantului faţă în faţă cu America. 

Romanul prezintă acomodarea lui Levinsky, imigrant venit din Rusia, la realitatea vieţii americane; el 

învaţă să înşele, să exploateze muncitorii şi să facă avere. Dar succesul material este dublat de decăderea 

pe plan moral şi sentimental iar Abraham Cahan se dovedeşte şi de această dată a fi în ton cu spiritul 

vremii: el încearcă să ilustreze falsitatea „visului american al succesului” într-un mod foarte apropiat de 

contemporanii săi, Dreiser, Upton Sinclair sau Frank Norris. 

Totuşi, ca şi în cazul primului roman al lui Cahan, ceea ce dă valoare acestei descrieri a „ascensiunii 

lui David Levinsky” este în primul rând prezentarea vieţii din ghetou de la mijlocul anilor 1890 până la 

izbucnirea primului război mondial şi nu prezentarea vieţii eroului care nu se distinge nici prin calităţi 

artistice deosebite, nici prin adâncimea analizei psihologice. Încă din primul capitol, cititorul va fi pus la 

curent cu faptul că Levinsky – personaj şi narator în acelaşi timp – este un fel de „ghid” care ne va 

prezenta trecerea de la Lumea Veche la Lumea Nouă: „Câteodată, când mă gândesc la trecutul meu într-

un mod superficial, întâmplător, metamorfoza prin care am trecut mi se pare că a fost pur şi simplu un 

miracol. Am fost născut şi crescut în cea mai cruntă sărăcie şi am ajuns în America – în 1885 – cu patru 

cenţi în buzunar. Valorez acum mai mult de două milioane de dolari şi sunt recunoscut ca unul dintre 

primii trei lideri ai industriei confecţiilor din Statele Unite. Şi totuşi, când arunc o privire la identitatea 

mea interioară mi se pare a fi absolut aceeaşi pe care o aveam şi cu treizeci sau patruzeci de ani în urmă. 

Postura mea actuală, puterea, cantitatea de fericire lumească aflată la dispoziţia mea şi toate celelalte 

lucruri par a fi golite de orice semnificaţie.”
21 

Levinsky va deveni un Yekl care deja se încadrează în tipare fixe, se converteşte într-o stereotipie – o 

ilustrare a expresiei atât de des utilizate în epocă „de la zdrenţe la bogăţie”
22

, configurând un drum ase-

mănător într-un fel cu cel al lui Christian din Călătoria pelerinului a lui Bunyan. Cahan îşi va conduce şi 

el personajul pe acest drum înţesat de capcane, labirintic – spre deosebire de Christian, care este un 

personaj-model, plin de virtuţi, căruia nu îi este permis să greşească niciodată, Levinsky se va poticni 

adesea, atingerea Visului American fiind încununată de succes doar din anumite puncte de vedere, mai 

mult material decât spiritual. 

David Levinsky va urma tot acest tipar al drumului imigrantului evreu: ca toţi ceilalţi care n-au mai 



putut suporta sărăcia de acasă şi îngustimea lumii în care trăiau, şi el va emigra în America, trecând aici 

prin întreaga „gamă” de întâmplări destinate imigrantului care are succes, începând prin a fi un simplu 

muncitor plătit mizerabil într-un atelier de croitorie şi ajungând până la urmă milionar. Nici Levinsky, atât 

cât încearcă el să explice acest proces în roman, nici Cahan nu reuşesc să indice calităţile prin care se 

poate obţine un astfel de succes miraculos. Autorul pune mai degrabă accentul pe relaţiile sentimentale 

ale lui Levinsky, subliniind atât decăderea morală a acestuia cât şi, în general, atmosfera libertină care 

domnea în anumite cercuri ale ghetoului care intră în conflict cu tradiţia evreiască şi cu prescripţiile 

religioase: „Credinţa evreiască ortodoxă practic exclude femeia din viaţa religioasă. Prezenţa în sinagogă 

nu e obligatorie pentru ea, iar cele care doresc să asiste la slujbă pot să o facă, dar nu chiar în sinagogă, ci 

prin nişte ferestruici sau găurele practicate în peretele care dă în camera alăturată. În ochii legii spirituale 

care mi-a guvernat viaţa, femeile nu aveau decât două întrebuinţări: cea de a perpetua specia umană şi cea 

de servi ca un instrument în mâinile lui Satan pentru a-i atrage pe bărbaţi în păcat. Căsătoria era pur şi 

simplu o datorie impusă de Biblie. Dragostea? Atâta timp cât însemna atracţia între două persoane de sex 

opus care nu erau soţ şi soţie, nu exista un astfel de cuvânt în limba mea maternă. Fiecare îşi iubea soţia, 

mama, fiica sau sora. Să „fii îndrăgostit” de o fată care îţi era practic străină era ceva necuviincios, ceva la 

care doar neevreii sau evreii „moderni” s-ar putea deda”.
23

 Încet-încet, Levinsky se va desprinde de acest 

mod de a gândi, devenind el însuşi un „evreu modern”. Schimbarea va fi la început doar una exterioară, 

ca şi în cazul lui Yekl, transformarea substanţei lui sufleteşti, „pierderea inocenţei” urmând şi ea după 

aceea. Primul lucru pe care Levinsky îl observă atunci când ajunge în Lower East Side e că oamenii sunt 

mai bine îmbrăcaţi decât cei de acasă, din Rusia. „Bărbatul cel mai sărăcăcios purta o pălărie (în loc de 

tichie), guler tare şi cravată şi cea mai săracă dintre femei purta fie pălărie, fie bonetă.” Levinsky va fi şi 

el la început privit ca un „venetic”, dar această situaţie se va remedia repede atunci când un prieten îi va 

aduce toate aceste „accesorii” care „îl vor face să pară mai american”. 

