
69ASTRA – 1-2, 2014 
www.revista-astra.ro/literatura/

Interviu

Ramona L. Ceciu: Dragă Sudhir Kakar, mă bucur că am avut 
ocazia de a ne cunoaşte de ceva timp, şi nu oriunde, ci în Calcutta, la 
un eveniment important, o dezbatere psihanalitică pe tema relaţiei 
dintre Rabindranath Tagore, laureat Nobel pentru literatură şi poe-
tul naţional al Indiei, şi cumnata sa, tânăra şi frumoasa Kadambari 
Devi – relaţie pe care aţi analizat-o în cartea Young Tagore (Tânărul 
Tagore). Aşa cum am argumentat în propria mea lucrare despre 
Tagore, acest autor-artist indian e o entitate metacronotopică, 
un om cu infinite identităţi, unele mai cunoscute decât altele 
(Rabindranath Tagore, Fiinţă Metacronotopică…, 2013). Conceptul 
său de jivanadevata, într-un fel, divinitatea vieţii umane, interpretat 
în comparaţie cu poeziile lui de dragoste, a atras diverse discursuri 
legate de Kadambari şi au creat ceea ce eu numesc: o imagine carto-
grafică a psihicului uman şi o arhitectonică a relaţiei poet-muză-po-
ezie. În calitate de scriitor şi psihanalist, aţi scos la lumină anumite 
aspecte intrigante ale personalităţii autorului indian. Cum explicaţi 
evoluţia relaţiei dintre cei doi, traiectoriile hărții psihice şi în final 
sinuciderea tinerei Kadambari în aprilie 1884, la numai câteva luni 
după căsătoria lui Rabindranath? 

Sudhir Kakar: În perioada când Tagore trecea de adolescenţă 
spre maturitate, relaţia dintre el şi Kadambari a suferit anumite 
modificări subtile. Nu mai erau copii, iar valul erotismului şi atrac-
ţiei ce exista între ei, fără posibilitatea de a şi le satisface, a început să 
distrugă zidul ridicat de vigilenţa conştientului. Situaţia s-a agravat 
în momentul când Rabindranath s-a întors din Anglia şi Kadambari 
a simţit că el era mult mai distant. Probabil că ea ar fi putut suporta 
lipsa intimităţii fizice atâta timp cât avea strânsa apropiere care obiş-
nuia să existe între ei în anii precedenţi, când Rabi petrecea timp 
mai mult cu ea decât cu alţii. Kadambari a fost cea care l-a ajutat şi 
l-a încurajat pe Rabi să îşi dezvolte viziunea şi cariera literară, ea a 
păstrat vie flacăra vieţii lui, aşa cum el a păstrat vie flacăra vieţii ei. 

Dar de data aceasta, Rabi nu mai era doar al ei, ea simţea că el se 
retrăgea uneori bucuros din universul lor închis de „doi” pentru a 
se integra în lumea exterioară. Tristeţea ei era accentuată de faptul 
că nu putea avea copii, iar lumea a asociat tendinţele ei disforice cu 
lipsa unei sarcini. În vremea aceea, chiar femeile o priveau cu un aer 
de superioritate, pentru că în India era o stigmă pentru femeie să nu 
poată avea copii, şi nicio altă calitate a femeii, absolut nimic nu putea 
şterge această stigmă. Dacă nu putea fi mamă, nici talentul ei muzical 
şi vocea ei minunată, nici talentul său în arta teatrală şi literatură, nu 
valorau nimic în faţa societăţii. 

