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În Identitate, alteritate şi putere. Realităţi sociale şi problematizări
literare în America Latină, Alina Ţiţei demonstrează că există
o identitate culturală latino-americană, decelabilă în trei pla-
nuri: etnico-rasial, social-politic, estetico-literar. Demersul
porneşte de la o sumă de interogaţii necesare referitoare la
posibilitatea unei identităţi latino-americane sau la definiţiile
multiple ale identităţii şi alterităţii.

Volumul este structurat în patru părţi („identitatea
Americii latine”, „regimurile dictatoriale şi autoritarismul”,
„ficţiunea literară şi tipologiile”, „discursul demitologizant
în Toamna Patriarhului a lui G.G. Márquez”), urmînd logica
unei abordări care acoperă trei dimensiuni: istorică, literară şi
identitară.

Potrivit lui Fernando Ortiz (Contrapunteo cubano del tabaco
y el azúcar, 1987), citat de autoare, istoria şi identitatea
Americii Latine nu pot fi înţelese fără a apela la transculturaţie,
termen care ar exprima mai adecvat variatele faze ale procesului de tranziţie de la o cultură la alta
şi implicînd depăşirea unor fenomene precum aculturaţia (văzută ca dobîndire a unei anumite cul-
turi) sau neoculturaţia (producerea unei noi culturi, sincretice).

Identitatea latino-americană necesită o validare care să pornească de la realitatea specifică a
subcontinentului: o natură plurală a societăţii latino-americane, marcată de diversitate şi ambigu-
itate. Această identitate, arată Alina Ţiţei, „este produsul unei dialectici multifaţetate între sistemul
axiologic autohton şi sistemul axiologic străin [...] fiind prin ea însăşi o noţiune şi o realitate
antinomică ce îmbină sintetic elementul indigen cu elementul european” (p. 331). În astfel de
condiţii, nu reprezintă deloc o exagerare afirmaţia că principalul obstacol în procesul de emanci-
pare a statelor naţionale a fost reprezentat de eterogenitatea politică, socială şi culturală. 

Momentele definitorii pentru construcţia identităţii „multifaţetate” a Americii Latine ar fi trei:
o prima etapă se desfășoară în secolele XV-XVIII, cînd are loc cucerirea şi colonizarea indigenilor,
implicînd o retorică a superiorităţii spaniole şi a inferiorităţii indigene; în secolul XIX se înscrie
etapa constituirii statelor naţionale, în urma războaielor de independenţă şi a asimilării culturii
europene; secolul XX cuprinde ultima etapă, a războaielor mondiale, a mişcărilor sociale, a
răsturnărilor de regimuri populiste, dar şi a instaurării de regimuri dictatoriale.
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Autoarea subliniază caracterul dual al unui proces de factură esenţialist-constructivistă, man-
ifestat pe axa interior-exterior, în care un ansamblu indigen şi stabil de valori fundamentale şi
semnificaţii culturale este modelat de contactul cu Celălalt. Binomul Eu-Celălalt este dublat de bi-
nomul Centru-Periferie: coloniile – situate la „periferie” – schimbă raportul de forţe prin obţinerea
independenţei în raport cu monarhia spaniolă. De asemenea, se remarcă invocarea termenul latino-
americanism prin analogie cu termenul orientalism, propus de Edward Said, întrucît America Latină
reprezintă şi ea „una dintre cele mai profunde şi mai recurente imagini ale Celuilalt, iar situarea
lui în parametrii alterităţii contribuie simultan la definirea de sine a Europei şi la percepţia acesteia
asupra continentului: America Latină este contrastul propriei imagini, idei, personalităţi, expresii”
(p. 62). 

Important de subliniat este caracterul modern al problemei identitare a Americii Latine – an-
tinomiilor amintite mai sus i se adaugă axa Tradiţie-Modernitate, asumînd o dezvoltare temporală,
nu doar spaţială: „Atît axa spaţială, cît şi cea temporală se combină, potrivit lui Fernando Ainsa,
într-o dublă mişcare: centripetă (repliere şi izolaţionism) şi centrifugă (receptivitatea la factori exogeni),
adevărată sistolă şi diastolă a unei istorii literare alcătuite în acelaşi timp din revendicări ale trecu-
tului şi deschideri spre influenţe şi inovaţii” (p. 86). Modernitatea, înţeleasă şi asumată în primul
rînd ca raţionalitate (valoare definitorie pentru Occidentul european), a contribuit decisiv la con-
stituirea identităţii latino-americane, prin modul în care a definit naţiunea, statul-naţiune şi clasa.
Statul modern a adoptat un model european: „Interesele acestei paradigme socio-culturale erau
îndreptate, pe de o parte, spre integrarea tuturor sectoarelor sociale într-o presupusă identitate
culturală comună şi omogenă şi, pe de altă parte, spre pătrunderea în cultura occidentală” (p. 50).
Asumarea modelului european a presupus trei operaţiuni intelectuale interdependente: elaborarea
unei critici radicale a culturilor indigenă şi hispanică, idealizarea culturii europene şi nord-ameri-
cane, realizarea unui program de emancipare şi civilizare (v. p. 53). 

Prin inventarierea scrupuloasă a mişcărilor sociale, politice şi a regimurilor autoritare care au
marcat istoria ţărilor latino-americane, autoarea subliniază caracterul de „continuitate a
discontinuităţilor”, începînd cu caciquismo (epoca feudală) şi caudillismo (secolul XIX) şi ajungînd
pînă în epoca noastră. De un deosebit interes se dovedeşte subcapitolul dedicat raporturilor dintre
literatură, mit şi identitate (pp. 82-98), marcînd importanţa romanului dictatorului, reflectare a
identităţii social-politice şi a celei estetico-literare a unui mit al dictatorului. De altfel, ultima parte a
volumului se dovedeşte cea mai captivantă, de vreme ce conţine o panoramă istorico-literară a
profilurilor şi tipologiilor dictatoriale, prezente în literatură încă din secolul XVI: La Araucana de
Alonso de Ercilla y Zúñiga (1569-1589) şi Arauco Domado de Pedro de Oña (1596). Sînt investigate
reprezentările literare aparţinînd tuturor epocilor (cu accent pe epoca romantică), reliefînd rapor-
turile de confluenţă a discursurilor ficţionale cu reprezentările politice. Ultimul capitol al volumului
îi este dedicat personajului principal din Toamna patriarhului de Gabriel García Márquez, a cărui
geneză identitară este urmărită pornind de la teorii şi concepte desprinse din paradigma
interacţionist-simbolică a Şcolii de la Chicago, cu asumarea terminologiei lui Erving Goffman. Dacă
identitatea este un produs al interacţiunii sociale, rezultat al unei negocieri simbolice, atunci este
la fel de adevărat că spaţiul textului poate fi văzut ca o ordine socială, cu roluri şi interacţiuni sim-
ilare unei reprezentaţii scenice, unde actantul poate fi performer, iar personajul poate fi character (cf.
Goffman). Patriarhul lui Márquez este văzut, în acest fel, o formă specifică de manifestare a
identităţii culturale latino-americane, o „epitomă” a unei culturi bogate şi eterogene, contradictorii
şi seducătoare în acelaşi timp. 

Pertinentă, bine documentată şi structurată, alegînd instrumente adecvate analizei culturale,
cercetarea Alinei Ţiţei reuşeşte să convingă, încă o dată, că discursul literar merită studiat ca un
discurs simbolic între altele. Mai ales în context latino-american.
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