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Litera stacojie

NATHANIEL HAWTHORNE s-a nãscut în Salem, Massachusetts, în 1804 şi a studiat la Colegiul Bowdoin, din Brunswick,
Maine, unde a fost coleg cu viitorul preşedinte Franklin Pierce şi
cu viitorul poet Longfellow. Şi-a publicat prima operã, Fanshawe,
în 1828, urmatã de mai multe nuvele, apãrute în diferite periodice, pe care le-a reunit în 1837 sub titlul Twice-Told Tales (Basme
spuse de douã ori). Un alt volum de nuvele a fost Mosses from an
Old Manse (Muşchi de pe un vechi prezbiteriu), apãrut în 1846. În
1850 a publicat The Scarlet Letter (Litera stacojie), un an mai târziu The House of the Seven Gables (Casa cu şapte frontoane), iar
în 1852 The Blithedale Romance (Poveste de dragoste la Blithedale).
În 1853 a fost numit consul la Liverpool şi Manchester. În 1858
s-a stabilit la Roma şi a început sã lucreze la un roman de dragoste, pe care avea sã îl rescrie în Anglia, unde s-a întors în 1859,
The Marble Faun (Faunul de marmurã), publicat în 1860. În 1863
a publicat Vechea noastrã casã, o colecþie de eseuri despre Anglia.
S-a stins din viaþã în 1864, la Plymouth, New Hampshire.
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PREFAÞÃ
Istoricii literaturii americane vorbesc despre anii de la mijlocul secolului al XIX-lea ca despre momentul în care s-au desluºit foarte clar
douã direcþii dominante: una, reprezentatã de transcendentaliºti (ºi, în
primul rând, de Emerson), proclamând ca ideal al existenþei umane
dobândirea Adevãrului ºi a Binelui; cealaltã, reverberaþie a viziunii lui
Poe (care murea, în împrejurãri tragice, în 1849), credincioasã Frumosului
ca valoare supremã. În Noua Anglie, teritoriul unde se întemeiase
tradiþia puritanã a culturii de pe Coasta de Est, încã din vremea
primelor colonii americane, transcendentalismul era, prin firea
lucrurilor, miºcarea cea mai influentã: puþini erau scriitorii de aici care
sã-ºi exprime rezervele faþã de ideile lui Emerson ºi ale prietenilor sãi ºi
încã ºi mai puþini admiratori declaraþi ai lui Poe. Dintre aceºtia, numele
cel mai des pomenit e cel al lui Nathaniel Hawthorne. Nu rare au fost
împrejurãrile în care acest modest funcþionar al Oficiului vamal din
Salem îi ironizase pe „tinerii ce se îmbulzesc la picioarele domnului
Emerson”, satirizase „visele deºarte ale transcendentalismului” ºi „atmosfera plictisitoare pe care o rãspândesc în jurul lor” aceºti intelectuali ce
ºtiu atât de puþin despre adevãratele suferinþe ale oamenilor. Mai mult
decât atât, el se declarase implicit, într-un eseu despre „artistul frumosului”, de partea lui Poe, atât de violent contestat de transcendentaliºti.
Hawthorne era ºi prin temperament, ºi prin educaþie un singuratic.
Detesta ocaziile care îl obligau sã aparã în public ºi, poate, ºi aceasta a
contribuit la adversitatea lui faþã de cercul lui Emerson ce cultiva,
aproape ca pe un ritual, întâlnirile consacrate discuþiilor cu caracter
filosofic sau literar. În anii ’50 ai secolului al XX-lea, reprezentanþii
influentei „Noi critici” vorbeau adesea despre ceea ce ei numeau
„ambiguitatea” lui Hawthorne. Spre sfârºitul secolului, însã, comentatorii scrierilor sale constatau cã „acest termen ne ºocheazã prin lipsa lui
de exactitate”1. Atunci, nu se mai pronunþa cuvântul „ambiguitate”, ci
1
Vezi Michael Davitt Bell, capitolul Nathaniel Hawthorne, în Columbia
Literarã, History of the United States (editor general, Emory Elliott), New York,
1988, p. 413.