Cu privire la actul de sinucidere la patru luni după căsătoria lui 
Tagore, e clar că aceast eveniment a fost ultima lovitură ce s-a adău-
gat unei traume acumulate de-a lungul unui timp îndelungat. Pentru 
o femeie foarte sensibilă, şi conform unor descrieri chiar irascibilă, 
căsătoria lui Rabindranath a marcat sfârşitul vieţii ei emoţionale, 
în absenţa căreia existenţa ei biologică nu merita să continue. Pe de 
altă parte, ea l-a văzut pe Rabi crescând, iar după ce Sharada Devi a 
murit, Kadambari a devenit un fel de mamă-substitut şi a avut grijă 
„de toate nevoile lui, inclusiv de mâncare şi haine”. Rabi nu i-a fost 
doar un prieten extrem de apropiat, ci, în lumea fantezistă a inconşti-
entului ei, el i-a fost şi iubit… şi fiu. Astfel, căsătoria lui a distrus sin-
gura ei sursă de consolare ce exista în lumea sa lăuntrică şi a expus-o 
pe Kadambari la realitatea zdrobitoare în care ea nu era menită să 
aibă niciodată copii şi niciun substitut direct pentru Rabindranath. 

RLC: Rămânând oarecum în aceeaşi zonă a ideii de fantezie 
şi erotism dar şi ideea uniunii dintre realitate şi ficţiune, trebuie să 
remarc faptul că în opera dvs. literară, aceste idei sunt explorate în 
varii contexte prin introspecţie psihanalitică. Pot identifica în aceste 
lucrări forţa curiozităţii descoperirii necunoscutului din oameni şi 
o înţelegere a societăţii ca oglindă în care se reflectă natura umană. 
Unele romane, precum The Ascetic of Desire (publicat în România 
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cu titlul Ascetul Dorinţei) şi Ecstasy dezbat teme chiar îndrăzneţe, 
concepte temerare pentru societatea indiană contemporană, adu-
când împreună realităţi antice ale Indiei, situaţii tradiţionale şi multe 
probleme relevante şi în prezent. În forme variate, ambele romane 
menţionate tratează multiplicitatea manifestării dorinţei şi plăcerii 
în plan fizic şi spiritual, şi totodată dezbat la nivel subliminal proble-
matica renunţării şi predării fiinţei (surrender) – fie predarea ori capi-
tularea trupului în faţa simţurilor, a dorinţelor lumeşti, fie predarea 
spiritului în faţa divinităţii. Predarea poate fi înţeleasă ca renunţare 
binevoită şi benefică fiinţei, ca sacrificiu voluntar. Cum explicaţi dvs. 
din punct de vedere psihanalitic această predare cu referire la natura 
umană şi la aceste două romane?

SK: În psihanaliză a existat timp îndelungat o confuzie între 
ideea de predare (ori act de renunţare voluntară) şi supunere ori 
masochism, acestea din urmă fiind manifestări negative, distorsiuni 
ale predării fiinţei. Predarea implică o deschidere a psihicului spre 
lumea exterioară şi explorarea relaţiei lui cu aceasta. În interiorul 
psihicului uman, predarea/renunţarea voluntară creează o mai mare 
permeabilitate între diferite sfere mentale şi orientează eul către cele 
mai sinistre fantezii pe care conştientul le percepe ca inacceptabile, 
dar fără de care creativitatea nu poate exista. În relaţia psihicului cu 
mediul din afara fiinţei, predarea se manifestă în momente de ade-
vărată conexiune cu lumea: cu peisajele, cu zgomotul, mirosurile, 
lumina zilei şi întunericul nopţii, seva copacilor, a plantelor, bucu-
riile şi suferinţele oamenilor. Acestea sunt momentele de bucurie 
produse de fluxul empatiei, al legăturii strânse cu ceilalţi, în care 
simţim şi ne predăm spontaneităţii sufletului. În contrast cu actul 
de supunere, predarea se face pe baza unei acceptări binevoitoare, 
nicidecum a unei resemnări cumplite; predarea e marcată de un sen-
timent de coordonare [ori cooperare], nu de subjugare, de eliberare 
şi nu de înfrângere. Ambele romane sunt create în jurul ideii că ade-
vărata noastră fiinţă (ori sufletul?) se manifestă doar în momente ale 
predării de sine. 