Vorbind despre proza lui Abraham Cahan, Leslie Fiedler remarca faptul că acesta „ca şi Peretz, 

consideră vestigiile «puritanismului» ghetoului unul dintre impedimentele care stau între evreu şi deplina 

sa umanitate.”
24 

Acest lucru e adevărat în măsura în care aspiraţia lui Levinsky de a deveni american, de a se integra în 

această nouă lume în care a intrat, este încetinită şi chiar blocată de tradiţiile şi obiceiurile pe care le-a 

adus cu el din Europa. E normal ca dorinţa de adaptare a lui David Levinsky să fie scoasă atât de mult în 

evidenţă, atâta timp cât Cahan însuşi era, cel puţin parţial, „un asimilat” (cea mai bună dovadă în acest 

sens este, desigur, simplul fapt că el nu îşi scrie romanele în idiş, ci direct în engleză). Totuşi, spre 

deosebire de alţi autori evrei din aceeaşi perioadă, Cahan va fi cel mai „precaut” atunci când îşi trimite 

personajul în căutarea Visului American, apropiindu-se astfel ceva mai mult de scriitori ai anilor ‟30 

precum Michael Gold: deşi fiind el însuşi vechi membru al unui sindicat al muncitorilor, David Levinsky 

va fi denunţat ca trădător în presa socialistă idiş ajungând să fie susţinut financiar de patronii industriei 

confecţiilor, lucru care îi va permite să nu cedeze revendicărilor greviştilor. Presiunea exercitată de 

muncitorii exploataţi (unul dintre aceştia fusese chiar Levinsky, la începuturile ascensiunii sale), 

brutalităţile la care aceştia sunt supuşi, grevele, mituirea poliţiştilor de către patroni sunt fapte pe care nu 

le va evoca doar Cahan ci toţi scriitorii acestei perioade. Dar în Ascensiunea lui David Levinsky nu aceste 

frământări sociale vor fi aduse în prim plan – deşi se vrea în primul rând a fi un roman realist în toată 

puterea cuvântului – ci frământările din sufletul personajului (şi nici aici nu contează atât Levinsky ca 

personaj individualizat ci acest prototip al imigrantului în general), „decăderea” morală şi spirituală pe 

care acesta nu mai e capabil să o stopeze în paralel cu „ascensiunea” materială şi – implicit – socială. 

„Eram un om singur.” – îi mărturiseşte cititorului David Levinsky – „Activitatea şi sentimentul triumfului 

pulsau în mine. Primeam o multitudine de impresii noi şi mă bucuram de viaţă în nenumărate feluri, fără 

să duc lipsă de femei sau de muzică. Dar în străfundurile conştiinţei mele eram întotdeauna singur. 

Erau momente în care singurătatea mea se manifesta destul de violent. Acest lucru se întâmpla aproape 

de fiecare dată când mă întorceam la New York de pe drum. În timp ce trenul intra în marele oraş, 

senzaţia mea de „venit acasă” îmi exacerba sentimentul că apartamentul mobilat cu două camere de pe 

Lexington Avenue care mă aştepta pregătit să mă primească nu era în realitate un cămin.”
25  

 
Levinsky, ca proaspăt imigrant sosit într-o ţară străină, se va simţi singur pentru că va fi diferit de 



Ceilalţi prin obiceiuri, îmbrăcăminte, limbă. Izolat pentru o perioadă de timp nu numai de „americanii 

adevăraţi” dar şi de coreligionarii lui care deja se adaptaseră, eroul îşi va dori şi el să intre cât mai curând 

„în rândul lumii”. Aplicând „reţeta” imigrantului care, folosindu-şi propriile calităţi şi muncind din greu, 

ajunge de la cea mai cruntă sărăcie pe culmile succesului financiar (de fapt acesta nici măcar nu este un 

nou model în literatura americană, Benjamin Franklin fiind modelul consacrat deja al acestui tip de 

personaj plin de succes din literatura americană), Levinsky se va încadra şi el în acest tipar al personajului 

pentru care încă Visul American nu e doar o simplă iluzie, ci instrumentul cu ajutorul căruia poate obţine 

atât propria bunăstare, cât şi respectul celorlalţi. Dar atunci când nu va mai fi izolat în societate, senzaţia 

de înstrăinare se va insera în sufletul său, va deveni un străin, un „venetic” faţă de propriul său Eu interior 

pierzând de fapt o parte mult mai preţioasă a umanităţii sale decât cea după care jinduise atât de mult 

timp. 

Dacă în „Ascensiunea lui David Levinsky” ne este prezentată „lupta lui pentru supravieţuire într-o 

lume care dispare treptat şi pentru împăcarea moralei epocii trecute cu tendinţele contradictorii ale 

prezentului”, consemnând „nu numai imaginile tulburi ale existenţei imigrantului în America la început 

de secol, ci însăşi substanţa realităţii americane din acea vreme”
26

, în proza Anziei Yezierska şi a lui Mary 

Antin vom întâlni un mod de a vedea lucrurile ceva mai romanţat, mai voalat. Acest tip de literatură, 

dezvoltat în paralel cu romanul realist al lui Abraham Cahan, din această primă perioadă a prozei evreieşti 

din Statele Unite, va fi mai ales una autobiografică, apărând în special sub formă de jurnale, scrisori, 

memorii. Prin autobiografii cum ar fi Din Plotzk la Boston (1899) şi Pământul făgăduinţei (1912) de 