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„paradox” sau, ºi mai insistent, „contradicþie profundã”: o persoanã
care trãia într-o mare singurãtate, proclamându-ºi mereu izolarea de
restul lumii, „un rebel blajin” ºi, în acelaºi timp, un conformist, respectând fãrã echivoc valorile literare ºi sociale recunoscute de intelectualii
vremii (cu excepþia, evident, a unora cuprinse în programul transcendentaliºtilor), doar ironizându-i pe cei care le puseserã în circulaþie.
Începuse sã publice în revistele ºi almanahurile destinate „doamnelor din înalta societate” (nu va contrazice niciodatã, de-a lungul
vieþii, gustul editorilor acestui gen de literaturã), dar fusese, în acelaºi
timp, foarte apreciat de o personalitate de statura lui Herman Melville,
cum se ºtie, proeminent adversar al convenþionalismului: într-o recenzie publicatã în 1850, acesta pusese în luminã „sensul de obârºie calvinã” pe care Hawthorne îl atribuia „pãcatului originar, ale cãrui manifestãri, într-o formã sau alta, bântuie orice cuget închinat spre o gândire
profundã”2. ªi, peste un an, Melville va avea sã-i dedice capodopera sa,
Moby Dick, ca semn al admiraþiei pentru geniul sãu. Nu era, evident, o
performanþã pe care comentatorii de mai târziu ar fi putut sã o treacã
cu vederea, de a adresa deopotrivã, în America mijlocului de secol
al XIX-lea, publicului deprins cu canoanele mondene ale literaturii ºi lui
Melville, pentru care „geniul” era o noþiune ce desemna o valoare
supremã, cu totul opusã cadrului ce sta la temelia succesului public.
Paradoxul ce marcheazã în chipul cel mai limpede biografic ºi opera
lui Hawthorne capãtã contur mai ales în frecventele comentarii ale
scriitorului privind propria carierã literarã. Însuºi numãrul mare al
acestor referiri autobiografice e un paradox, în mãsura în care ele
insistã, fãrã vreo intenþie de a o obþine un efect favorabil asupra publicului, pe propria naturã, înclinatã spre o viaþã retrasã ºi chiar pe modestele sale calitãþi sociale. Încã ºi mai frapantã, în prefeþele volumelor
sale de povestiri ºi de schiþe, mai târziu ºi în cele la romane, e insistenþa
cu care Hawthorne vorbeºte despre lipsa lui de calitãþi literare. De
pildã, într-o prefaþã la ediþia din 1851 a Povestirilor spuse a doua oarã
(publicate mai întâi în 1837), el se mãrturiseºte sincer surprins cã
scrierile sale „au câºtigat o asemenea vogã”, notând, însã, cã „voga” a
fost dobânditã „încetul cu încetul” ºi cã „nu a depãºit niciodatã un
nivel, totuºi, modest”3. E foarte adevãrat, desigur, cã atât temperamentul, cât ºi viziunea lui socialã ºi literarã au fost, înainte de toate, efectul
educaþiei primite în anii copilãriei. E, de altminteri, departe ca acesta
2
3

Cf. Thomas C. Martin, Melville, Boston, 2000, p. 126.
Cf. Donald Green, Nathaniel Hawthorne, New York, 1997, p. 82.
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sã reprezinte un caz singular: atmosfera de acasã a fost hotãrâtoare pentru formarea personalitãþii marii majoritãþi a indivizilor. ªi, când fac o
asemenea afirmaþie4, biografii nu pretind cã depãºesc banalitatea. În
evoluþia lui Hawthorne, însã, acest amãnunt pune câteva accente
specifice. Familia în care s-a nãscut el (la Salem, în Massachusetts, la
4 iulie 1804) descindea dintr-o stirpe de celebri puritani, foarte respectaþi ºi ascultaþi în Noua Anglie a secolului al XVII-lea. Înainte ca
bãiatul sã fi împlinit patru ani, tatãl sãu, cãpitan de corabie, a murit
departe, în America de Sud; Nathaniel avea sã creascã într-o sãrãcie
(pe care, în amintirile lui o va numi „nobilã ºi demnã”) ce nu îi va îngãdui „sã-ºi croiascã planuri prea îndrãzneþe” ºi îl va obliga „sã se
mulþumeascã întotdeauna cu puþin, ba chiar cu foarte puþin”. Era, de
multe ori, dependent de sprijinul rudelor sale materne, ceva mai
înstãrite. Datoritã acestui sprijin, a putut urma (între 1821 ºi 1825)
cursurile vestitului Colegiu Bowdoin din Maine, unde a fost coleg cu
Henry Wadsworth Longfellow, cel mai de seamã poet al generaþiei sale,
ºi cu Franklin Pierce, viitor preºedinte al Statelor Unite. Într-o
scrisoare din 1821, trimisã mamei sale, îºi fãcea cunoscute proiectele literare, pe un ton ce prevestea amestecul atât de caracteristic între o
ambiþie inflexibilã ºi o sumbrã neîncredere în propriile însuºiri: „Ce
crezi despre dorinþa mea de a deveni scriitor? Vei putea accepta aceastã
perspectivã? Sunt convins cã scrisul meu neciteþ m-ar putea încuraja
într-o asemenea direcþie, pentru cã, dupã câte ºtiu, scriitorii adevãraþi
nu scriu citeþ. Te vei mândri, sã-mi vezi scrierile lãudate de critici? [...].
