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Motto
O, câtă dreptate aveau vechii tirani
să interzică prietenii ca a noastră!
Prin ea te simţi ca un zeu
şi nu mai îngădui nici o neruşinare în preajmă-ţi.
Hölderlin, Hyperion
(O wie hatten die alten Tyrannen so recht,
Freundschaften, wie die unsere, zu verbieten!
da ist man stark wie ein Halbgott
und duldet nichts Unverschämtes in seinem Bezirke!)
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Prolog
CEI SILIŢI SĂ-ŞI ASCUNDĂ FAŢA
Scrierea acestei cărţi a fost contemporană cu războiul din Afganistan, care a polarizat atenţia întregii planete în ultimele luni ale anului
2001. Pe când evocam destinul trist al iubirii interzise de-a lungul istoriei, întrerupeam lucrul de mai multe ori de-a lungul zilei şi chiar al nopţii, pentru a urmări pe micul ecran, evoluţia evenimentelor dintr-o ţară
împinsă de talibani într-un ev mediu ce aducea mai degrabă a epocă de
piatră. Mai mult decât imaginile devastării şi urii, una, decentă în umilinţa ei, m-a impresionat ca simbol excepţional de grăitor a ceea ce poate face asuprirea din om: femeile cu faţa complet acoperită de aşa zisa
„burkha“ şi care, după alungarea talibanilor, nu cutezau să-şi arate faţa.
Nici chiar văzând cum în jurul lor se instala un început promiţător de
libertate, nu acceptau să dea jos acoperământul ce le fusese impus cu
cinci ani în urmă. A-şi ascunde partea cea mai expresivă, prin care se
revelează identitatea fiinţială, devenise pentru ele, într-un timp relativ
scurt, o a doua natură. Doar cinci ani fuseseră de ajuns pentru a le
schimba psihologia, pentru a le crea o traumă de care cine ştie când şi
dacă se vor vindeca. Iar Afganistanul e o ţară unde, cu numai un sfert de
secol înainte, femeia se afirma cu o libertate şi personalitate aproape
occidentale, rar de găsit în alte ţări islamice. Avea miniştri-femei, savanţi-femei. Pe deasupra, sexul zis frumos se străduia să-şi justifice
reputaţia.
În volumele care l-au precedat pe acesta am făcut în repetate
rânduri o apropiere între soarta homosexualului şi cea a femeii, asemănător marcate de tirania unei heterosexualităţi masculine cu pretenţii
hegemonice şi exclusiviste. Imaginea bietelor femei afgane, incapabile
după cinci ani de opresiune pseudo-islamică să-şi mai arate chipul, sporea în mine compasiunea pentru aceşti coborâtori din eternul Ganymede,
pentru aceşti fraţi ai lui Michelangelo, Ceaikovski şi Whitman care nu
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îndrăznesc să mai iasă la lumină nici când primejdiile juridice obiective
au încetat să mai existe.
Îi tratasem pe alocuri cu severitate, în cele două cărţi anterioare,
pentru frica de care se lasă cuprinşi, pentru masca de falsă normalitate
pe care şi-o pun adesea, pentru complacerea în inautenticitate şi minciună. Acum regretam acea severitate. Cum să aştepţi de la ei un curaj al
autoafirmării când au trebuit să stea sub obroc, să tremure pentru libertatea şi viaţa lor, să poartă „burkha“ disimulării nu cinci ani, ci aproape
două milenii?
Îi numim elegant şi grecizant homofobi pe cei ce au iniţiat şi întreţinut această teroare, susceptibilă uneori să se transforme într-un adevărat genocid. Tragedia afgană ne sugerează o denumire mult mai potrivită. Caragiale ar fi spus, cu sarcasmul său amar: Avem şi noi talibanii
noştri!
Sunt aceia care, în înţelegerea atât de complexei, delicatei şi
misterioasei chestiuni a erotismului, întrebuinţează unelte intelectuale
comparabile cu satârul şi ciocanul şi care vor să menţină în lume obscurantismul medieval. Asupra acestei speţe (in)umane încearcă autorul să
se aplece în cercetarea de faţă, completând astfel trilogia începută prin
Iubirea interzisă şi continuată prin Celălalt Eros.
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Cartea întâia:

FIREA CEA TĂGĂDUITĂ
I. Puterea naturii şi neputinţa filosofiei
Terminând primele două volume ale acestei trilogii dedicate
„iubirii ce nu-şi poate rosti numele“, am încercat să găsesc în dulcea şi
puţin înţelegătoarea mea patrie editorul dispus să le publice. Fireşte că,
faţă de o temă tabu ca aceasta, patria arătă fiului său rătăcitor nu dulceaţa aşteptată de el, ci puţina înţelegere, la care de asemenea se aştepta.
Câteva luări de contact cu edituri distinse, chiar dacă nu dintre cele mai
făloase, fură dezamăgitoare dar şi trezitoare: atrăgeau atenţia solicitatorului pe ce lume se află – o zgâlţâire absolut necesară cetăţeanului german care descinde la Bucureşti cu iluzii occidentale şi nostalgii tributare
unui trecut defunct. Dar iată că dintr-o dată lucrurile părură a se îndulci.
O neaşteptată întâlnire promitea să infirme pesimismul născut prin trezirea la realitate. Aşadar, să nu fi fost aceea realitatea? Să fim totuşi noi
românii o naţie fără de prejudecăţi, bineînţeles pentru cel capabil să
vadă dincolo de aparenţe?

O întâlnire promiţătoare
Mă aflam într-un oraş transilvănean cu uşor parfum arhaic, unde
avea loc simpozionul anual consacrat unui mare gânditor român, mai
apreciat în lumea largă decât la el acasă. Îmi revenea şi mie un mic rol
în acest cadru internaţional şi foarte universitar, dar atmosfera nu mă
îmbia să-l joc cu mare entuziasm. Fusesem precedat în luarea de cuvânt
de un filosof foarte cunoscut, cândva o speranţă pentru cultură, ba chiar
pentru naţiune spuneau unii, care avusese însă prostul gust să evoce tot
ce putea fi mai penibil în viaţa gânditorului celebrat: decrepitudinea
ultimilor săi ani, o dezagregare fizică şi intelectuală încheiată printr-un
9

sfârşit vrednic numai de compătimire. Ceea ce însă nu mă împiedica să-l
apreciez pe cuvântător independent de bizara sa idee de a vorbi despre
morţi aşa cum nu se cade şi de indispoziţia pe care mi-o crease.
Îmi impusese totdeauna prin temeinica-i pregătire filosofică,
prin verbul său ales. Dar ceea ce-i făcea farmecul era îndeosebi capacitatea sa unică de a uni solidul platonism al formaţiei sale, ceea ce presupunea plutire în sfere foarte înalte, cu acel spirit practic, descurcăreţ şi
bătăios, care se dovedeşte virtutea principală a românului când e lăsat să
arate ce poate. Construise o originală punte metafizică între înălţimea
Acropolei şi Dealul Mitropoliei. Marea lui reuşită ţinea însă mai puţin
de lumea ideilor cât de acţiunea eficientă. Pusese pe picioare, cârmuia
autoritar şi dusese chiar la o anumită glorie o editură dintre cele mai
prestigioase. Deşi între noi exista o vagă şi veche amiciţie, nu bătusem
la poarta lui de director de editură. Oferta pe care i-aş fi făcut-o nu rima
deloc cu foarte cuviincioasele titluri ale producţiei sale editoriale.
Fu însă tocmai el cel care – descusându-mă şi aflând ce caut, dar
mai ales auzind despre ce tratează cele două volume – mi le ceru şi, fără
să promită ceva, făcu să se nască în mine unele speranţe. Vorbea atât de
suveran şi liberal despre o problemă aflată încă în competenţa poliţiei şi
tribunalelor, încât mi-am zis că doar prin depărtarea mea de realităţile
locului ignoram marea emancipare a intelectualului de pe aceste meleaguri. Mă întorsei aşadar în Germania oarecum mângâiat pentru duritatea
experienţelor care-mi aminteau pe ce lume mă aflu. Desigur că el, gânditorul îndrăgostit de greaca lui Platon, spiritul neîngrădit de idei preconcepute şi întreprinzătorul om de acţiune, exprimă adevăratele tendinţe ale societăţii româneşti postcomuniste.

Prudenţa mediocrităţii
Nu trecu mult şi primii din parte-i refuzul la care, dacă n-aş fi
cedat iarăşi iluziilor, ar fi trebuit să mă aştept. Un răspuns onctuos, a
cărui argumentare, deşi nevădind nici logică nici sinceritate, îmi permitea totuşi să intuiesc în ce sperieţi îl băgasem. Se aştepta desigur la o
cercetare după modelul universitar francez: neangajată, neutrală şi cu
acea mediocră obiectivitate care ştie să compenseze mereu laudele cu
criticile, aşa încât cititorului să-i devină imposibil să spună de partea cui
e autorul, acesta plutind filosofic în norii imparţialităţii. În raport cu o
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temă atât de spinoasă, social chiar primejdioasă, ideal este fireşte ca
autorul să nu fie de partea nimănui. În cazul meu, ar fi trebuit să mă
comport ca un fel de Pilat care, după ce a scris peste şase sute de pagini,
nu aderă nici la prigonitori, nici la victimele lor.
Felul meu nu este însă acesta. Mă simt în stare să scriu doar o
pledoarie în favoarea unui adevăr pe care societatea se încăpăţânează de
aproape două milenii să nu-l recunoască, acela al unei realităţi umane
profund justificate să existe şi totuşi contestată în dreptul ei de a exista;
iar reversul acestei pledoarii nu putea fi decât rechizitoriul răutăţii, ignoranţei şi prostiei care aduseseră nesfârşite şi nemeritate suferinţe unei
părţi deloc neglijabile a omenirii. Recunosc că nu este o atitudine foarte
filosofică. N-am izbutit niciodată să învăţ arta de a mă strecura prin viaţă
uitând de lumea ideilor şi adaptându-mă contingenţelor pentru a nu provoca pe nimeni, şi mai ales opinia publică. Exact cum făcea editorul meu,
eminent cugetător despre care însă nimeni n-ar fi putut spune ce crez are.

O virtute rară printre intelectuali
I-am citit şi recitit scrisoarea. Refuzul său avea o anumită urbanitate. Justificările pe care se sprijinea lăsau să se întrevadă dorinţa de a
rămâne în sfera consideraţiilor elevate. Îşi exprima bunăoară convingerea că determinantă în aprecierea marilor creaţii este nu obârşia lor intimă, afectivă, cu posibile implicaţii sexuale, ci transfigurarea ei în operă.
Concret, aceasta însemna: important este nu că Patetica lui Ceaikovski
s-a născut din iubirea pasionată, neîmplinită şi de nemărturisit a compozitorului pentru nepotul său Bob Davidov (căruia simfonia îi e dedicată),
ci că muzica e înfiorată de un tulburător tragism şi străbătută de fascinante melodii. Ceea ce, pur estetic vorbind, este întru totul acceptabil şi
chiar foarte întemeiat.
În consideraţiile elevate ale editorului filosof recunoşteam însă
tipul de gânditor în stare să-şi însuşească toate virtuţile cugetării, mai
puţin una: curajul intelectual, fără de care unei gândiri îi lipseşte nu
numai forţa morală, dar forţa pur şi simplu – devine academică. Iar curaj
intelectual înseamnă capacitate de a descinde cu lumina ideilor platoniciene în „agora“ realităţilor umane şi istorice pentru a le dezvălui mizeria,
cu suverană nepăsare de cum ar fi comentată această divină obrăznicie.
Cât despre mizeria de dezvăluit, ea constă în ceea ce dintotdeauna a barat
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drumul creativităţii şi demnităţii: obtuzitatea generală, prejudecăţile înrădăcinate, refuzul de a gândi liber, puterea sloganurilor asupra minţii. Or,
în faţa cărui subiect se ridică mai straşnic obstacole de acest gen, dacă nu
în faţa problemei homosexuale, niciodată tratată în această ţară, de când
se face activ şi conştient cultură, adică de la Eliade Rădulescu încoace. A
o aborda: supremă lipsă de tact. A-i lua apărarea: nebunie!

Vinovăţia tăcerii
Autorul scrisorii se străduia să se situeze deasupra iraţionalei uri
al cărei obiect sunt nefericiţii şi nevinovaţii homosexuali. Suntem intelectuali, spirite deschise, nu ne lăsăm antrenaţi de pasiuni, dar tocmai de
aceea păstrăm ţinuta impusă de menirea noastră! Eterna frunză de viţă
cu care laşitatea intelectualului, şi a celui român cu precădere, îşi acoperă ruşinea, adică neputinţa-i funciară de a privi adevărul în faţă şi de a-l
spune în faţă. Am în vedere, fireşte, adevărurile care merită acest nume,
trans-istorice şi trans-geografice, nu grosolăniile care se înveşmântează
cu această togă în presa de toate zilele. Iar faptul că există nu numai
erosul cel unanim recunoscut, dar şi un altul, la fel de îndreptăţit, deşi
minoritar şi ponegrit, face parte dintre aceste adevăruri, vrednice ca
cineva să se angajeze pentru recunoaşterea lor.
Voia să rămână deasupra urii şi totuşi se mişca în vasta ei orbită,
înlăuntrul căreia este loc nu numai pentru stilul poliţiei şi al patriarhiei,
ci şi pentru cel al intelectualului cu discernământ şi simţ al nuanţei. După binecunoscuta formulă, de milioane de ori verificată în cazul antisemitismului: „Nu sunt deloc contra evreilor, am chiar un bun prieten
evreu, dar...“ – o comparaţie pe care, precizez, o fac ca foarte neaoş
rrromân. Homosexualii n-au dreptul nici măcar la prima parte a rostirii.
Cine îndrăzneşte, dacă are un nume, să ia apărarea unei categorii umane
contestate, atât oficial cât şi privat, în însăşi raţiunea ei de a fi? Cine
încearcă să atragă atenţia asupra unor comori sufleteşti şi spirituale pe
care societatea le ignoră numai pentru că sunt ascunse îndărătul unei
forme de existenţă incompatibile cu anumite gusturi? Cine va arăta cât e
de absurd ca un om al veacului XXI să se lase determinat de prescripţii
religioase destinate unui mic popor din Orientul apropiat acum două milenii
şi jumătate şi asupra cărora întemeietorul creştinismului n-a suflat o vorbuliţă? Poţi să te consideri deasupra urii vulgare, dar câtă vreme iei parte la
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această obştească şi vinovată tăcere, continui să te afli în raza ei şi s-o serveşti.