Mary Antin sau prin romanele şi schiţele Anziei Yezierska, Inimi flămânde (1920), Salomeea din casele 

de raport (1922), Copii ai singurătăţii (1923) încep să se contureze formele literare care vor predomina în 

următoarele decenii în scrierile imigranţilor evrei din America. Este, într-un fel, tipul de proză opus 

scrierilor lui Abraham Cahan, unde aveam o critică a Visului American : avem şi aici personajul-tip 

(imigrantul evreu) care soseşte în America („Ţara Făgăduinţei”) unde, după ce trece cu bine anumite pie-

dici, îşi realizează propria variantă a acestui „vis american” (în general succesul material). După cum se 

poate vedea, este o schemă foarte simplă, care ar putea fi apropiată foarte bine de cea a basmului sau, de 

ce nu, a telenovelei din zilele noastre: ideea că, prin muncă şi cu ceva isteţime, este foarte posibil ca 

oricine (chiar şi imigrantul flămând şi zdrenţăros care vine din Rusia) să atingă culmi nebănuite ale 

succesului în societatea capitalistă americană. Ceea ce pare incredibil e că această idee a funcţionat în 

realitate. Foarte mulţi imigranţi au fost atraşi în Statele Unite de acest miraj şi bineînţeles că nu fiecare a 

fost capabil să-şi „ajusteze” acest „vis american” după propriile dorinţe şi aspiraţii. 

Pentru Mary Antin, spre deosebire de ceea ce am întâlnit la Cahan, ideea unei asimilări totale a 

evreului în societatea americană este cea mai puternic scoasă în evidenţă. Acest accent pe care Antin îl 

pune pe americanizare şi pe completa asimilare merită să fie cercetat mai în amănunt pentru că ea va 

aduce aici un alt punct de vedere şi, mai ales, un alt tip de personaj: tânăra evreică imigrată în America 

(care, în scrierile lui Cahan, nu apărea decât cel mult ca personaj secundar) la sfârşitul secolului al XIX-

lea. Vom avea astfel şi o perspectivă feminină asupra problemei, în care modul de a vedea lucrurile va fi 

romanţat şi idealizat. 

În Pământul făgăduinţei, de exemplu, vom avea de-a face cu o poveste despre iniţiere, chiar despre 

renaştere. Însuşi procesul prin care Antin „a renăscut” ca americancă îi va oferi principalele elemente ale 

contrastului dintre Lumea Veche şi Lumea Nouă. „M-am născut, am trăit şi am renăscut.” – va mărturisi 

aceasta încă din introducerea romanului – „N-o fi timpul oare să scriu povestea vieţii mele? Sunt la fel de 

detaşată de aceste lucruri ca şi cum aş fi moartă, pentru că sunt cu totul alta decât cea a cărei poveste 

vreau să o spun aici. Continuitatea fizică a sinelui meu anterior nu este un dezavantaj. Pot să vorbesc la 

persoana a treia şi să nu am impresia că mă prefac. Pot să-mi analizez subiectul, pot să dezvălui orice; 

pentru că ea, şi nu eu, este adevărata mea eroină. Viaţa mea este încă trăită de mine; a ei s-a sfârşit atunci 

când a început a mea.”
27 

Acest roman a atras foarte puternic atenţia cititorului american mai ales prin 

descrierea vieţii evreieşti din Europa care ocupă mai mult de jumătate din carte, oferindu-i astfel ocazia să 

arunce o privire într-o lume exotică şi stranie. Un alt element care a impresionat foarte mult şi a contribuit 

la succesul acestei opere este scriitura fină, încărcată de emoţie a autoarei şi exuberanţa pe care aceasta o 

pune în lauda şanselor pe care le oferă această ţară
28

. 



E interesantă imaginea mentală pe care şi-o construieşte micuţa fetiţă din Polotzk despre Rusia, ţara în 

care „nimeni nu se duce de plăcere. De ce? Pentru că în Rusia locuia ţarul, şi o mulţime mare de oameni 

răi; şi tot în Rusia erau închisorile groaznice din care oamenii nu se mai întorceau niciodată.”
29

 La fel de 

ciudată, de măreaţă şi înfricoşătoare i se va părea şi America şi totuşi aici va simţi pentru prima oară, 

după cum ne mărturiseşte, că trăieşte cu adevărat, că a început o nouă viaţă. Dacă Rusia era întunecată şi 

înspăimântătoare, America i se va părea tinerei imigrante – care experimentează acum de fapt o a doua 

copilărie, o renaştere într-o altă lume – un „univers strălucitor”, „extrem de ciudat, inimaginabil de 

complex, delicios de neexplorat”. Mary Antin nu va mai avea reţinerile lui Cahan: pentru ea 

americanizarea în sine este semnul reuşitei economice, sociale şi spirituale. Această adaptare nu va mai fi 

un proces care are şi o faţă negativă, dăunătoare individului, nu reprezintă o pierdere a inocenţei, ci o 

maturizare, un drum iniţiatic care are ca rezultat împlinirea individului, reconstrucţia Eului său interior şi 

împăcarea cu sine însuşi. Pentru Mary Antin, trecutul nu mai este decât o poveste, ceea ce contează sunt 

prezentul şi viitorul în această „ţară a tuturor posibilităţilor” pe care autoarea o descrie în imagini 

încărcate de un optimism fără limite. 

Dorinţa de a se schimba, de a învăţa este şi ea pusă în prim plan de Antin care scoate în evidenţă în 

permanenţă toate aceste oportunităţi de care poate profita imigrantul care ajunge pe pământ american şi 

care pun în umbră mizeria şi greutăţile materiale ale vieţii de zi cu zi din ghetou. „Educaţia era gratuită. 