Dar scriitorii sunt întotdeauna niºte biete fãpturi slabe ºi, deci, pot sã
ajungã în mâinile Satanei”5.
Dupã ce ºi-a luat diploma de licenþã, s-a întors la Salem, s-a angajat, modest slujbaº, la vama din oraº, pe atunci unul dintre porturile
cele mai active de pe þãrmul american al Atlanticului. ªi a început sã
scrie, urmãrindu-ºi planurile pe care ºi le fãcuse în studenþie. În 1828,
a publicat (anonim), un roman, Fanshawe — pe care, mai târziu, a
refuzat sã-l republice într-o nouã ediþie. S-a consacrat, însã, scrierii de
nuvele ºi de schiþe. Pe cele mai multe le-a publicat (tot anonim) într-un
almanah foarte popular din Boston, The Token. Se gândise sã le adune,
pe acestea ºi pe altele pe care sã le fi scris între timp, în douã sau trei
volume, dar nu a izbutit sã convingã nici un editor sã-ºi asume riscul
publicãrii. Au trebuit sã treacã mai mulþi ani pânã când, în 1837, prima
4
5

Vezi, de exemplu, Donald Green, op.cit., p. 9.
Nathaniel Hawthorne, Letters, I, New York, 1970, p. 116.
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lui carte, Povestiri spuse a doua oarã, sã vadã lumina tiparului. Nu era,
însã, un moment prielnic pentru o eventualã hotãrâre de a-ºi câºtiga
existenþa din scris. 1837 era anul unei grave crize financiare în Statele
Unite, ºi piaþa literarã — pe care preþul cãrþilor scãzuse catastrofal ca
urmare a ediþiilor-pirat, foarte ieftine, conþinând scrieri ale unor autori
strãini, cei mai mulþi de mâna a doua — se afla într-o situaþie încã ºi
mai grea decât restul economiei. Nu e de mirare, deci, cã, dintr-un tiraj
de 1.000 de exemplare al ediþiei din acel an a Povestirilor spuse a doua
oarã s-au vândut, în decurs de douã luni, 600 de exemplare — ºi aceasta, desigur, o cifrã modestã —, dupã care vânzãrile s-au oprit aproape
cu totul. Hawthorne a pãrut sã nu fie impresionat de acest eºec; în
schimb, a fost bucuros de primirea foarte favorabilã pe care i-au fãcut-o
recenzenþii cãrþii — printre ei, fostul sãu coleg din universitate,
Longfellow, autor al unui articol laudativ din North American Review de
la Boston.
Într-o scrisoare în care îi mulþumea pentru aceastã recenzie,
Hawthorne îºi amintea cu un fel de uimire de vremea uceniciei când
nu îndrãznea sã-ºi semneze scrierile: „Printr-o vrãjitorie oarecare —
numai aºa îmi pot explica tot ce avea sã se întâmple dupã aceea — am
fost purtat în afara curentului principal al vieþii [...] ºi m-am aflat în
afara societãþii; mãrturisesc sincer cã nu am avut o asemenea intenþie.