RLC: Mariajul incomod dintre istorie şi literatură ca formă de 
ficţiune, cu alte cuvinte diferenţa dintre (presupusa) realitate faptică 
a istoriei şi gradul de ficţiune în scrierea ori comunicarea evenimen-
tului istoric se fundamentează pe anumite discursuri problematice. 
În multe romane, istoria ca fapt şi ficțiune se unesc cu actul creativ şi 
analiza introspectivă. De pildă, în romanul Mira and the Mahatma, 
Gandhi apare în diverse identităţi, iar ca psihanalist exploraţi toate 
aspectele negative şi pozitive ale caracterului său în diverse situaţii 
personale şi publice. Care este opinia dvs. vizavi de „experimentele 
cu adevărul” pe care le-a realizat Gandhi şi de eşecul întâmpinat de 
multe din proiectele gandhiene de-a lungul timpului? Mă refer la 
problema discriminării casteiste, a celor consideraţi paria în socie-
tate, la situaţia femeilor şi a tensiunilor dintre grupuri musulmane 
şi hinduse, ori varii conflicte inter-etnice încă existente în India con-
temporană. 

SK: De-a lungul vieţii sale, Gandhi a avut o conştiinţă excesiv 
de sensibilă şi a efectuat o autocritică necontenită, a luptat împotriva 
propriilor tendinţe sexuale, a cercetat obsesiv totul legat de alimen-
taţia omului, de aceea, pentru oricine ar fi extrem de dificil să scrie 

despre el ca om. Gandhi rămâne un personaj fascinant pentru un 
biograf şi un scriitor, tocmai datorită multiplelor contradicţii din 
natura sa: între a fi politician viclean şi a fi sfânt, ori un socialist care 
uneori dovedeşte conservatism extrem, un anarhist şi un tradiţiona-
list, un activist social şi politic care este în acelasi timp mistic, un 
om extrem de religios, dar totodată atât de liberal în gândire, încât 
a putut spune că a văzut Divinitatea chiar în ateismul ateistului. E 
adevărat că India contemporană i-a trădat idealurile şi viziunea, iar 
dacă ar fi în viaţă probabil ar fi extrem de dezamăgit de starea de 
fapt a lucrurilor. Dar ce trebuie să ne amintim e faptul că el dăinuie 
ca o rază de speranţă pentru mulţi oameni de bine din India şi din 
lume; e un exemplu pentru modul în care comunitatea şi societa-
tea pot să trăiască astfel încât să contracareze tendinţele nocive ale 
civilizaţiei moderne care pare uneori a fi o planetă uriaşă a lăcomiei. 
De pildă, Gandhi a susţinut că empatia e virtutea umană cea mai de 
preţ, o realizare mult mai importantă decât orice altă formă de cre-
ativitate, artistică ori ştiinţifică. În preocuparea noastră cu dreptatea, 
cu îndreptarea nedreptăţilor, tindem să justificăm utilizarea violenţei 
pentru atingerea scopului dorit. Căutarea „dreptăţii” tinde să devină 
o insultă la adresa corectitudinii. Gandhi ne aminteşte de importanţa 
mijloacelor şi nu a scopului, de valoarea compasiunii şi a dreptăţii, 
dar, mai mult, ne aminteşte că dreptatea nu trebuie pusă deasupra 
compasiunii. 

RLC: Fiinţa umană şi fiinţa culturală reprezintă entităţi ce se 
modifică în mod constant în funcţie de diverşi factori, precum con-
textul social, evenimente istorice, tendinţe, dispoziţii individuale şi 
colective, interacţiuni şi relaţii interpersonale şi interculturale etc. 
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Cum aţi caracteriza „identitatea, spiritul ori fiinţa indiană” în con-
textul culturii lumii, în contemporaneitatea mondială? 