Despre acest subiect tatăl meu ne scrisese în nenumărate rânduri, ca despre un lucru care conţinea în el 

cea mai importantă speranţă pentru noi, copiii, esenţa înlesnirilor americane, comoara pe care nici un hoţ 

nu putea să o atingă, nici măcar nenorocul sau sărăcia. Era singurul lucru pe care putuse să ni-l promită 

când trimisese după noi; sigur, mai sigur decât pâinea sau adăpostul. A doua zi de când stăteam acolo am 

fost izbită de înţelegerea a ceea ce însemna libertatea educaţiei. O fetiţă de peste drum a venit şi s-a oferit 

să ne conducă la şcoală. Tatăl meu nu era acasă, dar noi cinci prinseserăm deja câteva cuvinte englezeşti. 

Cunoşteam cuvântul „şcoală”. Înţelegeam. Acest copil, care nu ne văzuse în viaţa lui până mai ieri, care 

nu ne putea pronunţa numele, care nu era cu mult mai bine îmbrăcat decât noi a fost capabil să ne ofere 

libertatea şcolilor din Boston! Nu era nevoie de vreo cerere, nu se puneau întrebări, nu eram examinaţi, nu 

existau regulamente, nu ne dădea nimeni afară; fără nici un fel de învârteli, fără taxe. Uşile erau deschise 

pentru fiecare dintre noi. Şi cel mai mic dintre copii ne putea arăta drumul.”
30

 

Din păcate, spre deosebire de Abraham Cahan şi chiar de Anzia Yezierska, Antin va face ca acest 

contrast între Lumea Veche şi Lumea Nouă să pară mult prea pronunţat, e un fel de opoziţie între „alb” şi 

„negru” care nu poate duce la o evaluare realistă a situaţiei. Procesul de adaptare la lumea americană nu 

mai este unul plin de frustrări şi chinuitor, ci este văzut ca o perpetuă sărbătoare pe care nici un fel de 

nenorocire, nici sărăcia, nici mizeria nu o poate umbri. Din cauza acestui fapt atât valoarea literară, cât şi 

cea de document social al vremii al autobiografiei scrise de Mary Antin nu va fi de fapt pe măsura 

succesului de public pe care „Pământul făgăduinţei” l-a avut în epocă. Experienţa cea mai intimă şi mai 

plină de semnificaţii a acestei scriitoare care părăseşte Rusia pentru fabuloasa Americă nu ne va fi 

revelată prin prisma luptei imigrantului cu problemele aculturaţiei sau prin analiza psihologică a 

procesului prin care acesta reuşeşte să-şi „ajusteze” identitatea la realitatea americană, ci într-un mod liric, 

romanţat, edulcorat şi totuşi nu lipsit de interes. 

Dacă pentru Mary Antin, America fusese nu numai un simbol al unei noi societăţi, dar şi o posibilitate 

de împlinire umană, la Anzia Yezierska aceste vise vor veni în contact cu realitatea dură a vieţii din 

ghetoul newyorkez. 

Cu romanele şi povestirile Anziei Yezierska, Inimi flămânde (1920), Salomeea din casele de raport 

(1922), Copii ai singurătăţii (1923) se face deja o nouă trecere spre modul în care proza evreiască va 

evolua în anii ‟30. Este o proză în care nu se mai elogiază reuşita integrării imgrantului în viaţa socială ci 

se merge mai departe, ajungându-se la drama şi alienarea care survin atunci când această acomodare în 

spaţiul american nu se mai realizează. Anzia Yezierka „prezintă în culori sumbre oamenii cartierelor 

sărace ale New York-ului, existenţa lor copleşită de spaimă şi sărăcie.”
31

 

Totuşi, ca mod de a prezenta evenimentele, Yezierska se apropie mai mult de Mary Antin decât de 

Abraham Cahan pentru că aceasta, în romanele ei, foloseşte adesea naraţiunea la persoana întâi care indu-

ce o intensitate emoţională mult mai puternică, făcându-i pe cititori adesea să creadă că ceea ce povesteşte 



autoarea aici este strict o autobiografie. Pe lângă aceasta, folosirea unui dialect obţinut din amestecul 

idişului cu engleza poată să pună în umbră realitatea faptului că Yezierska a construit aceste naraţiuni 

într-un mod foarte atent, încercând deliberat să dea acest aer de neglijenţă în vorbire pentru a putea 

zugrăvi cu mai multă fineţe lumea ghetoului newyorkez. Spre deosebire de proza – într-adevăr strict 

autobiografică – a lui Mary Antin, accentul nu cade la Yezierska pe modul în care aceste povestiri se 

relaţionează cu episoade din viaţa reală a autoarei, ci mai degrabă pe persoanajele pline de viaţă pe care 

aceasta le pune în scenă, pe imaginaţia bogată şi pe folosirea acestui dialect interesant, care o apropie mai 

mult de un autor precum Henry Roth decât de cei contemporani ei. 

Ţinta pe care şi-o propune această autoare prin ceea ce scrie nu mai este preamărirea Visului American 

– cel puţin aici nu mai avem de-a face cu ducerea acestei apologii la extrem, cum se întâmpla în cazul lui 

Antin – ci ea încearcă „să-l introducă” pe cititor în ceea ce înseamnă „experienţa ghetoului” şi, foarte 

important, se străduieşte să universalizeze acestă lume astfel încât cititori care vin din medii total diferite 

de cel în care trăiesc personajele romanelor ei să-şi poată asuma problemele acestui mediu ca pe o 

experienţă a imigrantului în general şi, mai mult, ca pe o experienţă care poate fi trăită de orice tânăr, de 

un muncitor american oarecare sau de o femeie. 