Am devenit un captiv al meu însumi ºi m-am zãvorât într-o temniþã:
acum, nu mai pot gãsi cheia care sã mã lase sã ies. Mi-e, pur ºi simplu,
fricã sã ies din închisoare. În ultimii zece ani, nu am trãit cu adevãrat,
ci numai am visat cã trãiesc”6. Aici se poate fixa momentul în care
Hawthorne ºi-a creat propriul „mit al singurãtãþii”. Un mit pus de
multe ori la îndoialã de biografii scriitorului — mai ales de cei din secolul al XX-lea: s-a dovedit cã, între 1825 ºi 1837, el a fost implicat în mai
multe activitãþi importante cu caracter social ºi cã a ºtiut sã cultive
relaþii cu unele personalitãþi proeminente ale Noii Anglii. Important e,
însã, cã el a socotit de cuviinþã sã vorbeascã despre aceastã autoizolare;
ºi, de acum, o va face din ce în ce mai des.
ªi încã ºi mai interesant e cã Hawthorne are aerul de a se disocia
de propriile acþiuni: el nu alesese însingurarea, „nu avusese niciodatã o
asemenea intenþie”. Scrisul e, deci, privit ca o formã de activitate ce se
desfãºoarã fãrã ca scriitorul sã fi ales cu bunã ºtiinþã acest drum; e rezultatul unui impuls obscur, impersonal, al unei „vrãjitorii”. Consecvenþa
(unii spun, de-a dreptul, încãpãþânarea) cu care a continuat sã scrie
6

Idem, p. 222.
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dupã ce, vreme de zece ani, publicase mai multe povestiri prin reviste
ºi chiar câteva cãrþi, fãrã sã fi trezit curiozitatea criticilor pe care nu
i-a interesat sã afle cine e autorul scrierilor apãrute fãrã semnãturã,
dezvãluie o ambiþie puternicã. E adevãrat cã, pe atunci, foarte puþini
erau cei care puteau trãi din scris ºi e tot atât de adevãrat cã
Hawthorne nu a fost niciodatã unul dintre aceºtia. Alt detaliu important ce sugereazã cât de puternicã era ambiþia sa de a deveni scriitor;
dar el nu admitea cã ar fi fost condus de o asemenea ambiþie — izolarea
ºi compunerea scrierilor erau atribuite „unei vrãjitorii oarecare”.
Dupã câþiva ani petrecuþi în afara Salemului (între 1842 ºi 1846, la
Concord, într-o casã parohialã ce va deveni celebrã o datã cu apariþia
volumelor de povestiri ce poartã titlul Muºchi dintr-o veche casã parohialã), se întoarce în oraºul copilãriei. S-ar fi pãrut cã nu mai avea nici
un motiv sã fugã din societate: se cãsãtorise (ºi cei doi însurãþei dãdeau
semne cã se înþeleg foarte bine) ºi, la intervenþia lui Franklin Pierce —
care ajunsese unul dintre conducãtorii cei mai influenþi ai Partidului
Democrat — fusese numit supraveghetor (titlu sinonim cu cel de director) al vãmii din Salem. Devenise astfel unul dintre fruntaºii oraºului;
era un soþ ºi un tatã fericit, iar concetãþenii sãi îl ºi respectau, ºtiind cã
are puternice relaþii de prietenie cu proeminente personalitãþi politice.
Biografii au descoperit ºi unele detalii amuzante: tineri din Salem sau
din alte oraºe din Massachusetts, vizitându-l cu gândul sã obþinã de la
el o scrisoare de recomandare pentru ocuparea unui post sau pentru
concesionarea unui han de la periferia Bostonului; un fermier i-a adus
în dar o caprã, vrând sã-i câºtige bunãvoinþa de care avea nevoie pentru ca administraþia statului Connecticut sã cumpere de la el orzul
necesar Direcþiei statale a închisorilor7... Nu se ºtie dacã vameºul din
Salem a dat curs acestor rugãminþi; dar nici nu e important sã aflãm,
pentru cã elementul cu adevãrat semnificativ e cã, atunci când
Hawthorne vorbea cu anume patetism despre singurãtatea lui, lumea
din jurul lui — ba chiar ºi unii veniþi de mai departe — nu-i dãdeau
dreptate, dovedind cã el era totuºi implicat în viaþa socialã a Noii
Anglii.
Numirea lui la vama din Salem avea sã devinã celebrã în 1850,
când Hawthorne va publica romanul Litera stacojie, însoþit de o prefaþã
autobiograficã. Pe atunci, el ºi familia lui trãiau în casa mamei sale ºi,
cu toate cã îi rãmânea puþin timp pentru scris, izbutea sã câºtige mãcar
atât cât sã-ºi poatã întreþine soþia. Dar, în 1849, lucrurile s-au schimbat
7

Vezi Diane T. Hill, Life of Hawthorne, Cambridge, Mass., 1999, p. 109.