Filosoful: schiţă de portret
Grija de a nu se compromite este obsesia principală a prudenţei
intelectuale. Atacă pe cineva în reputaţia sa morală, culturală sau politică – vei dezlănţui o întreagă dramă! E ceea ce îi dicta editorului meu,
poate din adâncuri inconştiente, respingerea unui subiect deocheat şi
încă tratat fără condamnările de rigoare. Îmi era limpede: se temea de
ceea ce va urma. Îşi încheia însă foarte nobil argumentarea dând a înţelege că e vorba de o problemă de conştiinţă: „Nu pot să mă angajez în
această întreprindere pentru simplul motiv că, în forma pe care o îmbracă, nu pot crede în ea“, ca şi cum un editor sau directorul unei gazete
trebuie să creadă în tot ce publică. Din nou frunza de viţă! De ce n-a
avut asemenea scrupule în raport cu imensa maculatură publicată de el
pe lângă titlurile de reală valoare? Credea în ea? Fireşte că nu, dar cum
să se trăiască fără ea într-o Românie rămasă orfană şi văduvă după căderea dictatorului? Argumentul cvasi-religios al credinţei devine actual
doar când e vorba de ceea ce reprezintă un risc pentru onorabilitate. O
editură care-i reabilitează pe homosexuali se vede expusă unui proces de
intenţii care poate merge foarte departe, periculos de departe. Dar nu
cadrează cu un intelectual comme il faut să mărturisească asemenea
mizerabile frici, mai ales când are totdeauna la îndemână subterfugiile
arguţiei sale profesionale...
Cam aşa arată fizionomia esenţială, nu amănunţită, a filosofului:
capabil de mari zboruri ale gândirii, dar slab şi dezarmat în faţa temerilor iraţionale, în faţa formidabilei puteri pe care Bacon, încă în secolul
XVI, o numea „idola mentis“, adică ideile sau tiparele mentale devenite
tabu pentru cei mulţi şi determinându-le irezistibil gândirea (ceea ce nu-l
împiedica pe ilustrul britanic să tremure el însuşi în faţa acestei puteri,
de care însă cel puţin îşi dădea lucid seama). Binecunoscutul adagiu
evanghelic „spiritul e plin de osârdie, dar carnea e slabă“ s-a verificat de
nenumărate ori şi în nenumărate forme pe parcursul istoriei culturale
europene. Zbor al gândirii da, însă nu atât de sus şi nu atât de impetuos
încât să-mi pericliteze siguranţa, renumele, confortul. Pentru noi, româ13

nii, un fel de a gândi aproape naţional, care ne-a costat cincizeci de ani
de socialism ştiinţific!

Intimităţile biografice
Că n-are importanţă de cine era îndrăgostit Ceaikovski
compunându-şi Patetica, şi, sub un aspect mai general, ce fel de iubire îl
anima, este pe deplin adevărat atunci când e vorba de aprecierea unei
opere de artă, de entuziasmul pe care-l stârneşte. Într-adevăr, înţelegerea
limbajului artistic nu va fi cu nimic favorizată prin cunoaşterea dramei
intime trăite de compozitor din cauza homosexualităţii sale. E însă foarte grăitor pentru mentalitatea dominantă de pretutindeni că acest refuz
de a aborda intimităţi, resimţite ca jenante, ale vieţii personale îi priveşte
numai pe homosexuali. Ce imens preţ se pune pe descoperirea celui mai
neînsemnat petec de hârtie (conţinând de pildă lista unor cumpărături)
rămas de pe urma unui mare spirit „normal“! Cu ce pasiune se scormoneşte în biografia lor, mai ales când sunt şanse să se afle o noutate picantă, un amor necunoscut, bineînţeles „normal“. În Statele Unite, de
pildă, există o „Societate Beethoven“ a cărei revistă, cu apariţie regulată, trăieşte din iluzia că încă pot fi descoperite amănunte edificatoare din
viaţa unui muzician despre care s-au scris biblioteci (dar ferindu-se bineînţeles de investigaţii care ar confirma apartenenţa ilustrului compozitor la rău famata familie). Ultima descoperire, prezentată ca senzaţională
a fost o şuviţă din părul compozitorului, achiziţionată de Societate, graţie unui sponsor, cu 10.000 dolari. Am avut „fericirea“ s-o pot vedea cu
ochii...
Să se încerce însă a se pătrunde în obscurităţile biografice ale
unei mari personalităţi pentru a i se scoate la iveală homosexualitatea pe
care, din binecunoscute motive, a trebuit să şi-o camufleze. Reacţia
obişnuită este aceasta: „Dar nu e interesant, ce importanţă are că a fost
cum a fost, contează ce a lăsat, opera sa, mesajul său“. În acest spirit
vedem tratate figuri de seamă din istoria culturii în mai toate enciclopediile. Când homosexualitatea uneia e prea cunoscută pentru a fi trecută
sub tăcere, autorul o menţionează în treacăt ca pe un fapt divers printre
altele. Dar dacă pentru unul ca Ceaikovski confruntarea necontenită cu
această provocare din partea destinului a fost permanenta sa sursă de
tensiune creatoare, dacă simfoniile, operele şi baletele sale nu sunt decât
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sublimarea acestei unici mari probleme de viaţă care l-a urmărit nemilos? N-ar fi interesant şi instructiv să se ajungă la originea a ceea ce ne
procură de obicei doar o delectare estetică? Nu este de bon ton, desigur, să
vorbeşti despre ceea ce lumii nu-i place să audă, dar e cinstit şi veridic.

Semnificaţia unei sinucideri
Iată cazul, şi mai incitant, al unuia care n-a lăsat după el splendori artistice, ca Ceaikovski, în schimb a prefigurat un obiect, fără de
care nu ne mai putem concepe azi viaţa: calculatorul. Câţi din cei ce-l
utilizează au auzit de Alan Turing, savantul britanic căruia i-l datorăm?
Numele lui poate fi găsit în orice bună enciclopedie, niciodată însă cu
menţionarea homosexualităţii sale. Căci ce importanţă are aceasta pentru geniala invenţie, atât de străină sexualităţii?
Din punct de vedere tehnic desigur că n-are importanţă, dar din
punct de vedere uman importanţa homosexualităţii lui Turing e enormă.
Ea l-a făcut să-şi ia viaţa la numai 42 de ani şi nu din motive sentimentale, ci pentru că urmărirea lui politică şi poliţienească în Marea Britanie
din primii ani postbelici devenise pentru el de nesuportat. Dată fiind
valoarea amplu recunoscută a personalităţii sale, n-a fost aruncat în închisoare – englezii învăţaseră din cazul Oscar Wilde că n-au voie să
repete o greşeală atât de monstruoasă. L-au supus însă forţat unui tratament hormonal care nu era decât varianta sexuală a tratamentelor ce
aveau să fie aplicate abia peste vreo trei decenii în spitalele psihiatrice
destinate dizidenţilor din răposata Uniune Sovietică.
Desigur că pe vremea aceea încă nu se bănuia ce evoluţie va
avea invenţia lui Turing, spre ce viitor deschidea ea porţile, aşa încât în
această privinţă nu-i putem învinui pe britanici de ingratitudine, ci cel
mult de miopie. Aveau însă o altă datorie de recunoştinţă faţă de el,
deoarece graţie lui au putut descifra codurile secrete germane din cel de
al doilea război mondial, în cadrul celebrei operaţiuni „Enigma“, cu
inestimabile consecinţe pentru desfăşurarea ostilităţilor. Turing îşi avea
partea sa considerabilă de contribuţie la victoria aliaţilor. Această contribuţie o cunoşteau britanicii prea bine şi totuşi i-au impus genialului
savant modul umilitor şi dezesperant de viaţă care avea să-l împingă la
acel fatal pas. În filmul pe care i l-a dedicat un curajos regizor, Herbert
Wise, neaservit vreuneia din marile case cinematografice, persecuţia
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homosexualului Turing (interpretat de Derek Jacobi) e descrisă cu o
veracitate care aminteşte spiritul investigaţiilor şi torturilor din închisorile comuniste şi din anticamerele lor.
Englezii au căpătat în raport cu savantul împins la sinucidere,
aceeaşi bad conscience, adică aceleaşi mustrări de cuget ca cele legate
de asasinarea socială a lui Oscar Wilde. E principalul motiv pentru care
cel interesat azi de acest nume nu va găsi pomenită în nici o enciclopedie „boala“ de care suferea şi cu atât mai puţin cauza morţii sale (afară
numai dacă citeşte excelenta monografie a lui Andrew Hodges). Filosoful va întreba, probabil: Ce importanţă aveau acestea faţă de aportul său
ştiinţific, singurul care contează în ochii eternităţii?

Aventura existenţială ca operă de artă
Va veni, fără nici o îndoială, timpul când omul şi lupta dată de
el pe acest pământ vor conta în ochii eternităţii mai mult, infinit mai
mult, decât ceea ce a lăsat după el. Prea marile bogăţii culturale, artistice, ştiinţifice adunate de-a lungul secolelor vor fi resimţite ca tot mai
apăsătoare şi mai sufocante de către un om în căutare de simplitate şi de
esenţial. Acesta va începe să-şi dea seama că, de fapt, aventura existenţială a creatorului însuşi este marea lui operă, cea a cărei contemplare
poate avea asupra noastră un impact profund şi durabil, de neconceput
în cadrul unei relaţii estetice sau pur culturale cu muzica, pictura sau
literatura sa. Bine cunoscut de noi, destinul cu care s-au văzut atât de
teribil confruntaţi un Ceaikovski, un Wilde, un Turing e de natură să ne
influenţeze viaţa cu o eficacitate pe care niciodată n-o vor avea Simfonia
patetică, Portretul lui Dorian Gray sau calculele fizico-matematice
generatoare ale marii invenţii.
O istorie a culturii umane în perspectivă homosexuală va avea
atunci caracterul unei revelaţii. Căci ea va dezvălui eroismul ascuns,
uneori biruitor, alteori zdrobit de care au dat dovadă atâtea mari suflete,
purtătoare ale acestei de neinvidiat peceţi, pentru a trăi, a supravieţui şi
în plus a crea. Ea va scoate totodată la iveală homosexualitatea tăinuită
în cei care au trebuit să şi-o reprime cu deosebită violenţă, din pricini
personale sau sociale. Nu e de importanţă să se ştie că au avut această
predispoziţie unul sau altul în jurul cărora deja se ţesuseră mituri heterosexuale, ca Beethoven, Schubert sau Chopin? Adică nu contează că o
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foarte mare parte a valorilor din care se hrăneşte spiritual omenirea au
fost făurite de cei huliţi şi torturaţi de ea timp de două milenii? Cred că e
una din cele mai „ziditoare“ lecţii de omenie şi de morală, nu teologică
ci practică, ce i-ar putea fi date.

Stereotipuri sociale şi victime de geniu
Dacă homosexualitatea e înnăscută, aversiunea faţă de ea este
un fenomen social: se dobândeşte prin continuele acţiuni de murdărire şi
spălare a creierului cărora fiinţa le este supusă de când vine pe lume.
Ideea sau imaginea inoculată prin acţiunea corupător-modelatoare a
mediului posedă însă o capacitate atât de vicleană de a se cuibări şi de a
prinde rădăcini, încât capătă înfăţişarea unei adevărate naturi. Credem
că simţim aşa în virtutea legilor firii; în realitate, am fost învăţaţi, dresaţi
să avem o anumită reacţie. Acesta este efectul pervers al fasonării omului de către familie, şcoală, instituţii, stat, biserică, mass-media şi societate în general, când eul său nu s-a dovedit suficient de tare pentru a
recunoaşte caracterul alienant al acestor înrâuriri, dar mai ales pentru a
pune piciorul în prag şi a zice: „Destul! Vreau să fiu eu însumi, nu ceea
ce vreţi voi să fiu!“
Chiar când un spirit a ajuns foarte departe în construirea unei
concepţii despre lume, el nu este neapărat înarmat pentru a-şi da seama
că tratarea curentă a homosexualităţii ca fenomen imoral şi antinatural e
doar tinicheaua atârnată de coada sa mentală de către alţii iar nu expresia eului său profund, unde n-a putut încă ancora. Iată câteva mostre de
cugetători care au făcut din plin dovada creativităţii lor intelectuale dar
n-au arătat nici măcar un minim spirit critic faţă de prescripţiile religioase ale unei culturi cu un spirit străin europeanului, cea ebraică veche şi
datând cu cel puţin cinci secole înaintea erei noastre. Le-au preluat tale
quale într-o totală ignorare a vieţii reale şi în iluzia, tipic universitară, că
aceasta s-ar putea conforma literei moarte:
Martin Luther: „Odioasa comportare a poporului Sodomei e
nemaipomenită, căci el s-a depărtat de pasiunea şi atracţia naturală a
bărbatului pentru femeie, sădită în om de Dumnezeu însuşi, şi doreşte
ceea ce e cu desăvârşire contrariu naturii. De unde vine această stricăciune? Neîndoios de la Satana, care, când oamenii au pierdut frica de
Dumnezeu, asupreşte în aşa chip firea, încât reduce la tăcere dorinţa
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naturală şi stârneşte una potrivnică naturii”. (Comentarii la Cartea
Facerii)
Montesquieu: „Acest viciu ar trebui proscris fie şi numai pentru
faptul că dă unui sex slăbiciunea celuilalt şi, printr-o tinereţe scandaloasă, croieşte drum unei bătrâneţi infame“. (Spiritul Legilor)
Kant: „O a doua crimen carnis contra naturam este relaţia sexuală dintre persoane de acelaşi sex, în cadrul căreia... avem
homogenitate în loc de heterogenitate a sexelor, femeia satisfăcându-şi
dorinţa cu o femeie şi bărbatul cu un bărbat“. (Lecţii despre Etică)
Paul Claudel: „Dacă atracţia sexuală nu conduce la rezultatul
său natural, care este reproducerea, e deviată şi rea. Este singurul
principiu solid. Unde vei trage linia? Dacă unul pretinde să justifice
sodomia, un altul va justifica onanismul, vampirismul, violul copiilor,
antropofagia etc... În plus, Revelaţia ne învaţă că acest viciu e deosebit
de urât de Dumnezeu“. (Corespondenţa cu André Gide)
Karl Barth: „Homosexualitatea este boala fizică, psihologică şi
socială, fenomenul de perversiune, decadenţă şi descompunere care
apare când omul refuză să accepte valabilitatea poruncii divine... Porunca lui Dumnezeu îi arată în chip irefutabil – în clară contradicţie cu
propriile lui teorii – că un bărbat poate fi cu adevărat om numai alături
de femeie, iar o femeie numai alături de bărbat. Dacă acceptă această
realitate, atunci pentru homosexualitate nu e nici un loc în viaţa sa,
indiferent de forma – brută sau rafinată – pe care o poate lua“. (Tratat
de Dogmatică)