Ca şi la ceilalţi autori ai acestei perioade, temele majore şi perspectivele istorice nu se schimbă prea 

mult: procesul de aculturaţie şi asimilare, efectele pozitive şi negative ale acestui proces sunt elemente 

recurente în opera Anziei Yezierka. Un punct comun cu Mary Antin ar fi această interesantă încercare de 

prezentare a imigrantei aflate în căutarea Visului American. 

Încă din 1885, în volumul Inimi flămânde, Yezierska se va alătura interesului manifestat de scriitorii 

evrei ai epocii pentru tranziţia imigrantului de la sărăcia cea mai cruntă la o viaţă mai bună şi mai pros-

peră. Dar Yezierska va fi capabilă să reflecte realitatea cu ceva mai multă acurateţe decât contemporanii 

ei: faptul că sărăcia nu a dispărut din ghetou pentru o foarte lungă perioadă de timp, noii imigranţi le-au 

luat locul vechilor imigranţi, confruntându-se cu aceleaşi probleme şi trecând prin acelaşi proces de 

adaptare, de renunţare la vechile tradiţii şi obiceiuri. Personajele Anziei Yezierska sunt în general tinere 

femei proaspăt emigrate din Rusia sau din Polonia în Statele Unite, lucrând în ateliere mizere, „conştiente 

de singurătatea lor şi de mizeria mediului înconjurător, tânjind după dragostea şi prietenia care le-ar putea 

ridica din lumea abjectă care le înconjoară.”
32

 

Acelaşi mod de a privi lucrurile şi aceeaşi atmosferă le vom întâlni şi în cel mai important şi mai 

complex roman al acestei scriitoare, Salomeea din casele de raport, publicat în 1923. 
 

Deşi critica contemporană a atacat vehement romanele Anziei Yezierska în primul rând pentru intrigile 

lor sentimentale şi chiar melodramatice, construcţia fiind considerată mult prea simplă iar personajele 

„prost construite şi fără prestanţă”
33

, rezolvările intrigilor fiind artificiale şi neconvingătoare în ciuda 

faptului că scriitoarea se autodefinea ca promotoare a realismului în literatura imigranţilor, totuşi în 

Salomeea din casele de raport ea va reuşi să creeze acel model al artistului imigrant, Sonya care, ca şi 

Yezierska însăşi, încearcă să-şi impună propriile scheme şi tipare asupra lumii înconjurătoare, renunţând 

la preluarea modelelor oferite din afară. Aşa cum Yezierska accentuează pe tot parcursul romanului, 

Sonya va încerca să facă din ea însăşi „o persoană” în mijlocul unei naţiuni care încearcă să submineze tot 

acest efort prin ideologiile sale nu numai socio-politice, dar şi literare, o naţiune în care Yezierska „fiind 

străină şi evreică... nu era acceptată... pe picior de egalitate.”
34 

Salome este cea care narează dublul „proces de creştere” al Sonyei atât ca imigrantă evreică, cât şi ca 

artistă. În ambele posturi, influenţate amândouă de procesul de americanizare, Sonya încearcă să-şi 

găsească propria identitate publică şi privată. Yezierska va sugera faptul că această „ruptură” care se 

produce între Eul etnic şi cel artistic este un fapt real, o stare de lucruri pe care imigrantul o are de 

înfruntat tot timpul în existenţa sa cotidiană.
 

Este interesant de remarcat faptul că, de-a lungul întregului roman, Yezierska umple spaţii extinse nu 

atât cu descrierea fizică a personajelor, cât cu prezentarea amănunţită a îmbrăcăminţii lor. În această 

mişcare de americanizare a imigranţilor, schimbarea modului de a se îmbrăca a jucat un rol foarte 

important (e de ajuns să ne amintim doar cât de importantă i se părea lui David Levinsky această 

modificare a aspectului fizic prin intermediul hainelor purtate – o pălărie şi o cravată îl puteau face „să 

pară mai american”, cu alte cuvinte să nu mai fie un venetic, un greenhorn). Pentru imigrantul evreu – ca 



de altfel pentru toţi ceilalţi imigranţi sosiţi pe pământ american, indiferent de originea lor – „a fi 

american” însemna şi „a te îmbrăca la fel cu americanii”, acesta devenind un mod practic de „schimbare a 

conştiinţei”, de renunţare la Lumea Veche pentru o altfel de viaţă într-o nouă lume (sau, dimpotrivă, în 

cazul evreilor tradiţionalişti, habotnici, refuzul acestei adaptări şi crearea unei lumi paralele, persistenţa 

autorecluziunii în ghetou, conservarea vechiului mod de viaţă şi lipsa ostentativă de interes pentru lumea 

Celorlalţi).
 

Problemele pe care Anzia Yezierska încearcă să le aducă în prim plan pot părea minore iar modul de 

vizualizare al acestora siropos şi melodramatic, dar în realitate – cu toate scăderile inevitabile ale roma-

nelor şi povestirilor ei – această autoare devine interesantă tocmai prin faptul că priveşte lucrurile din alt 

unghi decât autorii evrei americani contemporani cu ea. Personajele – atât în Salomeea din casele de 

raport, romanul cel mai reuşit din punctul de vedere al compoziţiei cât şi al complexităţii acţiunii, cât şi în 

celelalte romane şi povestiri, mai puţin realizate artistic – sunt tot imigranţi, locuitori ai ghetoului din 

New York, problemele cu care aceştia se confruntă sunt similare cu ceea ce li se întâmplă şi eroilor lui 