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în chip dramatic: Partidul Democrat a fost învins în alegeri ºi cei veniþi
la putere, dupã un obicei care nu avea sã disparã nici multã vreme dupã
aceea, l-au destituit de la conducerea vãmii, pentru a pune în loc un
partizan politic. Peste câteva luni, a murit bãtrâna doamnã Hawthorne.
Rãmas fãrã nici o sursã de venituri ºi profund afectat de moartea
mamei, s-a întors la scris, cu o ambiþie sporitã de a deveni celebru.
Rezultatul a fost Litera stacojie, pe care a terminat-o în februarie 1850
ºi a publicat-o în martie. În mai, familia Hawthorne s-a mutat la Lenox,
un sat între dealurile din vestul Massachusetts-ului; aici, în august,
Hawthorne avea sã-l întâlneascã pentru întâia oarã pe Melville, care
trãia într-un orãºel din apropiere.
Litera stacojie urma sã fie, aºa cum o gândise scriitorul, o poveste
mai lungã ºi sã fie inclusã într-un volum ce s-ar fi chemat Legende de
odinioarã. Editorul l-a convins pe Hawthorne sã o publice împreunã cu
povestirea autobiograficã Vama (ce devenea, astfel, prefaþã a romanului). Era primul roman al sãu, dacã e lãsat deoparte Fanshawe, pe care
însuºi autorul sãu se strãduia sã-l facã uitat. Dupã 25 de ani în care
scrisese prozã, avea, în sfârºit, curajul sã abordeze un gen mai amplu,
numit cândva de el „marea încercare a unui scriitor ce nu vrea sã se
compromitã cu glume uºoare întinse pe zeci ºi zeci de pagini”. Vânzãrile
au fost mediocre, dar oricum mai bune decât ale cãrþilor sale anterioare; poate, bãnuiesc comentatorii, ca tema adulterului sã-i fi atras pe
cititori, ca un subiect picant sau, poate, atacul din prefaþã împotriva
politicienilor care îl dãduserã afarã din slujbã sã fi fost citit ca un pamflet politic, gen foarte popular în epocã. În orice caz, Hawthorne s-a
simþit încurajat sã se dedice scrisului: susþinut ºi de James T. Fields, editorul sãu, a publicat, în anii imediat urmãtori, un numãr impresionant
de volume de prozã. Fields a ºtiut sã profite ºi de faima pe care Litera
stacojie o adusese autorului ei: a retipãrit mai multe cãrþi ale lui
Hawthorne care, la prima ediþie, trecuserã aproape neobservate.
Printre ele, ºi câteva pentru copii. Succesul a fost neaºteptat chiar ºi de
optimistul Fields; un bãieþandru care avea pe atunci vreo 9–10 ani îºi
va aminti cum citeau toþi cei de vârsta lui cãrþile „fermecãtoare ale lui
Hawthorne”, pentru ei „cea mai frumoasã întrupare a ideii de literaturã”; „dacã am ajuns sã am încredere în puterea literaturii de a vrãji
sufletele, asta s-a datorat, în primul rând, povestirilor lui Hawthorne”,
va mãrturisi, peste mulþi ani, bãieþandrul de odinioarã, când ajunsese
el însuºi scriitor. Îl chema Henry James8.
8

Vezi H.H. Nelson, Life of Henry James, Jr., New York, 1997, p. 21.