SK: Există diverse modalităţi de a caracteriza „identitatea ori 
fiinţa indiană”. Atât Tagore, cât şi Gandhi au considerat că aceasta 
are drept atribut principal simpatia ori afinitatea faţă de natură şi 
orice formă de viaţă, în contrast cu lumea occidentală preocupată 
cu înţelegerea naturii în scopul supunerii ori dominării ei. Eu abor-
dez problema din perspectiva psihologică şi identific o constelaţie de 
caracteristici ce constituie „spiritul ori fiinţa indiană”: o ideologie a 
relaţiilor interumane ce are la bază instituţia familiei extinse, o ierar-
hie a relaţiilor sociale profund influenţată de organizarea pe caste, 
o imaginaţie culturală bogată în mituri şi legende comune în spe-
cial din operele epice Ramayana şi Mahabharata, o viziune asupra 
corpului uman având la origine tradiţia Ayurveda şi o gândire mai 
degrabă contextuală decât „universalistă”, aşa cum e orientarea gân-
dirii culturilor occidentale. Identitatea indiană nu este o categorie 
statică, ci se schimbă mereu în funcţie de influenţele şi interacţiunea 
cu forţele culturale globale. Acesta este un portret pe care îl schiţez 
vizavi de momentul prezent. 

RLC: Cum vede scriitorul şi criticul Kakar, scriind din interi-
orul culturii indiene, literatura indiană engleză scrisă de autori din 
India spre deosebire de autori din diaspora, vizavi de conţinut şi de 
abordare a culturii? Pe de altă parte, m-ar interesa să ştiu cum are loc 
procesul creării şi scrierii textului literar, mai ales în cazul literaturii 
orientate spre realităţile sociale ale Indiei. 

SK: După părerea mea, deşi fac o generalizare, scriitorii din 
diaspora indiană par să fie uniţi de experienţa unei stări de viraha, 
adică un dor provocat de despărţire. Întrebări vizând identitatea în 
cazul indienilor rezidenţi în alte ţări figurează în prim-planul ficţiu-
nii autorilor din diasporă. Chiar în cazurile cele mai reuşite de adap-

tare la cultura-gazdă, personajele manifestă cel puţin un sentiment 
vag de dezrădăcinare şi pierdere ori lipsă. Personajele multor romane 
diasporice par să aibă o fractură psihică ce îmi aminteşte de un poem 
chilian de Gabriela Mistral: 

„Eu sunt două fiinţe. Una priveşte în urmă 
cealaltă se întoarce în mare. 
Grumazu-mi fierbe în focul despărţirii
iar pieptul în flacăra dorului”.

Bineînţeles că întrebări legate de identitate şi toate problemele 
pe care le implică sunt cu siguranţă importante pentru autorii ce tră-
iesc efectiv în India, dar acestea sunt de altă natură; ele vizează mai 
mult căutarea şi afirmarea unui grad de individualitate într-o cultură 
definită de structuri colective, şi nu predomină în sfera experienţei 
emigrării aşa cum se întâmplă în cazul literaturii diasporei indiene. 

RLC: După mulţi ani de viaţă în India, de studiu al literaturii, 
artei şi culturii indiene, pot identifica aceste aspecte; citesc literatura 
indiană fiind conştientă de coordonata contextuală a actului citirii 
din interior şi din exteriorul culturii căreia îi aparţine textul. Din 
interiorul experienţei unei culturi multietnice şi multilingve, actul 
de percepere şi înţelegere a ficţiunii indiene dobândeşte perspective 
noi şi semnificaţii specifice, pe care mulţi cititori din afara Indiei nu 
le percep. Ce sfat le daţi cititorilor străini – care nu au trăit în India şi 
nu au experienţă vizavi de viaţa şi problemele societăţii indiene – cu 
privire la citirea unui text literar indian? 

SK: Fiecare om citeşte în felul său, aşa cum fiecare om iubeşte 
în felul său. Singurul sfat pe care îl dau cititorilor străini interesaţi de 
literatura indiană este să abordeze textul cu inima deschisă, fără pre-
concepţii, să treacă dincolo de necunoscut, dincolo de circumstanţe 
şi de masca socio-culturală pentru a vedea faţa umană din spatele 
acesteia. Şi mai ales să îşi amintească faptul că înainte de orice alt-
ceva, suntem cu toţii fiinţe umane. 

RLC: Mulţumesc pentru că ne-aţi împărtăşit aceste gânduri. 


