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Evenimentele din 11 Septembrie 2001 presupun o recalibrare în cazul indivizilor supuși 

traumei asociate cu această catastrofă și, la un alt nivel, dislocării culturale și zbaterii interioare 

către negocierea ambelor dimensiuni culturale ale identității. Una dintre primele zone ale culturii 

care a abordat deschis această problemă este literatura. Însă, în ciuda diseminării pe larg a ideii că 

11 Septembrie 2001 este evenimentul definitoriu pentru istoria Statelor Unite la începutul secolului 

XXI, o abordare duală, non-monopolistă, a fost adoptată în ceea ce privește literatura: beletristica 

autorilor americani încearcă să atace frontal trauma provocată de fenomenul 11 Septembrie, atât 

la nivelul psihicului individual, cât și colectiv, cu scopul de a găsi sensul acestui eveniment. Pe de 

altă parte, o nouă direcție se conturează cu un vitalism neașteptat: perspectiva unei alterități 

ficționale, dislocate din punct de vedere cultural, care devine eminamente necesară pentru 

evaluarea impactului cultural al catastrofei la nivel mondial. 

Asemenea oricăror evenimente cu puternice implicații la nivel geopolitic și cultural, cele 

din 11 Septembrie 2001 determină o demarcație dintre prim-plan și fundal. Însă efortul de a plasa 

limitele exacte ale acestei distincții importante continuă să fie de o dificultate semnificativă. La o 

primă vedere, s-ar putea concluziona că prim-planul este constitut de impactul atacurilor teroriste 

asupra psihicului american prin pierderea traumatică a condiției din Lumea Întâi (o abordare 

propusă de Judith Butler), iar fundalul este ocupat de statutul problematic al Celuilalt, eminamente 

văzut ca partea culpabilă a ecuației. Însă literatura pune la dispoziție un mediu de reprezentare 

culturală în care această perspectivă dominantă este chestionată și chiar inversată în multe cazuri. 

Demarcația pregnantă provocată de 11 Septembrie 2001 apare între centrul american și 

marginea fundamentalistă, similară distincției dintre criminal și victimă. Totuși, dacă atenția este 

îndreptată înspre impactul prăbușirii Turnurilor Gemene și se încearcă evadarea din dihotomiile 

create automat în acest context, devine evident faptul că evenimentul a afectat atât așa-zisul 

„agresor”, cât și presupusa „victimă”. În timp ce sinele american din centru a fost subjugat traumei 

insurmontabile, Celălalt a fost supus unei alterizări exacerbate. Ca atare, conceptualizarea 

dimensiunii reciproce a traumei provocate de 11 Septembrie 2001 deschide abordări noi și 

dinamice de analiză.  

Teza de doctorat de față pleacă de la ipoteza că spațiul dintre centru și margine devine o 

arenă în care se consumă conflicte culturale puternice. Lucrarea își propune să dezvăluire modurile 



în care negocierile culturale au fost afectate în cadrul reprezentării subiecților americani și a 

Celorlalți dislocați cultural din literatura post-11 septembrie. Prin analiza mecanismelor utilizate 

în opere literare ce configurează perspectiva sinelui american și a Celuilalt dislocat asupra 

evenimentelor din 11 septembrie 2001, această teză de doctorat dorește să abordeze confruntările 

dintre Eu și Celălalt, prim-plan și fundal, centru și margine, ca soluționabile prin abordarea directă 

a traumei instalate în urma atacurilor teroriste. În acest fel, abisurile dintre identitățile culturale 

supuse discuției forțează individul să își asume o poziție cu privire la această problemă. Analiza 

diverselor răspunsuri este semnificativă pentru că se aduce în centrul atenției modalitatea prin care 

devine posibilă cauterizarea rănilor provocate de trauma conexă evenimentelor din 11 septembrie 

2001. Ținând cont de faptul că beletristica scrisă în jurul acestor evenimente estompează 

intenționat distincțiile dintre centru și margine, evidențiind aspecte marginale în discuțiile 

tradiționale despre traumă sau terorism, concepte precum prim-plan și fundal devin extrem de 

importante pentru atingerea scopului expus în această teză de doctorat. 

După cum e de așteptat, primul capitol, „Prim-plan și fundal în limbă și literatură”, oferă o 

clarificare terminologică necesară cu privire la cei doi termeni-cheie utilizați frecvent pe parcursul 

întregii analize. Capitolul explorează abordările generale ale conceptelor de prim-plan și fundal în 

studiile literare înainte de a trece la abordările teoretice care au înlesnit utilizarea acestui binom în 

literatura contemporană și cum au determinat reinterpretarea conceptualizării prim-planului și 

fundalului în studiile literare. După plasarea acestui fundament teoretic, ultima parte a capitolului 

discută principalele direcții de interpretare posibile prin sondarea prim-planului și fundalului unei 

opere literare, de la implicațiile sociale și efectul psihologic scontat până la determinarea apariției 

unei „senzații” sau a unui sens de natură transculturală sau interculturală.  