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Dar opera lui cea mai importantã din aceºti ani ’50 — ºi, fãrã
îndoialã, din întreaga sa creaþie — este Litera stacojie. „Se poate întâmpla uºor ca, din momentul în care mulþimea — femeile cu glugi cenuºii,
bãrbaþii cu pãlãrii înalte, þuguiate — se îmbulzeºte la poarta temniþei,
pânã când ne aflãm lângã mormântul sãrmanei Hester Prynne, sã nu
ºtim sã apreciem îndeajuns superba întrepãtrundere a adevãrului ºi a fanteziei în aceastã povestire despre Noua Anglie a secolului al XVII-lea:
sincerã, în felul ei, ºi exprimând o aspiraþie nobilã, dar în acelaºi timp
brutalã, uneori cu aspecte de-a dreptul josnice, dacã nu ne dãm seama
de înþelesul «rãzboiului spiritual» în cugetul tinerei femei”9. Istoria nu
e evocatã neapãrat în datele ei exacte — deºi, în aceastã privinþã,
portretul guvernatorului Bellingham, de pildã, e pictat dupã documentele pãstrate în arhivele Noii Anglii. Atmosfera vremii e, însã, pãstratã cu o remarcabilã precizie; Hawthorne fãcuse, încã din primele
sale cãrþi, dovada unei cunoaºteri profunde nu numai a faptelor, ci ºi a
mentalitãþii secolelor trecute — Sãrbãtoarea de Armindeni la
Merrymount, de exemplu (publicatã în 1836 ºi inclusã în ediþia din
1837 a Povestirilor spuse a doua oarã) constituind un reper adesea folosit
pentru înþelegerea conflictelor religioase din coloniile americane de
odinioarã. „Urmele lãsate de puritanism în modul nostru de gândire
confirmã cã reacþiile înaintaºilor noºtri de acum câteva secole, aºa cum
le-a descris Hawthorne, sunt cât se poate de adevãrate”10.
Scriitorul a ºtiut sã pãstreze dreaptã cumpãna între realitãþile epocii
ºi ficþiunea literarã. El nu a urmãrit nici sã transforme povestirea într-un
act de acuzare a bigotismului sãlbatic care zdrobeºte vieþile sãrmanelor
fiinþe umane: Hawthorne nu polemizeazã cu rigiditatea dogmei puritane, ci are aerul cã nu face decât sã înregistreze întâmplãrile, aºa cum
s-au petrecut cu adevãrat. Îi rãmâne cititorului dreptul de a trage concluziile. Toate instituþiile timpului sunt prezente în textul povestirii —
biserica, pastorul, predica lui acuzatoare, justiþia dezumanizatã, casa de
întâlniri unde coloniºtii dau glas prejudecãþilor lor sumbre; dar ele se
înfãþiºeazã ca niºte episoade într-o naraþiune al cãrei subiect central e
tortura înspãimântãtoare a unor cugete prãbuºite în pãcat. S-a observat, de pildã, cã Pearl ar fi putut sã fie obligatã sã susþinã un examen
sever, în care întrebãrile sã fie preluate din vreunul din catehismele
recunoscute de puritani; dar „Pearl e un copil viu ºi nu o monografie
9
Stanley T. Williams, capitolul Nathaniel Hawthorne, în Robert E. Spiller et a.,
Literary History of the United States, New York — Londra, 1964, p. 425.
10
Ibid.
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animatã a cãrei temã sã fie copilul puritanilor”11. Tot ceea ce auzise
povestindu-se de cãtre oamenii din Boston, care nu uitaserã tragediile
trecutului, tot ceea ce citise în cronicile vremii ºi tot ceea ce descoperise
sondând gândirea puritanilor a fost transformat de Hawthorne într-un
fundal coerent ºi pe deplin verosimil, „ca o relatare a unui notar introdusã în registrul de stare civilã al oraºului”12. Principala virtute a Literei
stacojii e de facturã stilisticã: unitatea ºi veridicitatea tonului narativ.
