
OOpprraahh  WWiinnffrreeyy  îîșșii  mmooddeelleeaazzăă  iiddeennttiittaatteeaa
Pagina de Wikipedia dedicată lui Oprah Winfrey începe cu

un paragraf plin de superlative, care o descrie astfel:

Realizatoare americană de televiziune, actriţă, pro -
du cătoare și filantroapă, bine cunoscută pentru talk-
show-ul multipremiat care-i poartă numele și care a
devenit programul cu cea mai largă audienţă din istoria
televiziunii. A fost declarată cea mai bogată afroa me -
ricană din secolul al XX-lea, cea mai mare filantroapă de
culoare din istoria Americii și a fost într-o vreme singura
miliar dară americană de culoare. Potrivit anumitor
evaluări, este cea mai influentă femeie din lume.

Ceea ce face ca aceste realizări să fie și mai remarcabile este
faptul că nimeni nu le-ar fi putut prezice cunoscându-i viaţa
agitată din tinereţe.

Născută în 1954 de o adolescentă dintr-un orășel din zona
rurală a statului Mississippi, Oprah a fost crescută la început de
bunica maternă și de alţi membri ai familiei sale numeroase.
Dar această stabilitate s-a încheiat când a împlinit șase ani.
La început, s-a dus în Milwaukee, să stea cu mama ei, apoi a fost
trimisă în Nashville să locuiască împreună cu Vernon Winfrey,
care credea la vremea aceea că este tatăl ei biologic. În 1963,
după ce a avut de furcă cu disciplina strictă a lui Vernon, Oprah
s-a întors în Milwaukee.

În noul mediu a cunoscut experienţa sexuală și abuzul.164

Totul a început la vârsta de nouă ani, atunci când un văr a violat-o
în mod repetat. Potrivit propriilor declaraţii, Oprah a trăit în
promiscuitate sexuală de la o vârstă fragedă. Sora ei mai mică
pretinde că, la vârsta de 13 ani, Oprah se culca pe bani cu băieţii
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164 Kelly (2010) este principala mea sursă pentru detaliile vieţii lui

Oprah.



în timp ce mama ei era la serviciu.165 Dându-și seama că n-o poate
controla, mama a trimis-o înapoi la Vernon.

Ar fi putut fi prea târziu. La scurtă vreme după ce Oprah s-a
întors în casa lui Vernon, tocmai la timp pentru a fi înscrisă în
prima clasă integratoare a liceului East Nashville, a devenit clar
că era însărcinată. În februarie 1969, după ce de-abia împlinise
15 ani, Oprah a născut un băieţel.

Până acum, se pare că e vorba de bine cunoscuta poveste
a unui biet copil ilegitim care retrăiește împrejurările grele
din viaţa mamei sale. Dar în cazul lui Oprah, copilul, născut
prematur, a murit o lună mai târziu. Așa cum i-a spus Vernon,
„Dumnezeu a hotărât să ia acest copil și eu cred că îţi acordă o a
doua șansă”.166 Ca și sarcina, a fost unul dintre acele evenimente
fatidice care pot modela cursul unei vieţi. Oprah a trebuit să lase
totul în urmă și să se comporte de parcă nu s-ar fi întâmplat
nimic.

Ea a putut merge mai departe cu ușurinţă pentru că res -
pinsese deja posibilitatea de a fi o mamă adolescentă necăsătorită.
La 15 ani, avea planuri mari și nu putea lăsa nimic să-i stea în cale.
Mai mult decât atât, viitorul la care visa – acela de a fi un enter -
tainer faimos – se baza pe aptitudinile și pe trăsăturile de perso -
nalitate pe care le dobândise deja în copilărie.

Acele aptitudini și trăsături au fost evidente încă de la vârsta
de trei ani, când îi uimea pe enoriașii adunaţi în biserică recitând
povești din Biblie. Așa cum spunea ea însăși, decizia de a urca pe
scenă se cristalizase deja pe la 10 ani, atunci când a urmărit
entuziasta primire de care a avut parte Diana Ross la emisiunea
The Ed Sullivan Show. Pentru Oprah, convinsă că acela a fost
momentul când identitatea ei a început să prindă contur, succesul
fermecătoarei cântăreţe afroamericane a convins-o că și ea putea
deveni o stea. Deși a trecut în adolescenţă printr-o perioadă
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critică, a continuat să creadă că era destinată unei cariere faimoase
și nu a scăpat din vedere acest ţel.

După nașterea copilului, comportamentul sălbatic s-a mai
domolit și Oprah s-a agăţat de șansa oferită. Tot acum a început
să se afirme prin acţiuni pozitive, iar liceul i-a pus la dispoziţie
noi oportunităţi, inclusiv cursuri de vorbire și de teatru, care au
pregătit-o să câștige concursurile de oratorie. Pe când era încă în
liceu, a primit o slujbă cu jumătate de normă la un post de radio
afroamerican din Nashville. În loc să ajungă în impasul repre -
zentat de un eventual rol de mamă adolescentă necăsătorită, la
17 ani Oprah era invidiată de colegii ei și devenea o perso nalitate
impozantă.

Au urmat și alte succese. Prestaţiile ei de la radio i-au adus o
slujbă nouă la un post de televiziune local și, la 20 de ani, Oprah
a devenit prima personalitate feminină de culoare din televiziune.
Câţiva ani mai târziu a fost angajată să prezinte știrile de seară în
Baltimore. Apoi, după ce a întâmpinat câteva dificultăţi, această
femeie experimentată de 29 de ani s-a mutat la Chicago pentru a
crea ceea ce va deveni în curând renumitul Oprah Winfrey Show.