„Ori tăceţi, ori vă ia dracu“
Nu e straniu cum toţi vorbesc aceeaşi limbă, repetă aceleaşi
formule, rostesc exact aceleaşi condamnări? S-ar zice că, faţă cu provocarea pe care o constituie această problemă, capacitatea lor reflexivă
încetează să funcţioneze, inundată sau paralizată de ura ce-i uneşte cu
vulgul ignorant, în timp ce restul gândirii lor se distinge tocmai prin
efortul de a se ridica deasupra acestuia. Înţelepţi şi originali în atâtea
alte privinţe, sunt parcă loviţi de un colaps intelectual când se văd confruntaţi cu eterna şi universala înclinare a fiinţei umane de a iubi nu
numai sexul contrar dar şi propriul ei sex: devin asemănători predicatorului care răcneşte fanatic de la amvon pentru că aşa a fost învăţat să
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facă şi pentru că propria-i mediocritate nu-i permite să vadă mai departe
de preceptele catehismului său. Bestialitatea noastră ancestrală, permanent reamintită de această ură, se arată totdeauna mai puternică decât
splendidele edificii teoretice înălţate de ingeniosul nostru creier.
Ce-şi vor fi imaginat, în naiva lor bună credinţă, Luther, Kant,
Barth şi ceilalţi? Credeau, presupun, că aduc un serviciu semenilor dacă
îşi alătură vocea la gălăgiosul cor al ignoranţei hulitoare, denunţând la
rândul lor imaginarul pericol ce paşte omenirea. Obsedaţi de sexualitate
ca păcat, nu-şi puteau da seama de elementara realitate: nu salvau pe
nimeni ci doar dădeau o lovitură în plus – cea a asinului – unor fiinţe
care, pe lângă că nu fac rău nimănui, sunt cu totul lipsite de posibilitatea
de a se apăra. Căci ofensiva urii antihomosexuale, ca expresie a unei
puteri totalitare, nu admite ripostă. Alternativa impusă de ea ultimativ
acestor osândiţi fără putinţă de salvare este sinistră: ori tăceţi, ori vă ia
dracul! De când creştinismul devenit biserică de stat a încheiat funestul
lui pact cu puterea imperială, sub acest semn se perpetuează teroarea
majorităţii heterosexuale asupra minorităţii homosexuale. Într-un dispreţ
absolut al raţiunii, obligată să se conformeze cuminte dictatului social.
Înşiruim sublime gânduri cu care ne mândrim, dar e suficient un
dram de luciditate ca să descoperim cât sunt ele de neputincioase să
recunoască esenţa perversă a ceea ce ne-a fost inculcat de către societate
şi a devenit a doua natură. La unii, cum era cazului editorului filosof,
şiretlicurile abilului intelect pot oferi o aparenţă de decenţă străvechii
scârbe. Cu un plus de ingeniozitate, se poate chiar mima o generoasă
înţelegere a fenomenului – un fel de candid „de ce nu?“ – mai ales românul ştiind să joace de minune comedia sincerităţii patetice, cu mâna
pusă pe inimă şi la nevoie chiar o lăcrămioară în colţul ochilor: Caragiale
ne-a demascat pe vecie! Aşa am răspuns şi atragerilor de atenţie din
partea forurilor internaţionale, puţin dispuse să trateze cu un stat care
menţine prin lege discriminări medievale şi antiumane. Dar aceste foruri
dovedeau o crasă necunoaştere a psihologiei şi tradiţiilor naţionale. Căci
românul nu va renunţa cu una cu două la ceea ce s-a deprins să dispreţuiască din moşi strămoşi: evreii, ţiganii, ungurii şi bineînţeles homosexualii, care au zădărnicit dintotdeauna fericirea neamului...
Solicitată să meargă consecvent mai departe în deschiderea arătată problemei homosexuale, gândirea ce se vrea liberală, într-o perfectă
armonie cu specificul naţional, nu va întârzia să-şi trădeze făţărnicia,
frica de a păşi pe un teren minat cu substanţe explozive vechi de două
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mii de ani. Pseudonatura, adică ceea ce s-a suprapus peste fiinţa esenţială, are o putere de rezistenţă şi de afirmare care-şi râde de bietele noastre
plăsmuiri pretins filosofice. Aproape nu-ţi vine să crezi că au existat
filosofi care, nelăsându-se antrenaţi de curentul iraţional al urii, au putut
privi cu simplitate şi realism o situaţie umană inutil şi absurd complicată
prin abdicarea cugetării de la rolul ei suveran: „Iubirea de adolescenţi e
tot atât de veche ca şi omenirea, s-ar putea de aceea spune că e înrădăcinată în natura umană deşi în acelaşi timp o contrazice“ (Goethe);
„Iubirea bărbatului pentru un alt bărbat decurge oarecum din natura
umană însăşi“ (Schopenhauer).
Două dintre foarte rarele exemple de victorie a gândirii consecvente, ajutată şi de un remarcabil bun simţ, asupra prejudecăţilor vulgare
care-i primejduiesc suveranitatea. Victorie cu atât mai semnificativă cu
cât şi Goethe şi Schopenhauer au fost extrem de sensibili la farmecele
celuilalt sex. Ea este însă foarte departe de a avea o valoare de tipicitate.
Deja când e vorba de sexualitate în general, omul mediu şi „normal“ se
comportă ca un primitiv. Pus în faţa homosexualităţii, el devine pur şi
simplu un sălbatic.

Legitimitatea ignorată
Dacă pseudonatura, născută prin educaţie şi acceptarea pasivă a
ideilor în circulaţie, se dovedeşte, în majoritatea cazurilor, de neînvins,
ce să mai spunem de natura însăşi, aceea în faţa căreia educaţia rămâne
neputincioasă: înclinarea cu care omul se simte venit pe lume şi despre
care sufletul şi trupul îi spun că e de neschimbat tocmai pentru că e natură. Dar cine-i respectă firea refractară şablonului? Când se erijează în
apărătoare a legilor naturii, mentalitatea dominantă are în vedere numai
natura de care stă scris în tratatele de biologie şi de teologie; ignoră cu
desăvârşire natura individuală, care introduce totdeauna corecturi şi
nuanţări în legile generale, iar adesea impune excepţii, ca în toate domeniile existenţei guvernate de legi. Homosexualitatea îşi trage îndreptăţirea cel puţin din această relaţie ontologică între lege şi ceea ce se
abate de la ea sau chiar o contrazice. Ea ar putea invoca însă cu deplin
temei dubla lege care domneşte în natură, de asemenea verificabilă pe
toate tărâmurile vieţii. Căci nu logica excluderii (ori..., ori), ci aceea a
complementarităţii (atât..., cât şi) e cea mai apropiată de intenţiile demi20

urgice. Homosexualitatea întregeşte heterosexualitatea, aşa cum pretutindeni minoritatea e pandantul indispensabil majorităţii, pentru ca
aceasta să nu fie tentată de acel exclusivism care a adus omenirii totdeauna numai nenorociri.
Poate că unii homosexuali au intuit aceste temeiuri superioare
ale existenţei lor, dar sau nu le-au prea luat în serios sau n-au avut îndrăzneala să le afirme – iar dacă ar fi avut-o, cine le-ar fi dat cuvântul?
Fapt e că cei mai mulţi duc de două milenii o existenţă de cârtiţă, ascunzând cum pot o alteritate în care văd un blestem, chiar dacă acesta lasă
să i se smulgă fugitive, pare-se incomparabile voluptăţi. Argumentul
viciului potrivnic naturii a acţionat de-a lungul timpurilor asupra lor
aidoma picăturii chinezeşti, reuşind să creeze în ei convingerea unei
ieşiri monstruoase din ordinea naturală, adică ordinea majorităţii, la care
unii chiar tânjesc să poată reveni. Un complex trădând un pic de prostie
şi multă nevolnicie, putând însă uşor degenera patologic. Spirite ilustre
ca Ceaikovski, Thomas Mann, Pasolini, Wittgenstein au fost chinuiţi,
până la a vrea să se sinucidă, de regretul că nu pot fi ca ceilalţi, a căror
mizerie n-o vedeau, orbiţi cum erau de privilegiul acelora de a se afla
„la putere“.
Într-adevăr, calvarul homosexualului supărat pe destinul său începe tocmai cu iluzia că ceea ce vieţuieşte el, nu e natură, ci ceva trecător şi periferic, în genul unei eczeme care se încăpăţânează să nu dispară
dar căreia totuşi, într-o bună zi, trebuie să i se poată veni de hac. La unii
durează o viaţă până să înţeleagă că mama natură însăşi i-a vrut astfel şi
că nu le rămâne, dacă au un dram de înţelepciune, decât să se accepte
aşa cum sunt. Paradoxul situaţiei e că luminarea cărturărească la minte
nu înlesneşte această înţelegere: pe măsură ce omul astfel pecetluit urcă
scara desăvârşirii sale intelectuale şi morale, îi scade puterea de a recunoaşte natura ca atare şi de a face din ea suprema instanţă a sistemului
său de valori şi a modului de a acţiona. Conceptele culturii intelectualiste se substituie treptat şi perfid bunului simţ, spontaneităţii, reacţiei nemijlocite prin care natura vorbeşte în noi. Cu cât achiziţiile culturale
sunt mai numeroase şi mai rafinate, cu atât creşte puterea lor de a împresura spiritul, lipsindu-l de claritatea vederii şi libertatea acţiunii. Cel
angajat într-o asemenea ascensiune spre culmile zugrăvite de imaginaţia
sa şi a altora, ar trebui să se dea jos de pe acea scară a unei desăvârşiri
tot mai devitalizate, pentru a-şi redobândi prospeţimea primordială.
Coborâşul este însă mult mai greu decât urcuşul.
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Între logică şi instinct
Cultura secolului XX ne oferă un exemplu aproape paradigmatic
al imposibilităţii de a birui şi cu atât mai puţin de a transforma în contrariul ei, o înclinare homosexuală nativă. Chiar atunci, şi poate mai ales
atunci când împotriva ei sunt puse în acţiune mijloace ofensive de maximă eficienţă ale unei minţi versate în mânuirea conceptului. Adică
exact ce întreprindea ilustrul gânditor Ludwig Wittgenstein (1889-1951),
care, de la început până la sfârşit, s-a aflat pe picior de război cu atracţiile şi dorinţele firii sale. Acestea intrau în contradicţie atât cu gândirea
lui, în impetuoasă cristalizare filosofică şi dezgustată de o asemenea
manifestare a naturii, cât şi cu fundamentele catolice ale educaţiei morale primite din partea foarte religioasei sale mame. La care se adăuga
componenta iudaică a eredităţii sale, susceptibilă să ascute conflictul:
fire nevăzute îl legau tocmai de acea tradiţie spirituală care condamnase
cu o vehemenţă unică în istoria omenirii pornirea înnăscută în carnea şi
în sufletul său, pornire resimţită de el ca un blestem. Planau încă asupra
lui fioroasele ameninţări ale Leviticului.
Excepţionala şi creatoarea sa precocitate intelectuală, vădită îndeosebi pe tărâmul logicii, îl uluise pe deja celebrul şi de două ori mai
vârstnicul Bertrand Russell, când, necunoscutul tânăr austriac, de numai
22 de ani, bătu la uşa apartamentului său de la Trinity College din Cambridge. La numai câteva luni de la începutul colaborării lor, se întreţineau de la egal la egal. După mai puţin de doi ani, Russell,
recunoscându-şi limitele, devenea cvasi-discipolul lui Wittgenstein, mai
tânăr cu douăzeci de ani decât el şi neposedând nici o diplomă universitară.
Era manifestarea cea mai izbitoare, tuturor accesibilă, a unui
destin cu totul ieşit din comun. Omeneşte însă, această unicitate avea să
se arate pe alt plan, sesizabil doar de cei apropiaţi şi devenind de domeniul public abia după moartea gânditorului.
Definită în termenii cei mai generali, preocuparea sa de căpetenie era perfecţionarea acestui instrument esenţial al gândirii noastre care
este logica, suspectă în ochii lui de o seamă de inconsecvenţe. Şi cum
logica este inseparabilă de exprimarea verbală, ceea ce se cheamă filosofia lui Wittgenstein, considerată de unii revoluţionară, e de fapt o filosofie a limbajului. Şi e de la sine înţeles că obiectul investigaţiei destinate
să perfecţioneze rigoarea şi coerenţa mentală va fi fost propria lui gândire. Dacă cineva va fi profitat de speculaţiile şi experimentele sale logice,
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inteligibile doar unei elite de iniţiaţi, acesta trebuie să fi fost, înaintea
tuturor, el însuşi. În amuzanta lor obsesie de a măsura inteligenţa, americanii i-ar fi atribuit desigur coeficientul suprem de IQ accesibil unei
fiinţe umane.
Mai avea un atu care-i îngăduia să spere într-o victorie asupra
înclinării erotice: faptul că nu era de acord cu ea, că nu voia să-i devină
complice, că înţelesese de la bun început să facă din neobişnuita-i înzestrare filosofică o platoşă în faţa acestei neruşinate provocări a firii. În
termeni creştineşti: avea voinţa de a nu păcătui. Pe de altă parte însă nu
putem să nu remarcăm că o asemenea voinţă, intelectual înarmată, venea
nu din adâncurile firii, al căror mesaj avea un cu totul alt caracter, ci
dintr-o zonă mult mai periferică a persoanei: aceea unde influenţele din
afară, temerile fără de cauză şi un fel mediocru de a raţiona se unesc formând zidul ce ne desparte de noi înşine. Ideea fixă a purităţii morale în
accepţia ei antisexuală se aşezase ca o caracatiţă peste adevărul său fiinţial.