Abraham Cahan sau Mary Antin, însă drumul ales de ele şi modul de a înţelege lumea în care trăiesc sunt 

de o altă factură, relaţia cu ceilalţi nu se localizează numai la nivel social, ci şi într-un plan mai intim, 

implicând depăşirea tabuurilor şi chiar schimbarea modului tradiţional, religios de a privi dragostea şi 

relaţiile dintre sexe: „În acest climat american represiv şi prescriptiv, în care se asumă faptul că alteritatea 

etnică poate fi disimulată sub haine „naţionale” şi sub anumite caracteristici de clasă, Yezierska a încercat 

să înregistreze o identitate artistică pe care, în mod fictiv, o anunţă în Salome prin Sonya, creatoarea de 

modă care nu este decât o imigrantă în care Yezierska acumulează atât modul propriu de a privi 

americanizarea cât şi ideile sale artistice. Prin rolul pe care îl joacă în construcţia întregului roman, îmbră-

cămintea îşi asumă roluri figurative şi complementare servind, pe de o parte, la ascunderea diferenţelor 

dintre imigrant şi Ceilalţi şi, pe de altă parte, ca un agent atât material cât şi psihologic care, în cazul 

Sonyei, revelează şi împlineşte Eul artistic al imigrantului.”
35 

Dacă privim în ansamblu vom observa că ceea ce aduc nou aceşti prozatori în spaţiul literaturii 

americane din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi primele două decenii ale secolului XX se leagă 

în primul rând de „experienţa imigrării” (fie ea chiar una care încearcă să se plieze pe modele fără să ia 

prea mult în seamă specificul etnic al acestui grup de imigranţi).
 

Avem totuşi în aceste prime romane şi nuvele o încercare de a descrie evenimentele unei treceri de la 

„vechi” (în general punctul de plecare al personajelor fiind Rusia) la „nou” (America), de la un trecut 

sumbru la un viitor plin de speranţă (chiar dacă uneori e doar o utopie), este încercarea într-un fel naivă a 

unui grup de a copia un model existenţial pe care îl socoteşte superlativ. Se simte însă chiar şi aici, mai 

ales la Abraham Cahan şi la Anzia Yezierska ceva mai târziu, o încercare de a reda ruptura dintre lumea 

veche şi cea nouă, ruptură care duce la o disociere a Eului individului pe fundalul unor probleme 

economice, sociale, spirituale pe care toţi aceşti imigranţi le au de înfruntat.
 

Totuşi, aceasta nu poate fi privită decât ca o „literatură a începuturilor”, având numeroase scăderi din 

punct de vedere estetic şi literar, – literatură care va fi continuată şi îmbunătăţită de autorii evrei ai anilor 

‟30, mult mai familiarizaţi cu lumea americană, cu viaţa de aici, cunoscând mult mai bine ce înseamnă 

aculturaţia şi care sunt efectele ei, atât cele pozitive, cât şi cele negative. 

În această perioadă avem mai ales o literatură angajată de inspiraţie proletară, în care artistul evreu, 

devenit de această dată nu un promotor al unor idei noi cum se întâmpla în romanul Anziei Yezierska, ci 

model al omului marginal, este tipul moralistului prin excelenţă. Această direcţie poate fi ilustrată prin 

intermediul unor scriitori cum ar fi Michael Gold, Ben Hecht, Daniel Fuchs, Delmore Schwartz, Henry 

Roth.
 

Ca şi literatura de la începutul secolului, evident că şi aceasta este o literatură scrisă de imigranţi, 

diferită astfel implicit de situaţia pe care o vom avea în lumea literară evreiască a Statelor Unite după mij-

locul anilor ‟40 când balanţa va începe să încline în favoarea unor scriitori evrei născuţi în America 

precum Bernard Malamud, Philip Roth sau Cynthia Ozick (o excepţie notabilă o va face aici aripa literară 

a scriitorilor de limbă idiş, unde atât generaţia mai vârstnică, care rămâne în prim plan cât şi scriitorii mai 

tineri, precum Isaac Bashevis Singer, sunt în marea lor majoritate imigranţi).
 

Michael Gold
36

, pe numele lui adevărat Irwing Granich, fiu al unor emigranţi plecaţi din România, 



critic marxist, redactor la The Liberator şi colaborator la The New Masses este cel mai bun exemplu al 

intelectualului evreu a cărui conştiinţă se formase în împrejurările epocii marcate de dramatism ale 

primului război mondial. Michael Gold cu greu ar putea fi considerat propriu-zis un scriitor (deşi îşi 

încearcă talentul scriind un poem în proză, Spre arta proletară, câteva piese de teatru, precum şi romanul 

Evrei săraci, mult prea tezist pentru a putea rezista ca act estetic), ci mai degrabă eseist şi critic. În cazul 

lui, ca şi în cazul multor autori din această perioadă, accentul se pune pe conştiinţa de clasă. Faţă de 

atitudinea ternă şi oarecum împăciuitoare a autorilor din primele două decade ale secolului, schimbarea 

este una extrem de violentă (chiar dacă numai în planul ideilor). Pentru că intenţiile lui Gold sunt în 

primul rând didactice, el spune ceea ce are de spus fără să literaturizeze prea mult, într-un mod direct şi 

utilizând un limbaj cât mai simplu cu putinţă, într-o combinaţie între stilul jurnalistic, caracterizat prin 

propoziţii scurte, cuvinte monosilabice, un fel de reportaj de o factură mai specială care ne duce imediat 

cu gândul la Hemingway, împănat pe alocuri cu mici accese de sentimentalism. În afară de toate aceste 

elemente, ceea ce va apărea la Michael Gold ca o trăsătură izbitoare (dar care nu poate fi generalizată la 

întregul grup al scriitorilor evrei din anii ‟30) este respingerea oricărei încercări de identificare cu un grup 

etnic anumit: el nu mai încearcă nici intrarea în „normalitate”, „americanizarea”, nici izolarea etnică în 

cadrul grupului său. Gold se va institui ca partizan al proletcultului, cerând demolarea întregii culturi 

americane şi clădirea alteia pe ruinele celei vechi, nouă şi pură. El afirmă că doreşte „să dea glas 

experienţelor celor săraci” (de fapt, propria sa experienţă) şi „să-şi scufunde propria cultură în şuvoiul 

revoluţiei”
37

. Pentru el viaţa evreiască nu mai reprezintă o entitate de sine stătătoare, ci este parte a 

culturii proletare internaţionale. Gold polemizează în eseurile sale cu concepţiile literare estetizante şi 

proclamă necesitatea unei atitudini civice angajate a scriitorilor. Pentru el literatura devine o armă de 

luptă. 
 