În timp ce realizările profesionale au continuat, viaţa per -
sonală nu i-a oferit prea multe satisfacţii. În al treilea deceniu de
viaţă a avut relaţii furtunoase cu bărbaţi care n-au rămas alături
de ea. Totodată, s-a luptat și cu greutatea, care ajunsese la apro -
ximativ 105 kg atunci când a sosit la Chicago. În loc să încerce
să-și ascundă problemele, Oprah a aflat că pe unele dintre ele le
putea transforma în avantaje. 

Cel mai faimos exemplu este o emisiune din 1985 despre
abuzurile sexuale săvârșite asupra copiilor, în timpul căreia, pe
neașteptate, Oprah, înlăcrimată, a dezvăluit faptul că și ea fusese
violată în copilărie. În loc să fie căinată în calitate de victimă
neajutorată, s-a trezit admirată ca simbol al curajului și ca purtă -
toare de cuvânt pentru drepturile femeilor. Obezitatea ei s-a
transformat din ceva rușinos într-o provocare pe care o putea
împărtăși cu telespectatorii, mulţi dintre aceștia având o problemă
similară.
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Simpatia publică faţă de dificultăţile din viaţa ei a stimulat-o
să-și remodeleze mitul personal. În loc să ţintească statutul de
vedetă fermecătoare de genul Dianei Ross, a ajuns o campioană a
autoacceptării și a regenerării. De-a lungul anilor, Oprah a
început să creadă că rolul ei era destinat unei cauze superioare.
Așa cum a spus ea însăși, „sunt un instrument al Domnului...
Show-ul meu este modul meu de a sluji”.167 Acest aspect spiritual
a îmbrăcat mai multe forme pe măsură ce statutul său de vedetă a
căpătat proporţii.

IIddeennttiittaatteeaa  ccaa  ppoovveessttee
Povestea lui Oprah Winfrey este semnificativă pentru că

această femeie a avut atât de mult succes. Dar ea ilustrează
totodată factorii generali ce influenţează modul în care noi ceilalţi
ne formăm imagini mintale despre noi înșine. Fiecare caz
presupune o constelaţie de trăsături și de aptitudini ce reflectă
parţial genele cu care s-a întâmplat să ne naștem. Fiecare caz
implică circumstanţe de viaţă influente, cum ar fi sexul, religia și
evenimentele din lume. Fiecare caz presupune întâmplări, opor -
tunităţi și întâlniri la care reacţionăm și de care suntem profund
afectaţi. În fiecare caz în parte interacţiunea dintre acești factori
este triată și integrată în așa fel încât să genereze modalităţile
caracteristice în care ne confruntăm cu lumea noastră. În fiecare
caz în parte, toate acestea fuzionează într-un simţ interior al
principiilor și al ţelurilor. Chiar dacă sunt formulate în general,
fără a avea în spate un proces de gândire adecvat, fiecare dintre
noi reprezintă versiunea rezultatului sub forma unei povești.168 

În cazul lui Oprah Winfrey, povestea pe care a creat-o este una
despre talentul care învinge privaţiunile, abuzul, prejudecata rasială
și erorile comise în adolescenţă; despre ambiţia care conduce la
oportunităţi; despre strădania care conduce la progres profesional;
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și despre înţelegerea treptată a faptului că autoaccep tarea îi poate
instrui și inspira pe ceilalţi. Pentru a completa detaliile, ea ne spune
că a știut de la o vârstă fragedă că poate deveni o vedetă; că, deși
șovăia din cauza maltratării suferite și a eșecurilor personale, nu a
dat înapoi; și că, în final, slujește atât scopurile lui Dumnezeu, cât
și propriile sale obiective.

Să fie asta adevărata poveste a lui Oprah? Cât de mult inven -
tează? Ce anume nu spune? Aceleași întrebări pot fi puse fiecăruia
dintre noi. Motivul pentru care ne vine greu să răspundem este că
suntem influenţaţi în mare măsură de evenimente și de întâlniri al
căror impact nu-l conștientizăm, iar unele sunt pur și simplu
întâmplătoare.169 Chiar și atunci când am luat deliberat anumite
decizii legate de munca sau de relaţiile noastre, e posibil ca acestea
să ne fi influenţat în moduri pe care nu le înţelegem. Pe măsură ce
identitatea noastră s-a format, amintirile importante au fost
modificate inconștient pentru a fi în concordanţă cu imaginea de
sine interioară pe care ne-am creat-o, iar trecutul a fost modelat cu
scopul ca povestea să devină mai coerentă. Iată cum descrie Erikson
dezvoltarea unei identităţi prin crearea unei povești personale:

A fi adult înseamnă, printre alte lucruri, să-ţi vezi
viaţa într-o perspectivă continuă, atât din cea a tre cutului,
cât și din cea a viitorului. Acceptând o anumită definiţie a
persoanei, de obicei pe baza unei funcţii ocupate într-o
economie, a unui loc deţinut în succe siunea generaţiilor și
a unui statut în cadrul structurii sociale, adultul este
capabil să-și reconstruiască selectiv trecutul într-o ase -
menea manieră încât, pas cu pas, pare că acesta l-a pla -
nificat pe el, sau mai bine, pare că el, omul, a planificat
trecutul. În acest sens, din punct de vedere psihologic, noi
ne alegem părinţii, istoria familiei și istoria regilor, eroilor
și zeilor noștri. Însușindu-ni-i, ne aducem pe noi înșine în
poziţia de proprietari, de creatori.170
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