O simptomatică instabilitate
Încăierarea de forţe căreia sufletul îi servea drept câmp de luptă,
va face din capul locului ca problema homosexuală, destul de chinuitoare prin ea însăşi, să fie însoţită permanent de o suferinţă în plus: un dezechilibru psihologic căruia unii i-au spus neurastenie şi faţă de ale cărui
manifestări periodice Bertrand Russell, altminteri extrem de ataşat şi
binevoitor lui Wittgenstein, va reacţiona disperat, nemaiştiind cum să se
comporte. „E nebun!“ spunea el celor din preajmă-i când genialul şi
straniul oaspete de pe continent se lăsa luat în posesie de imprevizibilele
sale toane. Depresiuni prelungite, brusca schimbare a stării psihice, oscilare frecventă între tentaţii sinucigaşe şi voinţa pasionată de a trăi, explozii de furie alternând cu un glacial şi respingător calm, incapacitate
de a comunica cu ceilalţi în ciuda unei foarte sincere nevoi afective de a
da şi primi căldură: cam aşa luau cei din jur act de ciudăţenia neechivoc
bolnăvicioasă a firii lui Wittgenstein, care totuşi, în momentele sale
bune, putea fi de-a dreptul încântător.
Această derutantă instabilitate psihică ţinea de asemenea de natură, mai exact de tortura ce-i era impusă. E una din urmările tipice ale
războiului pe care autoritara şi inumana raţiune îl declară simţirii şi simţurilor, cu absurda pretenţie ca acestea să se conformeze poruncilor ei.
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Deşi conştient de primejdiile psihice care-l pândeau tot timpul, Wittgenstein nu era deloc în stare să controleze şi să domine aceste procese de la
înălţimea formidabilei sale gândiri. Înaintea homosexualităţii, sănătatea
sa psihică era terenul pe care logica şi filosofia înregistrau o înfrângere
în stare să pună sub semnul întrebării toate pretinsele cuceriri spirituale
ale omului. Foarte debil, acest spirit din care facem mândria condiţiei
umane! Afară numai dacă – cine ştie – spiritul cel adevărat ar adia nu
acolo unde îl căuta Wittgenstein ci altundeva...

Obsesia castităţii
Trecuseră doar câteva luni de la intrarea lui Wittgenstein în cercul lui Bertrand Russell de la Cambridge şi deja se vorbea despre homosexualitatea sa. Russell însuşi o pomeneşte, fără conotaţie dezaprobatoare, în scrisorile către Ottoline Morel, muza sa din acel timp. Ambianţa
universitară britanică nu era deloc ostilă unor asemenea devieri de la o
normalitate devenită convenţională; acestea puteau înflori nestânjenite
în mijlocul ei câtă vreme respectau un minimum de discreţie şi decenţă.
Or, dacă această înclinare îi fusese remarcată, înseamnă că Wittgenstein
se manifestase corespunzător. Iar constatarea preceda cu mult prima lui
mare prietenie sentimentală, care avea să risipească toate îndoielile legate de natura sexualităţii sale.
Din însemnările şi scrisorile lui Russell reiese că Wittgenstein
nici nu încerca să-şi ascundă alteritatea, ceea ce de altminteri consona cu
onestitatea fundamentală a acestuia: a fi cinstit cu tine însuţi şi cu ceilalţi reprezenta pentru el criteriul moral suprem, dincolo chiar de orice
imperative ale cucerniciei. Nu înseamnă câtuşi de puţin că ar fi încetat
să privească foarte critic un fel de a fi care se afla în contradicţie cu
toate convingerile lui. Ce poţi face însă când târăşti după tine o boală,
oricare ar fi ea, cu neputinţă de ascuns celorlalţi? O porţi şi o suporţi cât
poţi mai demn, continuând să i te opui atât cât este omeneşte posibil. În
acest spirit era prezent şi se mişca Wittgenstein printre studenţii şi profesorii de la Cambridge.
Russell menţionează de asemenea, în repetate rânduri, şi cu o
nuanţă uşor ironică, „păcatele“ proaspătului său discipol, obiect frecvent
al convorbirilor lor intime. Putem deduce din tonul lui că n-avea nici un
fel de intenţie moralizatoare, ci că era vorba mai degrabă de spovedanii
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ale tânărului austriac, atât de evoluat în gândire, dar încă naiv în viaţa sa
sentimentală. Ceea ce se poate presupune, căci mărturii nu există, este
că acesta se căznea să ţină seama, nu ştim cu câtă eficacitate, de graniţa
dintre erotic şi sexual: acesta din urmă n-avea voie, în principiu, să năvălească în domeniul sacru al iubirii, care pentru Wittgenstein trebuia să
rămână castă. Şi într-adevăr, lipsesc indiciile pozitive care ne-ar permite
să vorbim despre o încălcare a acestei graniţe. În acelaşi timp însă, aluziile obsedant repetate de Wittgenstein, tocmai în virtutea funciarei sale
onestităţi, la „murdăria“ faptelor sale, sunt atât de numeroase, însoţind
mai ales crizele sale, încât ne putem cu temei întreba: nu vedea el cumva
„păcat“ şi „murdărie“ în simplul fapt de a simţi într-un fel dezaprobat de
lume, de religie şi de propria-i raţiune?
(Un fapt petrecut mult mai târziu pare să coroboreze această interpretare. Când, pe parcursul unei foarte importante relaţii sentimentale
din perioada sa matură, tot la Cambridge, şi anume cu Francis Skinner,
se va îndrăgosti de un alt tânăr din acelaşi mediu, Keith Kirk, mari remuşcări îl vor cuprinde în legătură cu cel dintâi. Aşa cum se exprimă el
în scrisori către prieteni, dă să se înţeleagă că i-ar fi fost infidel, iar reproşurile pe care şi le va face în privinţa aceasta – cum vom vedea mai
târziu – îl vor întovărăşi ani de-a rândul. Dar când, multă vreme după
moartea filosofului, Keith fu întrebat despre pasiunea trezită de el în
Wittgenstein, reacţia lui fu de mare mirare: niciodată n-o bănuise. Exact
aşa cum va reacţiona chelnerul de care se îndrăgostise bătrânul Thomas
Mann la hotelul „Dolder“ din Zürich (coincidenţă în plus: amândoi tinerii aveau 19 ani şi aparţineau clasei muncitoare). Când după câteva decenii, Franz Westermeier de la Zürich, devenit între timp şef al chelnerilor dintr-un mare hotel newyorkez, află ce rol jucase în viaţa lui Thomas
Mann – căci în fond el i-l inspirase pe Felix Krull – rămase consternat:
nu-i trecuse niciodată prin cap ce se petrecea în sufletul distinsului scriitor care-i arăta o atât de măgulitoare atenţie.)
Wittgenstein nu comisese aşadar nici o faptă trădătoare în raport
cu acel serafic Francis Skinner, de care vom vorbi pe larg când vom
ajunge la momentul corespunzător din viaţa filosofului. Să fi avut loc
atunci „murdarul păcat“ numai în imaginaţia acestuia? E foarte posibil,
cel puţin pentru această perioadă de timpurie tinereţe – Wittgenstein
între 23 şi 25 de ani – încă aptă să-şi apere feciorelnicia. Vom vedea
însă cum impulsurile din adâncuri nu vor întârzia să-şi ceară imperios
drepturile.
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Enigmaticul Jurnal
David Pinsent este cel cu care va înnoda prima sa mare prietenie
sentimentală, una dintre cele trei care aveau să-i jaloneze viaţa, infirmând existenţial construcţiile sale raţionale. Era un student cu doi ani
mai tânăr, fascinat de strălucirea intelectuală a lui Wittgenstein şi de
prestanţa apariţiei sale fizice. Fin, delicat şi foarte gentil, echilibrat sufleteşte, totuşi vulnerabil, într-un total contrast cu firea egocentrică şi vulcanică, de apucat genial a celuilalt, Pinsent inaugura genul partenerului sentimental de care avea să se simtă atras până la sfârşit Wittgenstein. Cei
doi erau tot timpul nedespărţiţi şi nu încape îndoială că inseparabilitatea lor era privită în spiritul care la Trinity College se înţelegea aproape
de la sine. De aici şi lipsa de sfială cu care se afişau mereu împreună.
Evenimentele cele mai marcante ale vieţii lor comune au fost
două mari călătorii, în Islanda şi în Norvegia, la invitaţia şi pe cheltuiala
lui Wittgenstein (al cărui tată era cel mai bogat om al ţării sale: un
Krupp austriac). Pinsent a ţinut un Jurnal amănunţit al acestor două
călătorii. În afară de vreo două scene de gelozie din partea lui Wittgenstein, supărat pe tovarăşul său de călătorie că acordă atenţie şi altor persoane, jurnalul nu conţine nimic ce ar justifica o interpretare erotică a
relaţiei dintre ei. Aceasta apare ca o camaraderie asemănătoare atâtor
altor tineri de vârsta lor, porniţi într-o excursie aventuroasă.
Dar tocmai această aproape perfectă inocenţă avea să apară cusută cu aţă albă investigaţiei wittgensteiniene, mai ales în lumina evoluţiei ulterioare a filosofului şi a ceea ce revela ea din firea puternic senzuală a acestuia. Atât Ray Monk, în marea sa monografie, cât şi Justus
Noll, în cartea sa Ludwig Wittgenstein şi David Pinsent, pun foarte la
îndoială veridicitatea felului cum sunt relatate cele două voiajuri. Înainte
de toate, foarte probabil, de către Pinsent însuşi, prea britanic ca să nu
prevadă ce-ar putea gândi şi spune cei ce vor citi acest jurnal: Anglia
abia ieşise din puritana eră victoriană! De vor fi rămas unele amănunte
semnificative, ele aveau să dispară prin grija legatarului Georg von
Wright care, după ce a refuzat timp îndelung publicarea Jurnalului,
accepta într-un târziu s-o facă precizând totodată că unele amănunte,
prezentate de el ca nesemnificative, au fost eliminate. Nimeni n-avea să
ştie în ce constaseră ele.
Scrierea apărea în 1989, la 48 de ani de la moartea lui Wittgenstein
şi la 73 de ani de la moartea lui Pinsent, ceea ce permite cititorului să-şi dea
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seama ce prematur îşi sfârşise viaţa acesta din urmă. Că relaţia dintre el şi
Wittgenstein fusese infinit mai mult decât o camaraderie de „boy-scouts“ o
sugerează filosoful însuşi într-o confesiune pe care, ca un inconsolabil văduv, o făcea fidelului prieten Paul Engelmann, cu toate că trecuseră trei ani
de la pierderea suferită: „Mă gândesc în fiecare zi la Pinsent. A luat cu el
jumătate din viaţa mea. O s-o ia dracul şi pe cealaltă“.1

Logica patriotismului...
Primul război mondial îi impuse despărţirea de David. O despărţire
care ar fi putut să nu aibă loc, dar Wittgenstein nu avu puterea să se opună
unei alte forţe naturale active în el – mai degrabă una din acele influenţe din
afară devenite a doua natură: patriotismul. E greu de înţeles cum acest om, a
cărui gândire îl putuse pune în inferioritate pe un filosof de talia lui Russell,
se arăta incapabil să recunoască demagogia ascunsă îndărătul ideii patriotice şi dezastrul uman adus de orice război. În treacăt spus, britanicul asupra
căruia el câştigase atât de uşor o victorie intelectuală, va avea curajul să se
declare împotriva războiului şi tăria sufletească de a suporta detenţiunea
ce-i fusese atrasă de „nepatriotica“ sa atitudine iar apoi reducerea dreptului
de a se mişca în interiorul ţării. Russell avea desigur şi înţelepciunea vârstei, inaccesibilă încă lui Wittgenstein, dar aceasta era departe de a fi fost
cauza principală a opoziţiei lui politice – războiul fusese declarat de oameni chiar mai în vârstă decât el. Pentru a-şi da seama în ce tragică aventură se angaja Europa, hotărâtoare au fost bunul simţ, omenia şi o atitudine cu adevărat filosofică în faţa vieţii.
Nici una din aceste însuşiri nu-l caracteriza pe Wittgenstein. Poţi
face dovada unei gândiri sclipitoare, arătându-te totodată inapt a înţelege
filosofic viaţa. E unul din motivele pentru care n-am înţeles niciodată de ce
Wittgenstein e numit filosof. Dar cum să-i numeşti altfel pe toţi cei care
1

Către Bertrand Russell la 6 august 1929, apud Ray Monk: Ludwig Wittgenstein – The Duty of Genius, în ediţia franceză, Editions Odile Jacob, Paris
1993, p. 194. Biografie de proporţii impresionante, scrisă cu o exemplară obiectivitate şi sprijinită pe o enormă documentare, cartea lui Ray Monk constituie
cercetarea fundamentală de referinţă în problema Wittgenstein. A fost primul
cercetător cu acces la însemnările în manuscris, hotărâtoare pentru întregirea
umană a imaginii pe care posteritatea şi-a putut-o face despre gânditorul austriac.
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jonglează cu conceptele şi construiesc sisteme mentale, mai ales când se
prezintă ei înşişi ca atare? M-am conformat şi eu atotputernicei obişnuinţe
verbale, neuitând însă nici o clipă magistrala şi totuşi foarte umila remarcă
a lui Hegel că după Socrate n-au mai existat filosofi, ci doar profesori de
filosofie.