Al doilea capitol, „Prim-planul și fundalul evenimentelor din 11 Septembrie 2001”, 

abordează un număr de aspecte complexe, însă esențiale pentru orice analiză a reprezentării în plan 

literar a multiplelor fațete ale fenomenului 11 Septembrie. Discuția contextului de după 11 

Septembrie pleacă de la impactul americanizării la nivel global și devalorizarea culturilor alterității 

local(izat)e și se îndreaptă către conceptualizarea Turnurilor Gemene drept „centrul” din care 

cultura hegemonică americană este diseminată. Căderea acestui topos cultural de mare importanță 

a determinat apariția traumei și a procesului de alterizare, abordate mai apoi din perspectiva 

incapacității limbajului de a reprezenta abil trauma legată de 11 Septembrie 2001, dovedind astfel 

dimensiunea ei eluzivă. Așa cum s-a procedat și în primul capitol, un grad sporit de atenție este 



acordat percepției inițiale a ceea ce constituie prim-planul și fundalul evenimentelor din 11 

Septembrie 2001: „victima” americană și „agresorii” supuși unui proces continuu de alterizare. 

Tentativa de traversare a prăpastiei dintre cele două tipare identitare este realizată într-o analiză a 

principalelor abordări critice și teoretice ale Americii de după 11 Septembrie și ale 

individualismului multicultural îndelung clamat de către aceasta. Către finalul capitolului, discuția 

virează gradual către literatură într-o evaluare a discursurilor critice ce au apărut după 11 

Septembrie 2001 și a felurilor în care noile dezvoltări au influențat sau vor influența o potențială 

abordare critică a literaturii de după 11 Septembrie 2001.  

„Literatura de după 11 Septembrie 2001 – un „alt” spațiu”, al treilea capitol al acestei teze, 

expune cadrul metodologic pe care se bazează această analiză. Așa cum s-a demonstrat anterior, 

literatura de după 11 Septembrie se dovedește a fi o zonă dinamică, ce înglobează un număr de 

genuri și specii literare. Măsura în care literatura „post-9/11” poate fi considerată o subspecie 

literară, cu atenție semnificativă acordată romanului, este discutată în acest capitol, în mare parte 

pe baza discursurilor critice ce țin de teoria genurilor și speciilor literare. În acest capitol este 

descris și cadrul teoretic pe care este construită analiza textelor. Este realizată selecția corpusului, 

urmată de o sistematizare și categorisire a lucrărilor supuse discuției, un demers necesar dată fiind 

versatilitatea remarcabilă a acestor opere. În cele din urmă, instrumentarul de cercetare este descris, 

cu atenție sporită acordată analizei literare, axată pe demonstrarea dimensiunii hibride a textelor, 

atât în ceea ce privește scriitura lor, cât și prin temele explorate. Elemente din principalele direcții 

critice și teoretice care contribuie decisiv la maniera în care este realizată cercetarea – deconstrucția 

și postcolonialismul – sunt explorate în subcapitole separate. 

Încercarea de a defini o traumă americană sinonimă cu pierderea condiției din Lumea Întâi 

este principalul scop al capitolului intitulat „Prim-planul traumatizant – traume americane”. Date 

fiind dinamismul și reverberațiile profunde ale operelor literare analizate aici, este evident că 

această traumă va fi polivalentă și va fi întâlnită sub diferite forme. O deconstrucție a tuturor 

acestor reprezentări se impune pentru a sublinia măsura în care această traumă poate fi percepută 

ca un construct cultural. Mai mult decât atât, analiza romanelor conținută aici încearcă să înfățișeze 

expansiunea acestei traume „americane” asupra culturii prin mecanisme globalizatoare de 

diseminare a culturii. Anumite semne devin impregnate de o dimensiune „traumatică” și, ca atare, 

realizează tranziția de la o zonă culturală către alta. Ele devin conectate într-o rețea comună a 

discursurilor dominante ale Lumii Întâi. Așadar, romane care provin din afara Statelor Unite sunt 



incluse aici pentru a reprezenta dimensiunea transnațională a acestui tip de traumă, în spații 

culturale diferite, precum Marea Britanie, Franța sau România.  