The Masses, revistă a cărei apariţie începe în 1911 va fi purtătoarea de cuvânt a clasei muncitoare în 

tot acest „război”. Astfel, atitudinea antievreiască a americanului obişnuit se va dubla pe nesimţite şi cu 

acea „vânătoare de vrăjitoare” reprezentată în anii ‟30 de „Spaima Roşie” (The Red Scare), declanşată 

încă din 1918.
 

Romanul din 1930 publicat de Michael Gold, Evrei săraci, va fi în primul rând o încercare de a pune 

bazele acestui nou tip de literatură, dacă nu chiar urmând linia realismului socialist fiind totuşi extrem de 

aproape de el. Gold va zugrăvi imaginea evreului din Lower East Side ca pe un simbol al opresiunii la 

care este supusă clasa muncitoare săracă în general, nu ca un simbol etnic sau religios şi în nici un caz ca 

un aspirant plecat în căutarea Visului American: „Într-o noapte, în East Side, un orator improvizat 

proclama faptul că disperarea, tristeţea şi furia care împing milioane de oameni spre o mişcare mondială, 

erau născute pentru a face să dispară sărăcia. L-am ascultat.
 

O, revoluţie muncitorească, tu mi-ai adus speranţa, mie, biet copil singuratic, pândit de gândul 

sinuciderii. Tu eşti adevăratul Mesia. Vei nimici East Side atunci când vei veni, tot tu îl vei transforma 

într-o grădină a spiritului uman.”
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Ironia politică inserată de Michael Gold în scrierile sale nu poate fi socotită o caracteristică generală a 

scrierilor imigranţilor; este vorba mai degrabă de inaugurarea unei noi direcţii, care se va asocia într-un 

mod foarte complex, începând cu anii ‟40, cu deziluzia şi amărăciunea cauzate de eşecul individului în 

spaţiul american. Cu toate acestea, caracteristicile prozei evreieşti din anii ‟30 pot fi găsite într-o formă 

concentrată în romanul lui Gold: speranţa într-o revoluţie care să dea o nouă formă realităţii, care să 

situeze America într-un spaţiu al viselor împlinite.
 

Pe aceeaşi linie trasată de Gold se înscrie şi Henry Roth, doar că acesta este mai puţin partizan decât 

primul. Romanul său Call It Sleep (Spune-i somn) din 1934 are ca fundal al acţiunii acelaşi Lower East 

Side din romanul lui Gold, cartier mărginaş din Manhattan unde eroul îşi trăieşte experienţele existenţiale. 

El intră în categoria romanelor consacrate problemelor pe care imigranţii le au de înfruntat în viaţa de zi 

cu zi, descriind condiţiile acestora de viaţă, de muncă, precum şi procesul dificil al adaptării. Call It Sleep 

„e o operă de un expresionism complex ce uneşte naturalismul subiectului de inspiraţie socială cu 

viziunea lumii interioare, redescoperită de personaj”.
39

 Mai mult decât atât, romanul lui Roth este o 

scriere infuzată de autobiografie construită pe temeiuri psihanalitice, precum şi prin intermediul fluxului 

conştiinţei şi prin acela al unor simboluri pe care le regăsim la Joyce, Virginia Woolf şi Faulkner. De 



altfel, ca şi Faulkner în Zgomotul şi furia, Henry Roth inovează masiv la nivel lingvistic. David Schearl, 

protagonistul în vârstă de şase ani al romanului prin conştiinţa căruia se filtrează întâmplările şi prietenii 

lui de pe stradă vorbesc o engleză mutilată; acasă, părinţii săi vorbesc în idiş şi astfel se realizează un fel 

de jargon dintr-o amestecătură de americanisme, cuvinte idiş şi expresii specifice Brooklynului: „Aaa, 

dawn be a wise – guy! Hooz tuckin: f‟ our vinnin‟! A dollar „ n‟ sexty-fife gestern! A thuler „ n‟ sompt‟ in 

– ove hadee cends – Sonday! An‟ Monday night in back f‟ our Hymen‟s Taileh – shop, rummy, tuh 

sevendy. Oh, yuh sh‟d die. An‟ I sez if yuh ken give a good dill, Abe, yuh she oll dill in jail auraddy!”
40

 

După cum afirma Irwing Howe, Henry Roth în Call It Sleep continuă „tradiţia evreiască a bilingvismului, 

dar într-un mod extrem de ciudat, scriind porţiuni din cartea sa într-o limbă şi aşteptând ca anumiţi cititori 

să fie capabili să le audă în altă limbă.”
41  

 Atmosfera sumbră şi pesimistă din romanul lui Henry Roth se regăseşte şi în trilogia lui Daniel Fuchs 

– Summer In Williamsburg (Vară în Williamsburg), 1934, Homage to Blenholt (Omagiu lui Blenholt), 

1936, Low Company (Anturaj prost), 1937. Acţiunea este plasată în mahalaua Williamsburg din Brooklyn 