Carnetele secrete
Şi astfel Wittgenstein se întoarse pe continent spre a-şi apăra patria, care de fapt nu era patrie, ci un conglomerat de naţiuni, în mijlocul
căruia se întâmplase să vină la lumina zilei. Faptul că tocmai AustroUngaria declanşase acest război nu-i dădea deloc de gândit. Exaltarea
generală care scutura febril Europa acelei veri din 1914 îl cuprinsese şi
pe el, aşternând un văl al iluziei peste atât de admirata luciditate a gândirii sale.
Se înrolă aşadar voluntar şi fu trimis pe front, unde simţi pe
propria-i piele grozăviile marii conflagraţii. Dezamăgitoarele şi dureroasele experienţe ale patriotului Wittgenstein le găsim consemnate într-un
document autobiografic de primă importanţă: aşa zisele Carnete secrete,
în care îşi nota, când ostilităţile o permiteau, zbuciumul şi sfâşierile,
însoţite mai totdeauna de o implorare a unui Dumnezeu de care până
atunci nu făcuse mare caz. Incontestabila sinceritate a acestor mărturisiri
ale propriei neputinţi şi vulnerabilităţi, căci nu-şi imagina că ar ajunge
cândva să fie publicate, le conferă o înaltă valoare umană. Patriotului i
se substituie, în asemenea momente, omul şi homosexualul.
Două gânduri, crescute dintr-o rădăcină comună, îl însoţesc
permanent, alternând sau chiar suprapunându-se. Unul este dorul mistuitor după David. „Nu mă simt bine... Am nostalgia lui David“
(20.10.1914) „Ce des mă gândesc la David. S-o fi gândind el la mine
aşa cum mă gândesc eu la el, fie chiar de două ori mai puţin?“
(11.11.1914).2 Când nădăjduieşte că-l va revedea curând, când se teme
că nu-l va mai putea vedea niciodată. Doar imaginea plină de duioşie a
prietenului iubit i-a permis să se ridice deasupra înflăcărării patriotarde
2

Toate citările notaţiilor de jurnal făcute de Wittgenstein în timpul primului
război mondial se bazează pe ediţia franceză: Carnets secrets – 1914-1916,
Farrago, Tours, 2001
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şi isteriei belice. Neîntreruptă a rămas comunicarea dintre ei, deşi foarte
îngreunată de către împrejurări, mai ales că aparţineau unor lagăre inamice. Intensitatea umană a prieteniei lor era prea mare ca să poată fi
afectată de contingenţele istoriei. Şi unul şi celălalt îşi dădea perfect seama că ceea ce îi lega era mai presus de conflictul dintre ţările lor şi n-avea
nimic comun cu el. Prin suspinele sale înăbuşite după îndepărtatul David, Wittgenstein se descărca de tot dezgustul resimţit în faţa grosolăniei
militare de care era înconjurat.
Celălalt gând statornic era legat de senzualitatea care, în condiţiile date, trecea prin faze de puternică exacerbare şi nu găsea o ieşire
decât în masturbaţie. Carnetele abundă în însemnări privind practicarea
„viciului solitar“ – de aici caracterul „secret“ pe care l-au avut un timp.
Wittgenstein notează cu nemţească rigoare plăcerile pe care şi le furniza
singur, mai ales în timpul nopţilor. „În noaptea aceasta m-am masturbat
din nou (pe jumătate în vis)“ (19.10.1914); „Sunt din nou foarte senzual
şi mă masturbez aproape în fiecare zi“ (17.2.1915). Din nou se impune
paralela cu Thomas Mann al cărui Jurnal, pedant ţinut zi cu zi, conţinea
filmul tuturor evenimentelor diurne şi nocturne, din care nu lipseau şedinţele de onanism. Nu face consideraţii etice asupra acestui act, deşi
slăbiciunea din care purcedea îi era limpede. Sunt subînţelese în hotărârea de a nu i se deda decât odată la zece zile, ceea ce însă nu-l împiedica
să-şi ofere voluptatea şi de două ori pe săptămână.
Foarte adesea, cele două gânduri se împletesc, unul trăgându-l
după sine şi pe celălalt, după această schemă: „mereu nici o veste de la
David. În cursul ultimelor săptămâni m-am simţit mai senzual“
(16.1.1915); „I-am răspuns lui David. Foarte senzual” (18.3.1915);
„Foarte senzual. Mă masturbez în fiecare zi. E multă vreme de când nu
am mai primit ştiri de la David“ (16.4.1915).
Ce deosebire între aceste Carnete secrete şi Jurnalul pe care-l
ţinuse David cu doi ani înainte, atât de aseptic şi asexuat! Dar mai devreme cu doi ani Wittgenstein nu putea fi altul, căci senzualitatea nu
vine peste noapte, ea ţine de fiinţa cuiva. E de neconceput ca absolut
nimic din ea să nu transpară prin faptele notate de David în chiar procesul desfăşurării lor şi sub impresia celor ce se petreceau zi de zi între ei.
Jurnalul său e prea angelic ca să fie pe deplin autentic. Carnetele secrete scot la iveală ceea ce fie că fusese ascuns de pudoarea britanică a lui
David fie că fusese cu oroare eliminat de către moştenitori.
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Binefăcătoarea cutremurare
„Sunt bolnav şi viaţa mea e mediocră. Ajută-mă Doamne. Sunt
un biet nenorocit. Izbăveşte-mă Doamne şi dă-mi pacea“ (7.4.1916).
„Nu sunt decât un vierme“ (4.5.1916). „Sunt prea slab. Sunt prea slab!
De mi-ar veni Dumnezeu în ajutor“ (26.7.1916). „Sunt la discreţia dorinţelor şi înclinărilor“ (29.7.1916). Trufia gânditorului s-a făcut foarte
mică, s-a zgribulit de tot sub apăsarea confruntării zilnice cu distrugerea
şi cu moartea, dar mai ales cu propriile-i neputinţi. Înlocuind-o, omenescul vibrează din ce în ce mai puternic şi ia contururi tot mai pronunţate. Vulgaritatea înconjurătoare, faţă de care reacţionase cu atâta repulsie, începe să nu mai fie un zid între el şi ceilalţi. „Îi înţeleg pe oameni.
Ori de câte ori mă voi simţi împins să-i urăsc, va trebui să fac efortul
să-i înţeleg“ (6.5.1916).
Pe fundalul acestei evoluţii îi va fi adusă la cunoştinţă ştirea
morţii lui David într-un accident de avion la 8 mai 1918. Avea 27 de
ani! Se adeverise nu speranţa revederii, ci presimţirea despărţirii definitive. E ca şi cum fiinţa lăuntrică i-ar fi fost redusă la jumătate. Abia
acum îşi dă seama de dimensiunile reale ale iubirii lui pentru David. Şi
va trage consecinţele. Ceea ce va urma va fi o lungă retragere în sine
însuşi, cât mai departe de lume. Pentru multă vreme, golul lăsat de cel
dispărut nu va fi umplut de nimeni.
Va aduce în felul său omagiul cuvenit defunctului. Îi va dedica
opera în care expune principiile gândirii sale şi care avea să-i aducă
celebritate universală: Tractatus logico-philosophicus. Este însă doar
primul, şi nu cel mai important, semn al cutremurării produse în el prin
pierderea celui iubit. Altele vor urma, pătrunse de o adevărată dăruire de
sine.

Renunţări de pustnic
După războiul pe care-l trăise pe toată durata lui, plus un prizonierat postbelic în Italia, Wittgenstein nu mai simte interes nici pentru
logică, nici pentru mediul universitar de la Cambridge. O dorinţă imperioasă de a abandona totul pune stăpânire pe el. Devenit prin moartea
tatălui moştenitorul unei averi fabuloase şi deci unul din cei mai bogaţi
oameni din Europa, ceea ce imediat după război nu era deloc de dispre30

ţuit, el ţine neapărat să-şi manifeste dispreţul faţă de un asemenea privilegiu şi renunţă, spre uluirea avocatului, la toată moştenirea, cedând-o
celorlalţi membri ai familiei. Ca un Francisc din Assisi al gândirii, îşi
dorea sărăcia şi într-adevăr o avu; de acum înainte şi până la sfârşitul
vieţii, va lupta cu greutăţi materiale dintre cele mai elementare şi le va
putea birui doar cu ajutorul prietenilor.
O altă mare hotărâre privea modul său de viaţă. Reputaţia internaţională pe care atât de timpuriu şi-o câştigase, o va jertfi în favoarea
unei existenţe pe cât posibil mai nebăgate în seamă, mai umile. A funcţionat timp de şase ani ca institutor de şcoală primară într-un sat pierdut din
munţii Austriei. S-a angajat apoi ca ajutor de grădinar. În fine puse la
dispoziţia sorii sale priceperea sa de arhitect pentru construirea unei case.
Vreo zece ani din viaţa lui Wittgenstein s-au scurs în afara vieţii de societate, a lumii intelectuale, a profesiei, a cercetării, a prietenilor.
Se manifesta astfel o altă componentă spirituală care, alături de
gândirea şi concepţia sa despre lume, voia să acţioneze asupra naturii,
deschisă prin definiţie vieţii şi dăruită ei. Dacă ar fi avut o credinţă aşa
cum scrie la carte, neîndoios că s-ar fi făcut călugăr şi s-ar fi retras pentru totdeauna într-o mănăstire. Dar această credinţă îi lipsea, iar instabilitatea firii sale nu promitea sedentarismul cerut bunului călugăr. Acest
deceniu de retragere, solitudine şi renunţare – de „chenoză“, ar spune
iubitorul Filocaliei – fusese pentru el nu un omagiu adus Atotputernicului, ci felul de a-şi purta doliul lăsat în sufletu-i de moartea lui David.

Căutând noi orizonturi
Sosi însă şi timpul să lase mortul cu morţii şi să revină la ce părăsise: la uneltele sale, la locurile unde valoarea îi fusese pentru prima
oară recunoscută, la prietenii de-odinioară. Se întoarse aşadar la Cambridge, unde amintirea lui era mereu vie, regăsindu-i pe supravieţuitorii
celor care-l apreciaseră şi înainte de toate pe Bertrand Russell. Dar dacă
e să privim această întoarcere în lumina destinului, care ne permite totdeauna o înţelegere mai adâncă a evenimentelor, am putea spune că nu
atracţia vieţii universitare sau renaşterea interesului pentru logica matematică fuseseră adevărata cauză a acestei reveniri. Şi iată de ce.
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Lăuntric Wittgenstein se distanţase enorm de aceasta sferă de
activitate. Reinstalat la Cambridge, acum ca profesor, el va întreprinde o
adevărată discreditare a instituţiei academice în general şi a mentalităţii
produse de ea, care fac ca viaţa cea adevărată să îngheţe. Va încerca să-şi
convingă studenţii că e mult mai profitabil pentru ei să lucreze manual
sau într-o fabrică. În ceea ce-l privea, oscila între a deveni student la
medicină şi a căuta un loc de muncă în Uniunea Sovietică, asupra căreia,
în anii treizeci, mulţi intelectuali europeni îşi făceau iluzii. Va face chiar
o călătorie la Moscova şi Leningrad pentru a sonda posibilităţile existente dar, în faţa realităţilor, abandonă proiectul.
Se stabilise aşadar din nou la Cambridge, fără a mai simţi
aproape nimic din entuziasmul care-l mânase altădată spre această prestigioasă cetate universitară. Ce-l făcuse atunci să se îndrepte într-acolo?

O apariţie îngerească
Nu Trinity College şi nici măcar Russell îl chemau, ci un tânăr
încă necunoscut lui, cunoscut însă destinului care-i pregătea viitorul, îi
călăuzea paşii şi îi înlesnea putinţa împlinirii, fără a i-o garanta: depindea de înţelegerea şi strădania călăuzitului. Iar acest tânăr trebuia să
ducă mai departe, mult mai departe, ceea ce însemnase pentru el David
Pinsent. Se numea Francis Skinner, era student în matematici şi avea
jumătatea vârstei lui Wittgenstein, care tocmai trecuse de patruzeci de
ani. Era mai înalt decât profesorul său, subţire şi mlădios, cu o figură
delicată şi blândă precum îi era şi firea. O persoană din cercul filosofului, Fania Pascal, avea să-l zugrăvească astfel, când el deja nu mai era:
„Putea fi vesel, iar compania oamenilor îi făcea plăcere. Complet lipsit
de maliţiozitate, era incapabil să gândească rău de cineva. Putea învăţa
să fie mai practic – şi chiar a învăţat – dar vai, rămânea mereu prea
altruist, prea modest“.3
Că într-adevăr chemarea de la Francis pornise, chiar dacă acesta nu fusese decât instrumentul unei misterioase necesităţi şi logici, s-a
arătat prin rolul său de îmbolditor iniţial în iubirea ce prindea să se nască. Îndrăgostit de profesorul său, faţă de care nutrea o admiraţie fără
margini, studentul îşi vădi afecţiunea cu o stăruinţă crescândă până ce
3

Rush Rees (editor): Recollections of Wittgenstein, Oxford, 1984, p. 24
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Wittgenstein, luând cunoştinţă de ea şi cucerit de aproape îngereasca lui
puritate, îşi deschise inima.
Crescendo-ul pasional al lui Francis nu se oprea însă. Gestul de
consimţământ din partea profesorului îl îndemna să i se ofere şi mai
generos. Persoana sa cu interesele ei se dizolva în dorinţa de a nu trăi
decât pentru maestru şi iubit; devotamentul şi abnegaţia sa atinseseră o
limită dincolo de care, omeneşte vorbind, cu greu se mai putea trece.
Supralicitându-şi necontenit puterea de dăruire, Francis o făcea totuşi
fără crispări, cu luminoasă simplitate, cu o detaşare senină de sine care o
depăşea cu mult pe cea dovedită de Wittgenstein în perioadele sale de
furioasă asceză (bine intuită de Russell ca manifestare de orgoliu şi egoism). Studentul cel îndrăgostit de profesorul său nu-şi dorea decât să fie
iubit şi să poată servi cu toată infinita putere de a iubi pe care o ascundea aparenţa sa liniştită şi suavă. Ar rezista comparaţiei cu cei mai sublimi efebi erotic devotaţi, ca Antinous, Bagoas sau – mai aproape de
noi – un Jean Marais.