Ultimul capitol, „Fundalul traumatizat – instanțe ale alterității”, scoate la lumină felul în 

care negocierile culturale au fost afectate în cadrul reprezentării alterității dislocate într-o serie de 

romane „post-9/11”, scrise din perspectiva intrigantă a Celuilalt, prin intermediul discursurilor 

critice și teoretice postcoloniale, dar și prin deconstrucția traumei de după 11 Septembrie realizată 

până în acest punct. De asemenea, acest capitol stabilește și o terminologie prin care alteritatea 

dislocată poate fi analizată într-o varietate de romane, nu numai cele legate strâns de 11 Septembrie 

2011, dar mai ales pe cele ce abordează lumea de după evenimentele traumatizante, în care 

literatura devine spațiu de confruntare între discursuri ce provin din zone divergente, de o parte și 

de cealaltă a unui presupus abis cultural.  

Până în acest punct, devine clar că literatura de după 11 Septembrie 2001 este o zonă 

culturală deseori deconcertantă. Ea proclamă o voință de a înfrunta credințele pătimașe ale sinelui, 

de a ataca și reformula perspectivele încetățenite pe care sinele le are nu numai asupra culturii, ci 

mai ales asupra condiționărilor sociopolitice care au ajuns să determine traiectoria istorică la 

începutul secolului al XXI-lea. Prin lectura romanelor „post-911”, fie cele care se axează asupra 

pierderii condiției de Lumea Întâi, fie cele care abordează trauma Celuilalt dislocat din punct de 

vedere cultural, cititorul ajunge să se implice într-o odisee de căutare a sensului, de a găsi cheia 

înțelegerii unuia dintre evenimentele cele mai traumatice și complexe din istoria recentă. Chiar și 

pentru cititorul de rând, mesajul oferit de majoritatea ficțiunii de după 11 Septembrie 2001 devine 

clar: căutarea răspunsurilor trece printr-o serie prelungită de noi și noi întrebări, un siaj al 

semnificației care nu pare să ducă la nicio concluzie. Totuși, mecanismul de cauterizare și de 

vindecare a oricărei forme de traumă și de împăcare cu absența unui sens sunt prezențe constante 

în aceste opere literare. Tumultul interior al sinelui poate fi consumat în public, în această privință, 

numai prin raportare la experiența Celuilalt conținută în multe dintre aceste romane.  

Pe un alt palier, experiența generată din lectura și din analiza beletristicii de după 11 

Septembrie 2001 arată nevoia de decantare a sensului. Multiplicarea perspectivelor, deși vizibilă 

încă de la nivelul unui singur roman, este adusă în prim-plan când mai multe opere literare sunt 

aduse la un loc comun și analizate folosind o terminologie comună, prin aplicarea unui mecanism 

de lectură axat pe punctele lor de convergență și divergență. Termenii-cheie „prim-plan” și 

„fundal”, utilizați pe tot parcursul acestei analize, servesc construirii cadrului necesar pentru 



decantarea sensului, mai ales ținând cont că majoritatea beletristicii „post-9/11” este bazată pe sau 

exploatează direct antagonismul tradițional dintre centrul occidental și marginalul oriental al 

alterității.  

În ciuda originii culturale a acestor romane, melanjul dintre lectura aplicată și analiza în 

cheie postcolonială sau a deconstrucției dezvăluie că problematica literară în jurul fenomenului 11 

Septembrie ține de o identitate fracturată și de o căutare a sensului pierdut odată cu prăbușirea 

Turnurilor Gemene. Creșterea nivelului de interes către zonele culturale până acum ignorate oferă 

posibilitatea ca marginea să devină un centru alternativ de interpretare pentru operele literare 

supuse discuției. Într-o măsură semnificativă, acest centru alternativ aduce cu sine o subminare a 

interpretărilor încetățenite, mai ales în ceea ce privește trecerea bruscă de la o traumă generală 

provocată de pierderea de vieți în urma atacurilor teroriste la trauma provocată de pierderea 

condiției de Lumea Întâi, care poate fi considerată o traumă colectivă.     

În cele din urmă, legitimarea și recunoașterea Celuilalt devine o altă marcă definitorie a 

literaturii „post-9/11”, mai ales prin intermediul romanelor scrise în afara Statelor Unite. 

Instrumentarul utilizat aici înlesnește posibilitatea revelării și a disecării acestei traume duale ce 

afectează spațiul cultural global în urma evenimentelor din 11 Septembrie 2001. Acest aspect arată 

nu numai impactul americanizării prin intermediul mecanismelor globalizatoare în literatură, dar 

poate să și anticipeze o întreagă tendință în care literatura din această perioadă va fi citită, scrisă și 

analizată în anii ce vor urma.  

În concluzie, literatura de după 11 Septembrie 2001 poate fi considerată un sector literar 

hibrid, reprezentativ pentru o întreagă tendință de hibridizare prezentă cu obstinație în beletristica 

de la începutul secolului al XXI-lea.  

 