Fãrã îndoialã, naraþiunea însãºi nu pune probleme complicate în
povestea nefericitei Hester Prynne. Curând, dupã ce ni se prezintã personajul ºi amintirile care o chinuie pe osândita aflatã pe eºafod,
desluºim în mulþime chipul soþului, obsedat de ideea neabãtutã a
rãzbunãrii. Cum va avea sã fie pedepsit Arthur Dimmesdale, care va fi
soarta fiecãruia dintre cei trei cuprinºi în întunecatul triunghi al pãcatului (sau cea a micuþei Pearl) nu ni se spune. ªi adevãrul e cã nu acestea sunt întrebãrile pe care ºi le pune, în primul rând, cititorul. Iar în
ceea ce îl priveºte pe Hawthorne, el e evident preocupat de urmãrirea
efectelor pãcatului în conºtiinþele a trei fãpturi ce trãiesc cu dramaticã
(unii comentatori au spus „morbidã”13) intensitate momentul dezvãluirii adevãrului: unul dintre personaje îºi mãrturiseºte pãcatul cu
nobilã sinceritate, altul ºi-l ascunde, suferã cumplit ºi se simte înjosit nu
numai de propria vinã, ci ºi de comportarea mulþimii, al treilea se transformã într-o fiinþã nocivã, într-un adevãrat monstru. Cititorii se aflã nu
în faþa unei naraþiuni obiºnuite, ci a unei probleme de conºtiinþã pe
care Hawthorne o reia în mai multe rânduri, câteodatã punând în
luminã, separat, reacþiile fiecãrui personaj în parte al tragediei, alteori
aducându-le pe toate trei laolaltã ºi comparând efectele acestei întâlniri în lumea lor lãuntricã. S-a spus cã, din aceastã perspectivã, Litera
stacojie seamãnã cu o dramã a lui Cehov.14 Poate cã nu ar fi lipsitã de
temei o comparaþie cu povestirile lui Hemingway, cu Scurta viaþã fericitã a lui Francis Macomber sau cu Zãpezile de pe Kilimanjaro (de altfel,
Hemingway ºi-a mãrturisit admiraþia faþã de Hawthorne, numindu-l
„fondator al prozei americane moderne”15). Chiar ºi incidentele de mai
micã importanþã — de exemplu, chinuitoarea discuþie a lui
11

Donald Green, op. cit., p. 200.
Idem, p. 203.
13
Vezi, de exemplu, George E. Woodberry (1902), citat în Moulton’s Library
of Literary Criticism, III, New York, 1967, p. 404.
14
Veyi Stanley T. Williams, op. cit., 426.
15
Vezi Tyrone McCalloun, Hemingway, New York, 2001, p. 82.
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Dimmesdale cu Chillingworth sau planurile naive de evadare pe care ºi
le fac Arthur ºi Hester — sunt, de fapt, prelungiri ale meditaþiilor lui
Hawthorne privitoare la destinele personajelor sale. Pãcatele comise de
cei trei eroi centrali ai cãrþii sunt relatate prin descrierea
înfricoºãtoarelor consecinþe, remuºcãrile unora, setea maladivã de
rãzbunare a celui de-al treilea. Oricât ar pãrea de straniu, nonconformistul Hawthorne, care înfãþiºeazã în amãnunte pline de viaþã exuberanþa personajului feminin, nu pare sã fie interesat de argumentele
constituite de dorinþele fireºti ale tinereþii, ci numai de complexele
urmãri sumbre ale pãcatului.
Cu toate acestea, intuiþia nu-i îngãduie scriitorului sã-ºi transforme
romanul într-o dezbatere moralã. Tratând — cum s-a spus — pãcatul ca
pe o maladie, el nu se simte îndemnat sã-i observe numai simptomele, ci
ºi cauzele. Aºa încât simpatia fireascã dintre Hester ºi Dimmesdale — ale
cãror temperamente sunt complementare — devine treptat pasiune. Pe
eºafod, Hester îºi aduce aminte de casa pãrinteascã din Anglia ºi Pearl îi
însoþeºte tot timpul amintirile tinereþii sale pierdute pentru totdeauna. La
fel, Dimmesdale retrãieºte dureros zilele succeselor sale studenþeºti de la
Oxford. Amintirile lor au, uneori, un contur mai precis decât întâmplãrile
mai recente, cele care i-au împins la pãcat, la remuºcãri ºi la ispãºire.
Chillingworth, eruditul care s-a însurat cu Hester pentru a se salva de
apãsãtoarea singurãtate, e, de asemenea, copleºit de amintirile primelor
momente fericite alãturi de soþie. Toate aceste amintiri ce se prefac, din
nou, într-un proces subtil, în realitãþi, dau substanþã povestirii, fãrã sã-i
altereze forþa de a da contur prezentului. Aceste imagini ale trecutului —
anticipând tehnica rafinatã a lui Henry James, a lui T.S. Eliot sau a lui
Hemingway (personajul care agonizeazã la poalele zãpezilor de pe
Kilimanjaro are dureroasa revelaþie a fericirii de odinioarã, la fel ca Hester
pe eºafod) —, temã recurentã în povestirile lui Hawthorne (va deveni
motivul dominant în viitorul sãu roman, Casa cu ºapte frontoane), fereºte
Litera stacojie de primejdia de a deveni un studiu parþial al moravurilor ºi
mentalitãþii din Noua Anglie în întunecata perioadã colonialã a istoriei
americane. Aºa încât nu e un simplu roman istoric bine informat; într-o
proiecþie complexã ce pãstreazã cu desãvârºitã ºtiinþã echilibrul între trecut ºi prezent, el este o analizã subtilã a sufletului bântuit de mari chinuri.