Nepotriviri intime
Deşi prezenţa sa continuă fusese binevoitor acceptată de Wittgenstein, acesta era departe de a răspunde aşa cum merita dăruirea lui
Francis. Se pare că nu recunoscuse în Skinner răspunsul acelei puteri
invizibile invocate de el însuşi când notase în Carnetele secrete: „Să se
întâmple ceea ce trebuie să mi se întâmple. Viaţa mea e în mâinile destinului“ (25.1.1915). Cum să ne explicăm altfel jumătatea de măsură a
răspunsului său afectiv? În plus avea de luptat şi cu greutăţile obiective
legate de unele particularităţi ale firii sale. Unei glacialităţi funciare, nu
permanentă, dar chinuitoare pentru celălalt când ieşea la iveală, i se
adăuga o oboseală sufletească începută încă pe timpul serviciului său
militar („mă simt ca zdrobit şi bolnav“, 10.5.1915) şi devenită cronică
odată cu moartea lui David („Afară numai dacă toţi diavolii iadului vor
trage în sens opus, viaţa mea va deveni foarte tristă, dacă nu chiar imposibilă“, 20.8.1920).4 Profund contrastantă, pasiunea studentului avea
prospeţimea şi avântul vârstei, deschiderea unui suflet încă fără o veri4

Scrisoarea către Ludwig von Ficker din 20 august 1920, apud Ray Monk, p.
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tabilă biografie, pe care însă Francis, uimitor de conştient, îi încredinţase celuilalt misiunea de a o scrie aşa cum va găsi el de cuviinţă. În relaţia în care viaţa însăşi îl angrena, Wittgenstein se arăta mai puţin ca
oricând vrednic de voinţa destinului. Îl dorea pe Francis lângă el, serviciile lui profesionale îi deveniseră indispensabile; îi dăruia însă afecţiunea, atât de avid aşteptată, în picături şi cu intermitenţe.
Erau fără margini răbdarea şi speranţa care-l însufleţeau pe
Francis, total abstras de ceea ce ar fi trebuit să cuprindă bucuria de a trăi
a unui tânăr de vârsta sa. Când Wittgenstein era în Cambridge, savura
fiecare clipă petrecută în apropierea lui; când acesta era absent, se mângâia cu gândul iminentei revederi. Îşi continua studiile matematice, dar
fără real interes; raţiunea sa de a fi era acum să trăiască doar pentru
Ludwig. Unii ar putea spune că devotamentul lui se asemăna unuia femeiesc. N-am întâlnit vreodată, în lunga mea viaţă, tipul de femeie capabilă să se ridice la acest gen de abnegaţie, în care orice interes personal să fi fost complet anihilat. Francis avea, fireşte, o latură feminină
frapantă, dar neclintirea şi lepădarea de sine cu care ea se împletea lăsau
să se întrezărească un eroism lăuntric de cea mai virilă esenţă. Nu mi-a
fost dat să contemplu o fiinţă umană a timpurilor noastre atât de apropiată
de sublimul ideal al androginului.
Aspiraţiei lui Francis spre desăvârşita comuniune i se mai opunea şi dorinţa crescândă de singurătate şi izolare a lui Wittgenstein.
Unul visa la o convieţuire intimă şi permanentă; visul celuilalt era o
sihăstrie cât mai departe de lume şi chiar de acela de care era atât de
iubit, dar căruia îi drămuia afecţiunea. Când Wittgenstein îşi anunţă
hotărârea de a duce o viaţă de ermit, adică absolut singur, printre fiordurile norvegiene, efectul comunicării sale, irevocabilă ca de obicei, fu
copleşitor. Înmărmurit la început, Francis izbuti să-şi revină şi să se
domine. Înţelese că unuia ca el, care nu mai miza decât pe această carte,
îi rămânea doar să aştepte. Asemenea eroinei ibseniene, Solvejg, pe care
nimeni şi nimic n-o poate împiedica să nădăjduiască la nesfârşit în întoarcerea rătăcitorului Peer Gynt, acest Faust nordic, rudă bună cu filosoful nostru cel fără de astâmpăr şi atât de puţin filosof.
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Înşelătoare idilă
Abia acolo, unde nu putea vorbi decât cu cerul, cu marea şi cu
stâncile, începu – dar numai începu – să i se reveleze lui Wittgenstein
nobleţea unică a celui ce i se dedicase şi îi aştepta întoarcerea de mai
bine de un an. Îl invită să-l viziteze, iar Francis se grăbi, fericit să dea
curs invitaţiei. În timpul celor două săptămâni de trai în comun, relaţia
lor atinse o intensitate pasională fără precedent. E singura ocazie cu care
Wittgenstein consemnează explicit în Jurnalul său caracterul sexual al
raporturilor lor.5 Din scrisorile trimise de Francis după întoarcerea la
Cambridge se desprinde o stare sufletească aproape extatică. Niciodată
dorinţa lui de intimitate cu Wittgenstein nu cunoscuse o asemenea împlinire.
Deşi scurtă, regăsirea de pe coasta scandinavă îl determină pe
sihastru să pună capăt izolării şi să revină la menirea lui universitară,
deşi credea în ea din ce în ce mai puţin. Francis jubila, mai ales că Wittgenstein acceptase să-i îndeplinească vechea dorinţă de a locui împreună. Şi se supuse fără nici cea mai mică rezistenţă noii orientări existenţiale recomandate, de fapt impuse, de adoratul său guru: abandonarea
studiilor universitare şi intrarea ca muncitor într-o fabrică de şuruburi.
Hotărâre ce nu-i aparţinea şi apreciată de unii ca de-a dreptul criminală,
dar căreia i se conformă fără cârtire. Putinţa de a trăi împreună cu Wittgenstein era pentru el îndeajuns de fericită pentru ca orice jertfă să-i
pară suportabilă, chiar dacă era vorba de sacrificarea viitorului său de
intelectual. Ce putea regreta când avea alături de el una dintre cele mai
strălucite minţi ale lumii?
Dar iată că instabilitatea capriciosului profesor, potenţată prin
reînvierea dorinţei sale de însingurare, puse brutal capăt acestei vieţi în
comun, spre deznădejdea lui Francis. Atât era de umil acesta, încât totdeauna când dragul de Ludwig îl punea în faţa unor schimbări neaşteptate de atitudine, era gata să se considere vinovat şi să asume răspunderi
imaginare: adoratul guru nu putea greşi; numai el, Francis, putea fi pricina subitelor lui răciri. Aşa va face şi acum. Celui ce-l părăsise şi se
justifica printr-o sofistică,6 nu prea demnă de propria, redutabila-i logică, îi va răspunde prin cuvinte de îmbunare, fără urmă de reproş. Tran5
6
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spare prin ele un chip gingaş dar îndurerat, abia îndrăznind să ridice spre
zeul neîndurător ochii din care se preling lacrimi fierbinţi: „Sunt foarte
nefericit pentru a-ţi fi dat motive să-mi scrii că te simţi departe de mine.
E cumplit să ştiu că am acţionat de o manieră susceptibilă să slăbească
ceea ce exista între noi. Ar fi o catastrofă pentru mine dacă s-ar întâmpla ceva relaţiei noastre. Te rog să mă ierţi pentru ce am făcut“.

Catastrofa
Se scurseră doi ani de distanţare fizică şi psihică între cei doi.
Francis suferea în tăcere şi se mistuia cu o intensitate egalată doar de
discreţia cu care o îndura. În această perioadă are loc aprinderea lui Wittgenstein, trecut de cincizeci de ani, pentru deja amintitul Keith Kirk, un
tânăr muncitor de nouăsprezece ani care lucra în fabrica unde se angajase Francis. Wittgenstein îi dădea cu regularitate şi gratis lecţii de matematică în apartamentul său de la Trinity College. Deşi se pare că tulburarea sufletească produsă în el a rămas zăvorâtă în lăuntru, ea va fi contribuit la o şi mai mare depărtare a sa de Francis. Are de pe acum remuşcări, prevestitoare ale altora, mult mai grave. Notaţie de Jurnal: „Mam gândit toată ziua la relaţiile mele cu Kirk. În cea mai mare parte,
foarte puţin sincere şi sterile. Dacă aş pune pe hârtie aceste gânduri, sar vedea cât de josnice şi necinstite, cât de indecente erau ele".7
Şi catastrofa temută de Francis veni, nu numai împlinindu-i, dar
şi depăşindu-i presimţirile. Se dezlănţui sub forma unei poliomielite, a
cărei contractare la o asemenea vârstă e un fenomen destul de rar. În trei
zile boala îl scoase dintre cei vii. Era la 11 octombrie 1941. Francis avea
29 de ani, dar în corpul cu aparenţă atât de fragilă trăise un suflet aflat
mai presus de această vârstă: părea să fi acumulat înţelepciunea, forţele
şi mai ales puterea de a iubi ce veneau din adâncuri insondabile ale destinului sau ale destinelor.
Fu pentru Wittgenstein o lovitură de trăsnet şi chemare la trezire.
Începea în sfârşit să-şi recunoască răspunderea, ajutat şi de reproşul mut
al celorlalţi. În timpul înmormântării părinţii lui Francis refuzară să-l

7

La 7 octombrie 1940. Însemnări aflate încă în manuscris. Ibidem, p. 421

36

abordeze sau să-l salute. Plecă singur de la cimitir, târându-se,
clătinându-se şi gemând ca o fiară rănită, relatează martorii.

În restrişte
A doua oară văduv, Wittgenstein se pregătea pentru doliul care
– o ştia prin pierderea anterioară – trebuia să-i cernească lungă vreme
sufletul şi viaţa. La început părea să facă faţă situaţiei cu acea seninătate
transfigurată care urmează nemijlocit plecării unei fiinţe dragi, ca un dar
mângâietor lăsat în urmă de aceasta, cum reiese din rândurile adresate
unui prieten o zi după tristul eveniment: „Francis a căzut bolnav de
poliomielită acum patru zile şi a murit ieri dimineaţa. A murit fără dureri şi fără luptă, cu totul liniştit. Eram cu el. Cred că a avut una din
vieţile cele mai fericite pe care le-am cunoscut şi de asemenea, cea mai
blândă moarte“.8
Una din vieţile cele mai fericite! Nu era aceasta o încercare de a
se autolinişti şi de a se disculpa a unei conştiinţe nu prea împăcate cu
sine? Peste o zi sau două însă, la cimitir, remuşcarea deja îşi înfipsese
ghearele în sufletul său. Crescând neîncetat căinţa, după aproape trei
luni îi fu posibil să rostească asupră-şi o primă judecată: „Mă gândesc
mult la Francis, dar mereu cu remuşcări pentru lipsa mea de dragoste;
nu cu recunoştinţă. Viaţa şi moartea sa mă acuză, căci în decursul acestor ultimi doi ani din viaţa lui am fost adesea neiubitor şi, în inima mea,
necredincios. Dacă n-ar fi fost atât de gentil şi sincer, aş fi pierdut orice
iubire pentru el“.9
Singurătatea spre care aspira, când se ştia iubit şi secondat, lua
acum pentru el o înfăţişare cu totul nouă: întunecată, neliniştitoare, apăsătoare. Înteţită de ea, criza sa va cunoaşte, în primăvara anului următor,
o exacerbare şi se va extinde de la amintirea prietenului dispărut la raportul său cu existenţa în general: „N-am nici cea mai mică speranţă
pentru restul vieţii mele. E ca şi cum n-aş mai avea în faţa mea decât o
lungă întindere de moarte încă vie. Nu-mi pot închipui un viitor pentru