– ca şi în cazul celorlalte romane ale acestei perioade şi această trilogie este un proiect prin care se 

intenţionează construirea „imaginii sociologice” a unui mediu, a unui oraş – urmărindu-se povestea mai 

multor generaţii de imigranţi evrei, ajungându-se până la începutul anilor ‟30, când este vorba deja de o 

generaţie a evreilor născuţi în America. Realitatea socială evocată de Daniel Fuchs este foarte apropiată 

de cea pe care o ilustrau autorii perioadei anterioare: Cahan, Antin, Yezierska. Şi aici, ghetoul este o lume 

care îşi ţine încă porţile închise, comunicarea cu lumea exterioară fiind sporadică. Lupta zilnică în care 

sunt angajate personajele lui Fuchs nu mai are ca scop primordial acceptarea imigrantului de către spaţiul 

american, ci pur şi simplu lupta pentru supravieţuire. Din cauza acestui mod aparte de a privi lucrurile, 

Fuchs poate fi cel mai bine folosit ca un exemplu al regionalismului literaturii evreieşti din Statele Unite, 

scrierile lui având, în opinia criticii, chiar un caracter provincial. Cadrul în care se petrece acţiunea este 

strict cel al mahalalei evreieşti, al ghetoului, o lume dominată de adevăruri triste, o atmosferă pe care o 

vom regăsi mai târziu şi în opera lui Isaac Bashevis Singer. Fuchs, ca şi Singer, este foarte apropiat de 

povestitorii evrei de limbă idiş de tipul lui Shalom Alehem sau I. L. Peretz – pentru el viaţa evreiască se 

constituie într-un univers de sine stătător. El nu e interesat de transformarea personajelor sale din simpli 

evrei în agenţi ai condiţiei umane sau în simboluri ale înstrăinării, ci pur şi simplu ne vorbeşte despre cum 

se derulează viaţa acestor eroi zi de zi într-o lume sordidă şi întunecată dar care totuşi ne este lipsită de 

sensibilitate. Aşa cum remarca Rachel Ertel
42

, în această carte se descrie un univers al demenţei, al 

disperării, al sinuciderii şi al morţii, umorul negru este salvator putând surprinde aspectele sardonice şi 

macabre ale existenţei, aşa cum se întâmplă şi în această evocare a unui pogrom: „Să-ţi povestesc, tinere... 

În timpul ceremoniei de circumcizie, în momentul în care urma să mi se dea un nume, s-a întâmplat un lucru 

amuzant. Invitaţii erau cu toţii acolo, rabinul pronunţase formula consacrată şi cel care urma să efectueze 

circumcizia scosese deja cuţitul. Chiar în acel moment un străin a dat buzna înăuntru urlând: „Ce sunteţi pe 

cale să faceţi voi aici, evrei nenorociţi? V-aţi pus în gând să sacrificaţi un copilaş inocent Dumnezeului 

vostru ticălos ca să-l devoreze? a mai strigat el. Într-o clipită locul a fost înconjurat de o bandă de cazaci 

care erau puşi pe omor, tăind în dreapta şi-n stânga, şi care nu s-au oprit decât după ce au acoperit tot locul 

cu cadavre spintecate. Ăsta-i motivul pentru care întreaga mea viaţă m-a chinuit faptul că pe lângă că n-am 

avut parte de o circumcizie cum scrie la carte, nici măcar n-am primit şi eu un nume.”
43 

După cum se poate observa, atât în cazul autorilor evrei americani din anii ‟20 cât şi a celor din anii 

‟30 modul de construcţie al romanelor şi povestirilor precum şi tiparele pe care se configureză personajele 

sunt încă indecise, nesigure. Dar, dincolo de această problemă, situaţiile existenţiale pe care aceşti 

scriitori le tratează, viaţa imigrantului evreu transplantat din ghetoul european în cel american, problemele 

aculturaţiei, încercările sale, încărcate de optimism sau, dimpotrivă, disperate, de a se adapta la mediul 

social, politic şi cultural american, devin foarte interesante pentru cititorul contemporan tocmai din cauza 

faptului că reuşesc să redea acest proces al unei lumi aflate în plină formare precum şi naşterea unui nou 

individ. Vedem astfel cât de mult se schimbă imaginea Evreului în trecerea de la Lumea Veche la Lumea 

Nouă, cât de mult sau de puţin îl împovărează acele stereotipii pe care lumea europeană le-a impus de-a 

lungul secolelor în construcţia mentală a imaginii lui, precum şi cât de mare devine discrepanţa între ceea 

ce se întâmplă în plan social faţă de ceea ce literatura americană „canonică” reflectă îndeobşte.
 



Este America un shtetl mai mare şi mai primitor? Poate renunţa Evreul la tradiţiile şi obiceiurile cu 

care a venit de acasă sau măcar le poate el adapta noilor cerinţe sociale? Se va adapta el, va deveni un 

american sau va eşua înainte de a fi capabil să ajungă la capătul drumului? Este acesta un fapt pozitiv sau 

unul negativ pentru identitatea etnică, religioasă şi, în cele din urmă, intimă a Evreului? – acestea sunt 

întrebările, puse adeseori cu insistenţă şi ducând la naşterea unor răspunsuri multiple pe care, Scriitorul 

Evreu, aflat şi el încă într-o „copilărie” a creaţiei sale literare, şi le va pune fără încetare, fără a putea 

ajunge la un rezultat concret şi definitiv.  

 Pe măsură ce Scriitorul va începe să se maturizeze, şi Personajul său va urma acelaşi drum iar 

întrebările, în loc să se împuţineze, vor deveni din ce în ce mai complexe, răspunsurile aşteptate venind 

din ce în ce mai greu, mai încărcate de ambiguitate şi mister. 
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