Litera stacojie A, stigmatizând un trup de femeie, nu e doar un semn al
unei epoci sãlbatice, ci ºi al unei permanente suferinþe a fiinþei trãind
tragedia pasiunii, în cãutarea zadarnicã a fericirii.
Dan Grigorescu

TABEL CRONOLOGIC
1804: La 4 iulie: se naºte în Salem, Massachusetts, al doilea dintre cei
trei copii ai Elizabetei (nãscutã Manning) ºi ai lui Nathaniel
Hathorne.
1808: Tatãl, cãpitan de vas, este rãpus de febra galbenã la Surinam (în
Guiana Olandezã). Familia Hathorne se mutã la reºedinþa
Manning din Salem.
1818: Familia Hathorne se mutã la Raymond, în Maine, o zonã încã
sãlbaticã. Nathaniel are ocazia sã vâneze, sã pescuiascã ºi sã
alerge în libertate.
1821: Intrã la Colegiul Bowdoin, din Brunswick, Maine. Aici leagã prietenii cu Horatio Bridge, Franklin Pierce, Jonathan Cilley.
1825: Absolvã Colegiul Bowdoin ºi se întoarce la familia lui din Salem.
Potrivit sorei sale Elizabeth, Nathaniel terminase ªapte povestiri
de pe tãrâmul meu natal, atunci când a absolvit colegiul.
1828: Publicã anonim ºi pe cheltuiala proprie Fanshawe. Acum deja
Nathaniel îºi adãugase un „W” la numele de familie.
1829: Plãnuieºte o nouã serie de povestiri pe care le va intitula Povestiri
provinciale ºi îi înmâneazã manuscrisul lui S.G. Goodrich, editor
la anuarul „Semnul”.
1830: Publicã, în „Gazeta de Salem”, Valea dintre cele trei dealuri ºi
Povestea unei bãtrâne.
1832: Plãnuieºte a treia serie de povestiri, pe care o va intitula
Povestitorul.
1835: Vãlul negru al ministrului, Stâlpul din Merry Mount ºi Dangãtul de
nuntã vor apãrea în „Semnul”.
1840: Demisioneazã de la Vamã. Publicã Scaunul bunicului, istoria unui
copil din New England.
1841: Se întoarce la Salem. Publicã Bãtrâni faimoºi ºi Copacul
libertãþii.
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1842: Hawthorne ºi Sophia se cãsãtoresc. Se mutã la Concord, Mass.,
unde închiriazã vechiul prezbiteriu.
1846: Publicã cele douã volume din Muºchi de pe un vechi prezbiteriu,
un succes de criticã, nu însã ºi unul financiar.
1850: Publicã Litera stacojie, într-un tiraj de 2.500 exemplare.
1851: Apare Casa cu ºapte frontoane.
1853: Este numit consul la Liverpool ºi Manchester de cãtre preºedintele Pierce. Numirea este confirmatã ºi de cãtre Senatul Statelor
Unite.
1858: Cãlãtoreºte prin Italia, în drum cãtre Franþa. Se stabileºte la
Roma. Îºi noteazã experienþele italiene ºi începe sã lucreze la o
romanþã englezeascã pe care n-o va termina niciodatã, dar care
va fi publicatã postum sub numele de Urme ancestrale. Din mai
pânã în octombrie, familia Hawthorne locuieºte la Florenþa.
Începe sã lucreze la un roman de dragoste cu o temã italianã.
1859: Se întoarce în Anglia, unde rescrie romanul italian.
1863: Publicã Vechea noastrã casã, o colecþie de eseuri despre Anglia,
majoritatea apãrând separat în „Atlantic Monthly”.
1864: 19 mai: scriitorul se stinge din viaþã la Plymouth, în New
Hampshire, dupã ce scrisese trei capitole dintr-un alt roman
despre elixirul vieþii, care a fost publicat postum sub titlul
Romanþa Dolliver.