8
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mine altcum decât înspăimântător. Fără prieteni şi fără bucurie“.10
Peste câteva zile, spectrul unei asemenea vieţi se face şi mai ameninţător: „Sufăr mult din cauza riscului de izolare completă care mă pândeşte acum. Nu văd cum voi putea îndura această viaţă. Aşa cum mi-o imaginez, în fiecare zi va trebui să aştept cu teamă seara care nu-mi aduce
decât o mohorâtă tristeţe“.11
Când va fi fost el mai autentic, mai în adevăr? Fugind de lume
sau fugind de însingurare? Pare să fi fost pe deplin el însuşi în ambele
cazuri, dar sinceritatea vădită şi într-un sens şi în celălalt nu face decât
să sublinieze o contradicţie sufletească sfâşietoare, deasupra căreia filosoful n-a fost niciodată în stare să se ridice. Această incapacitate de a
suporta solitudinea îi era hărăzită – probabil spre marea surprindere a
celui ce o iubea cândva ca un amant – pentru ca să poată deveni conştient de unele realităţi: cele ocolite de el în virtutea unei slăbiciuni la care
se referea neechivoc spunând că „n-am curajul, nici forţa, nici limpezimea necesare pentru a privi faptele vieţii mele drept în ochi”.12
Şi ce era dator el să conştientizeze acum? Mai întâi solitudinea
pe care i-o impusese lui Francis prin răceala şi evadările sale, precum şi,
legată de aceasta, minciuna închipuirii sale că dispărutul ar fi avut parte
de viaţa cea mai fericită numai pentru că nu lăsase niciodată durerea să
răzbată la suprafaţă. Această obligaţie de a trece prin ceea ce am pricinuit unei fiinţe care ne-a dăruit numai iubire, este limbajul întrebuinţat
adesea de către destin, atunci când avertismentele sale paşnice n-au fost
percepute sau pricepute.
Se simte atât de nesigur, nejustificat şi neajutorat în trecerea sa
prin viaţă, încât supravieţuirea îi apare posibilă doar prin adoptarea unei
atitudini comparabile cu a biciclistului ajuns la capătul puterilor: „Dacă
nu poţi găsi fericirea în nemişcare, caut-o în înaintare. Eşti prea obosit
ca să mergi mai departe? Nu vorbi de prăbuşire până nu te prăbuşeşti.
Pedalează ca un biciclist ca să poţi continua să te mişti, ca să nu
cazi”.13 Şi încă o dată geamătul celui ce nu vede pe nimeni în jurul său:
„Nefericirea mea e atât de complicată, încât mi-e foarte greu s-o descriu. Dar lucrul cel mai important e, fără îndoială, singurătatea“.14
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Pasiune crepusculară
Dincolo însă de viaţa ce pare să se stingă, pulsează totdeauna alta, cu o mult mai tenace voinţă de a se afirma. În virtutea unui mecanism
psihologic bine cunoscut, Wittgenstein se agaţă de fiecare speranţă
aprinsă în el prin prezenţa – mereu trecătoare – a vreunei persoane ce
face să vibreze sensibilitatea sa pentru frumuseţea juvenilă masculină.
Rowland Hutt, Roy Fouracre, Keith Kirk sunt câteva din aceste apariţii
ce promit o consolare care nu se va adeveri niciodată. Îndeosebi pe acesta din urmă, poate şi pentru că fusese prieten cu Francis, se teme să nu-l
piardă: „De zece zile n-am nici o ştire de la K., deşi acum o săptămână
l-am rugat stăruitor să-mi scrie. Mă întreb dacă nu cumva a rupt-o cu
mine. Ar fi tragic!”.15 Dar îl va pierde peste câteva săptămâni, Keith părăsind definitiv Cambridge şi instalându-se la Bornemouth, unde în curând se va căsători. Ca un făcut, dădea doar peste tineri cărora nu le era
proprie înclinarea sa şi deci n-aveau cum să-i răspundă în felul dorit.
Cam şapte ani avea să dureze acest doliu. În 1948 este încă obsedat de vinovăţia sa faţă de Francis: „Mă gândesc mult la ultima oară
când am fost împreună cu Francis, la comportarea mea odioasă faţă de
el... Nu văd cum aş putea fi vreodată absolvit de această vinovăţie”.16
S-ar fi putut însă spune că generosul, mereu iertătorul Francis, nu numai
că-l slobozise de vină, dar chiar îi dăduse dezlegare pentru o iubire care
s-o continue pe a sa. Căci cel parcă predestinat s-o facă apăruse încă din
1946, generând pentru prima oară în Wittgenstein un sentiment înrudit
cu cel purtat dispărutului. Nu întâmplător: blândeţea, timiditatea şi sensibilitatea lui aminteau de Francis şi izvorau dintr-un suflet care i se
deschidea într-un fel asemănător, în ciuda unei diferenţe mult mai mare
de vârstă decât în cazul anterior. Ben Richards, care abia îşi începuse
studiile de medicină la Cambridge, era cu aproape patruzeci de ani mai
tânăr decât filosoful îndrăgostit de el.
Acesta va avea mai întâi scrupule faţă de memoria lui Francis.
Poate că acela aşteaptă de la el – şi cine ştie dacă nu şi destinul cere
această compensaţie – o văduvie intimă coextensivă cu tot restul vieţii
lui. „Pune-ţi întrebarea – nota el pentru sine – cine va purta doliu pentru tine când vei muri. Iar acest doliu va fi el adânc? Eu, care am mai
15
16
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multe motive decât oricine să port doliul lui Francis, o fac eu cu adevărat? N-a meritat el ca cineva să-l plângă toată viaţa?”.17
Dorinţa de a iubi şi de a fi iubit căpătase însă în el asemenea
proporţii, încât simţea cum supravieţuirea depindea de împlinirea ei. Şi
desigur Francis, de unde se găsea, nu putea să-l trateze cu cruzimea de
care avusese parte el. Astfel încât Wittgenstein, încredinţat că nu încalcă
datoria sa faţă de memoria dispărutului, hotărî să-şi dăruiască pe deplin
inima noului venit, dinspre care emanau deja efluvii binefăcătoare pentru amorţeala sufletului său. „Sunt foarte, foarte trist... Mă simt ca şi cum
viaţa mea s-ar apropia de sfârşit. Singurul lucru bun pe care l-a făcut
iubirea mea pentru Ben este următorul: a împins pe un plan secundar
toate micile mele griji în legătură cu situaţia şi cu munca mea”.18

Înainte de a se înnopta
Noi griji îşi scoaseră însă capul. Marea deosebire a vârstelor îi
sugera şubrezenia şi caducitatea acestei legături. Îndepărtarea lui Ben,
atras de ceea ce e mai de o seamă cu el, îi apărea ca inevitabilă, deşi nu
avusese loc nimic care să-i îndreptăţească temerea. De aici o alternare
de stări interioare care vor aduce din nou zbuciumul în viaţa sa. Tremură
la gândul că l-ar putea pierde, simţind astfel la rândul lui incertitudinea
în care-l ţinuse pe Francis timp de opt ani. Şi-l închipuie deja pe Ben
uitându-i iubirea „asemenea unui băiat care nu-şi mai aminteşte de ceea
ce simţea când era copil“.19 Se vede iarăşi singur: „Ori de câte ori îmi
imaginez că între noi s-a produs ruptura, singurătatea mă terorizează”.20 Se aşteaptă tot timpul la un gest fatal din partea celuilalt: „Nu ştiu
desigur cum se va termina totul. Şi nu ştiu nici cum o parte din ceea ce
există va putea fi păstrată vie iar nu strivită ca o amintire între paginile
unei cărţi. Dar mai ales nu ştiu dacă şi cum voi putea suporta continuarea acestei relaţii cu o asemenea perspectivă în faţă“;21 „Ceea ce mă

17

La 10 noiembrie 1946 (ms.). Ibidem, p. 496
La 8 august 1946 (ms.). Ibidem, p. 483
19
La 12 august 1946 (ms.). Ibidem, p. 483
20
La 25 octombrie 1946 (ms.). Ibidem, p. 495
21
Ibidem
18

40

îngrozeşte este incertitudinea”.22 În faţa zbuciumului intim, genialitatea
logicianului se dovedea neputincioasă.
Dar încearcă în acelaşi timp să-şi reeduce puterea – cândva semeaţă, acum ofilită – de a trăi nesentimental şi nedepinzând sufleteşte
de cineva. „Nu poţi fi vesel şi fără iubirea lui? Trebuie neapărat să cazi
în descurajare ştiind că el nu te mai iubeşte? Nu poţi trăi fără această
cârjă? Căci aceasta e problema: nu te poţi ţine drept fără a te sprijini
de acest baston? Sau e vorba numai de faptul că nu te poţi decide să-l
părăseşti? Sau amândouă? Încetează să aştepţi scrisori care nu sosesc“. Răspunsul pe care-l dă singur acestor întrebări e o tristă constatare a propriei neputinţi: „Nu iubirea mă atrage spre această cârjă, ci
faptul că nu pot să mă ţin pe picioare”.23
E adevărat că Francis fusese absolut unic în felul său şi că Ben
nu va avea pentru el nici aceeaşi pasionată afecţiune, nici aceeaşi disponibilitate. Vor fi însă adesea împreună pentru perioade destul de lungi şi,
mai ales, vor face călătorii, dintre care cea norvegiană va încununa o
tradiţie. Şi nu există din partea lui Wittgenstein nici o mărturie că teama
unei îndepărtări a lui Ben ar fi fost prin ceva justificată. Dar ar mai fi
durat fidelitatea lui multă vreme, dacă Wittgenstein n-ar fi avut inspiraţia să părăsească la momentul potrivit această lume?
Prin întâlnirea sa cu Ben, viaţa lui intrase deja în faza ei finală.
Ultimii ani, adică începând cu 1947-48, sunt marcaţi de o vertiginoasă
degradare, şi nu numai a forţelor fizice ci şi a celor intelectuale. În anumite momente simte chiar adierea dătătoare de fiori a nebuniei, de care
însă avea să fie cruţat. Cine nu-l va cruţa va fi cancerul prostatei, cu o
evoluţie lentă dar implacabilă. Pe acest fundal medical rău prevestitor
are loc ultimul său mare conflict lăuntric: între dorinţa mereu pasionată
de a-l avea alături pe Ben şi o stingere treptată a voinţei de a trăi. Or,
devenea din ce în ce mai limpede, nu numai pentru el însuşi, dar şi pentru
cei din jurul său, că ceasul marii despărţiri avea să sune în curând. N-ar
mai fi avut nici un rost să se cramponeze de viaţă şi de tot ce o simboliza. Refuză să se mai supună tratamentului care ar fi putut încetini evoluţia bolii. Prefera să nu amâne sfârşitul. „Cu cât mai repede, cu atât mai
bine“, spunea el.
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La 26 octombrie 1946(ms.). Ibidem, p. 496
La 27 noiembrie 1946 (ms.). Ibidem, p. 497
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Îşi va petrece ultimele săptămâni de viaţă ca pacient şi oaspete
al doctorului Bevan, a cărui casă purta numele de „Storeys End“, pronunţat ca „Story‘s End“, adică sfârşitul povestirii. Deteriorarea sănătăţii
sale înaintase rapid, grăbită parcă să ajungă la ţintă. Cu numai şase luni
în urmă făcuse, însoţit de Ben, călătoria în Norvegia. Dar în ziua de 28
aprilie 1951, Ben Richards nu se afla la căpătâiul muribundului când
acesta rostea ultimele sale cuvinte conştiente, destinate prietenilor anunţaţi pentru ziua următoare: „Spuneţi-le că am avut o viaţă minunată“.24
Era desigur umor negru...

Prea multă logică strică
Natura – sub aspectul ei fundamental, sexualitatea, şi în forma
ei cea mai provocatoare, homosexualitatea – prefăcuse în ţăndări rezistenţa filosofului, cu feluritele ei faţete: psihologică, teologică, ideologică
sau numai logică. Tocmai pentru că i se opusese cu atâta înverşunare,
Wittgenstein dovedise că vocaţia sa cea adevărată nu era de filosof, cum
se iluzionase să creadă de cum ajunsese la Cambridge, ci de profesor de
logică şi de matematică, apt din când în când, mai ales sub apăsarea
suferinţei, să emită sentinţe în tradiţia moraliştilor ca: „Despre ceea ce
nu putem exprima prin vorbire, trebuie păstrat tăcere”25 sau: „Ura
dintre oameni provine din faptul că ne separăm între noi şi nu dorim ca
cineva să privească înlăuntrul nostru, unde n-ar fi de găsit nimic frumos”.26 Ar fi făcut dovada unei vocaţii de filosof dacă ar fi înţeles din
capul locului ce vrea natura cu adevărat – nu o natură abstractă, existentă doar în cărţi şi în capetele speculative, ci natura concretă şi individuală, inseparabilă de unicitatea persoanei; şi dacă, în continuare, s-ar fi
acordat şi ar fi conlucrat cu ea, manifestându-şi spiritul filosofic prin
capacitatea de a i se adapta, de a nu o contraria, şi totuşi de a o guverna
cu acea împletire de simţ al necesităţii şi simţ al măsurii, al cărei secret
numai înţeleptul îl cunoaşte. Pentru a ajunge aici, nu măiestria logică ar
24

Ibidem
Fraza cu care se încheie „Tractatus logico-philosophicus“: „whereof one
cannot speak, thereof one must be silent“.
26
Ludwig Wittgenstein: Culture and Value, Chicago, University of Chicago
Press, 1980, p. 46
25
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fi fost de trebuinţă. Cazul Wittgenstein demonstrează chiar cum prea
multă logică strică. Ea poate zădărnici o atitudine cu adevărat filosofică,
aceasta fiind înainte de toate intuiţie, forţă şi echilibru, iar nu un joc cu
conceptele, după cum poate cauza prejudicii naturii însăşi, ale cărei legi
nu coincid cu cele ale raţionamentului just şi ale limbajului adecvat.
Natura din noi e desigur prea puternică pentru a nu avea totdeauna ultimul cuvânt, cel hotărâtor, chiar dacă el va trebui să răsune
peste fiinţa ruinată a celui ce n-a înţeles-o sau n-a vrut să colaboreze cu
ea. Cunoaşterea de sine, atât de dorită azi dar concepută din păcate îngust psihologic, e de fapt tocmai descoperirea a ceea ce constituie natura
fiecăruia, firea sa unică. Dar am putea spune de asemenea: este strădania
de a netezi acestei naturi drumul pe care să poată ieşi pe deplin la iveală.
Căci afirmarea ei poate fi un timp stânjenită prin mulţimea de prejudecăţi, reflexe, deprinderi formate în noi pe cele mai diverse căi. Le privim
de obicei, din naivitate, ca făcând parte din natura noastră, când nu sunt
în realitate decât o suprastructură pseudonaturală, cu rădăcini în ereditate, educaţie, religie, cultură, ambianţă socială.
Deşi Wittgenstein făcea figură de liber cugetător, neînregimentat
religios, raportul său cu erosul – plin de rezerve, scrupule şi temeri, mereu înclinat să-l judece moral ba chiar să-l condamne – aparţinea sferei
culturale iudeo-creştine şi coincidea în mare măsură cu mentalitatea
monahismului ascetic. Umilinţa, sau mai bine zis umilirea de sine spre
care se arăta adesea împins, era foarte înrudită cu cea a credinciosului
fervent, aflat în imposibilitate de a găsi pacea lăuntrică până nu a îngenuncheat sub un patrafir sau într-un confesional pentru a-şi mărturisi
păcatele. E ceea ce întreprindea Wittgenstein, nu fără să se dedea unui
spectacol grotesc, în a doua jumătate a anului 1936, din convingerea că
întemeierii unei filosofii trebuie să-i premeargă o spovedanie. Cui să se
spovedească însă? Fireşte nu unui preot, ci prietenilor celor mai apropiaţi, care asumau astfel un rol sacerdotal. Pentru el spovedania nu-şi pierdea valoarea şi eficienţa, chiar dacă nu era ascultată de cel sacramental
autorizat s-o facă şi nu se încheia printr-o dezlegare de păcate. Porni
aşadar într-un turneu pe la toţi aceştia – de la Viena la Cambridge –
reunindu-i în mici grupe în faţa cărora monologa asupra slăbiciunilor şi
erorilor sale (niciodată asupra înclinării homosexuale), ceea ce crea o
relaţie foarte penibilă între el şi cei obligaţi să-l asculte în tăcere. Numai
un om cu orgoliul său intelectual putea aluneca în situaţii de acest gen,
complet lipsite de simţ al realului şi al ridicolului. Dar prin oscilarea
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între contrarii ce se băteau cap în cap îşi producea atmosfera în care era
încredinţat că îi prieşte să respire.

Senzualitate chinuită
Aceeaşi oscilare o vom reîntâlni în viaţa sa sexuală. Aceasta nu
trebuie însă redusă – cum curent şi vulgar se face – la isprăvile organelor genitale. La Wittgenstein, manifestările ei încep prin pulsiuni psihice
dintre cele mai intime, adesea complet ignorate de ceilalţi, inclusiv de
persoana care le declanşase. I se întâmpla frecvent: înainte de a fi ajuns
să-şi îmbrăţişeze partenerul, în presupunerea că o asemenea apropiere s-ar
fi produs, el îl posedase virtual, imaginativ, şi era întru totul posibil ca
plăsmuirea să-i fie îndeajuns şi să-l edifice asupra a ceea ce va fi însemnat o relaţie reală, care, în anumite condiţii, se putea dovedi de prisos.
Adesea, în loc să-l stimuleze a se apropia de celălalt, aceste fantasme
erotice se materializau într-o sferă pur personală, deveneau masturbaţie,
cum consemna în aceste notaţii de jurnal: „M-am masturbat în ultima
noapte. Remuşcări. Dar am convingerea că sunt prea slab pentru a
rezista râvnirii şi ispitei, dacă acestea şi imaginile însoţitoare mi se
oferă fără ca să pot găsi refugiu în altele. Şi totuşi, ieri seară, reflectam
la nevoia de a trăi în mod pur”.27
Asemenea vieţuiri, pe care un altul le-ar fi tratat mai suveran şi
fără a face caz de ele, stârneau în Wittgenstein probleme de conştiinţă şi
stări conflictuale. Se considera căzut din demnitatea cea închipuită de el
sub imperiul anumitor lecturi. De aici stăruinţa pe care o punea, mai ales
scriind prietenilor, în a aminti cu dispreţ de sine – dar şi enigmatic,
deoarece nu intra în detalii – murdăria şi păcatele personale, „firea mea
putredă“28, cum spunea el într-un acces de căinţă ascetică după câteva
zile de intimitate senzuală cu Francis. Autoflagelare surprinzătoare desigur pentru destinatari, chipul lui Wittgenstein fiind în ochii lor aureolat aproape ca cel al sfântului din icoană. Mulţi o luau drept expresie a
unei necruţătoare exigenţe faţă de sine şi continuau să venereze şi mai
abitir icoana. Vedem aici o formă specială a nevoii sale aproape reli27
28

La 2 decembrie 1937 (ms.). Ibidem, p. 377
La 1 octombrie 1937 (ms.). Ibidem, p. 374
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gioase de a se spovedi. Să ne despărţim însă de aceste complexe, care
interesează doar indirect cercetarea noastră, pentru a reveni la contradicţiile erotismului său. Şi să ne amintim că acesta, putând începe în
adâncurile cele mai ascunse, pur psihice, ale fiinţei, nu descindea totdeauna
la nivelul care obligă două fiinţe să-şi unească trupurile într-un pat.
Dorinţa de a se uni sufleteşte, sau chiar şi senzual, cu bărbaţi
mai tineri decât el avea o mare putere asupră-i, făcându-l să-i caute pe
oriunde-l purta menirea sa pedagogică. Dar ea trezea totodată în el o
împotrivire provenind dintr-o repulsie mai degrabă intelectuală decât
fiinţială, iar aceasta-l mâna departe de locurile ispititoare, transformându-l uneori în schimnic ursuz, refugiat printre fiordurile norvegiene
sau în munţii austrieci. Stranie coincidentia oppositorum, care-l făcea să
nu poată fi nici pe deplin sfânt, nici pe deplin om. O contradicţie care nu
era intrinsecă firii sale, ci era alcătuită din însăşi această fire şi ceva ce i
se suprapunea, o asuprea, o chircea. A o birui n-ar fi cerut deloc eforturi
supraomeneşti. Mai curând claustrările sale trădau ambiţia de a ieşi din
sfera omenescului.
Când Wittgenstein evocă în notele sale personale intimitatea
erotică dintre el şi Francis, invitat să-l viziteze în Norvegia, se referă din
nou la aceste tendinţe opuse. Că ceea ce-l îndemnase să-l cheme fusese
un impuls erotic reiese clar din însemnările făcute în zilele imediat următoare sosirii lui Francis. Caracterizându-şi conduita ca „senzuală,
susceptibilă, indecentă“ (deci se comportase aşa, iar apoi regreta), trece
numaidecât la precizări: „M-am culcat cu el de două sau trei ori (ciudat,
felul aproximativ cum îşi aminteşte ceva petrecut ieri sau alaltăieri!). La
început totdeauna cu sentimentul că nu e în asta nimic rău, apoi însă cu
ruşine. Am fost de asemenea nedrept, susceptibil şi puţin sincer cu el,
am fost chiar crud”.29 Merită să vedem cu ce imagine în suflet se întorcea Francis la Cambridge, de unde-i scria lui Wittgenstein: „Mă gândesc
necontenit la tine şi la splendidele clipe petrecute împreună. E minunat
că aşa ceva a fost posibil. Era atât de bine să fiu cu tine şi să locuiesc în
aceeaşi casă cu tine... Ai fost extraordinar de bun cu mine... A fost minunat să fiu cu tine“.30 Deosebirea de atitudine dintre cei doi faţă de o
situaţie vieţuită în comun e flagrantă.

29
30

La 22 septembrie 1937 (ms.), apud Ray Monk, p. 373
Octombrie 1937 (ms.). Ibidem, p. 374
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Tinereţea masculină acţiona aşadar magnetic asupra lui. Ea i se
deschidea generoasă şi i se dăruia cu toată ingenuitatea sufletului ei
curat, iar el accepta darul. În locul bucuriei şi recunoştinţei, îl invadau
însă căinţe şi depresiuni. Făptuise un păcat şi îi era ruşine de sine însuşi,
adică de severul profesor de logică, mai mult morală decât matematică.
Firea sa realizase, ce-i drept, o breşă în zidul unei gândiri rigide, tributare mai mult influenţelor, decât unui impuls propriu şi liber, dar era numai o breşă şi nu o deplină deschidere. Se complicau astfel raporturile
cu adevărata sa natură, lăsată să se manifeste doar parţial, spre nefericirea nu numai a celuilalt – şi mă gândesc în primul rând la Francis, învăţat să sufere în tăcere – dar şi a lui însuşi, deoarece trăirea erosului în loc
să-l împlinească, îl sfâşia. Or, neputându-se desfăşura normal, natura
proceda aşa cum se întâmplă oricărui fenomen natural împiedicat să
evolueze conform propriilor sale legi: ia alte căi, producătoare de catastrofe. Crizele de care era cuprins Wittgenstein încă din prima sa tinereţe
– şi pe care David Pinsent se străduia să le suporte cu răbdare – nu erau
altceva decât dezordinea stârnită de o natură pusă în imposibilitate de a
acţiona conform propriei sale voinţi. Nu era vorba de „neurastenie“,
cum comentau cei din jur, ci doar de o prostească, absolut inutilă ceartă
cu sexualitatea.
Experienţa Francis îi demonstrase ce urmări tragice putea avea
copilăreasca încercare de a pune naturii beţe în roate. Cât de fericiţi ar fi
fost amândoi, câte suferinţe şi remuşcări tardive ar fi fost evitate, dar
mai ales cât de mari ar fi fost şansele ca Francis să trăiască, dacă n-ar fi
intervenit scrupulele ascetice cu efect catastrofal asupra unei relaţii ce se
voia din capul locului erotică. Iudeo-catolicismul acestui sihastru inconsecvent cu propria-i năzuinţă spre sihăstrie – adică un complex de obârşie pur culturală – compromisese într-un mod dezastruos ceea ce firea
iubitor şi înţelept acceptată i-ar fi putut dărui în sublima ei mărinimie.

Înţelepciunea cea de pe urmă
Remuşcările legate de egoismul obsesiilor sale ascetice, învinuirile ce şi le aducea singur după moartea cea trezitoare a prietenului nu
fuseseră desigur în zadar: îl ajutaseră să descopere ceea ce blândeţea
atot-răbdătoare a aceluia nu-l putea face să înţeleagă, mai ales că Francis
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era totdeauna gata să ia asupra-şi vini reproşabile exclusiv contorsionatului şi imprevizibilului Ludwig. Era însă foarte târziu, în anumite privinţe, chiar prea târziu. Dezastrele produse în fiinţa acestuia erau ireversibile: secătuirea sufletească, diminuarea intelectuală, degringolada fizică. Cel mai mare dezastru consta însă în pierderea capacităţii de a se
sprijini pe propriile-i picioare, cu atâta luciditate notată de el însuşi în
timpul îndrăgostirii sale de Ben. Ceea ce însemna: neputinţa de a trăi ca
om liber şi mai ales de a muri ca atare.
Nu de intrarea lui într-o dependenţă materială era vorba, căci de
ea avem nevoie cu toţii începând cu un anumit moment, ci de una spirituală. Or, Wittgenstein se arătase gata să-şi jertfească independenţa de
gânditor liber şi cetăţean al lumii, ducând, cu doar vreo trei luni înainte
de a muri, tratative cu clericul John Conrad pentru a intra într-o mănăstire catolică din Midland şi a duce acolo o viaţă de călugăr. La sfârşit de
drum ieşeau în fine la iveală lanţurile ascunse care-l legaseră, poate
chiar fără ştirea lui, de o instituţie şi o ideologie, răspunzătoare în cea
mai mare măsură de falimentul său existenţial. Avea însă o mănăstire
să-şi ia ca novice un om de 62 de ani şi cu un picior în groapă? Accelerarea bolii îl cruţă de această ruşine, iar mărinimoasa ospitalitate a doctorului Bevan se substitui primirii sale în cinul călugăresc. Fu despăgubit pentru acest insucces întru ale cucerniciei prin molitvele citite de
părintele Conrad la căpătâiul muribundului şi prin serviciul religios funebru de care avu parte la biserica Saint-Giles din Cambridge. Chiar cu
întârzierea produsă, revenirea fiului rătăcitor, adică a liberului cugetător,
la sânul mamei biserici, era salutată de către venerabila instituţie, aşa
cum se cuvenea unei personalităţi de talia lui.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Wittgenstein ar fi reuşit să se descotorosească la timp, adică atunci când era încă în floarea vârstei, de construcţiile mentale aflate în conflict cu adevărata sa natură (care, în ceasurile lui bune, se manifesta fermecător şi atrăgea ca un magnet)? Pe
lângă că s-ar fi sustras unei autodistrugeri prefigurate încă de la apariţia
sa la Cambridge, ceea ce i-ar fi prelungit considerabil viaţa, i-ar fi îngăduit şi minunatului Francis să înflorească aşa cum o merita sufletul său
nobil, ar fi preîntâmpinat o moarte care nu decurgea din fiinţa aceluia, ci
îi fusese impusă din afară. Fireşte că Wittgenstein ar fi fost cel care,
după logica naturii, ar fi trebuit să plece primul, dar la căpătâiul lui ar fi
vegheat dulcele Francis, a cărui infinită iubire ar fi făcut de prisos rugăciunile din ceaslovul părintelui Conrad. E desigur o ipoteză, discutabilă
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ca toate ipotezele, şi o viziune ideală, dar fără de ele ne-ar lipsi lumina
graţie căreia putem înţelege şi aprecia realul.

Logică, filosofie, natură
Omeneşte vorbind, destinul lui Wittgenstein, doar schiţat aici,
este infinit mai interesant decât contribuţia sa speculativă la istoria logicii. De filosofie nici nu poate fi vorba: pe acest plan, aportul său e nul,
oricât s-ar fi considerat el de filosof. E amuzant să-l vedem spunând că
vrea să se retragă într-un fiord ori în munţi ca să facă filosofie sau, dimpotrivă, că nu mai are deloc chef să se ocupe de filosofie, sau, în funcţie
de binecunoscutele sale hachiţe, că intenţionează să reia preocupările
filosofice: ca şi cum filosofia ar fi un costum de care când îţi place,
când nu-ţi mai place şi apoi iară îţi place să-l porţi. Eşti filosof sau nu
eşti filosof, iar Wittgenstein n-avea din filosof decât partea cea mai puţin
caracteristică, deloc indispensabilă: iscusinţa întru ale logicii.
De acelaşi diletantism în ale filosofiei dă dovadă propunându-şi
să redefinească ţelul şi obiectul acesteia, într-o superbă indiferenţă, frizând ignoranţa, faţă de toate demersurile întreprinse de gânditori de la
presocratici încoace, ca să nu mai vorbim despre marea gândire orientală, inexistentă pentru el. Va caracteriza ceea ce-şi reprezintă el prin filosofie când ca „limpezire logică a ideilor” („Logische Klärung der
Gedanken“, în „Tractatus“), când ca „luptă împotriva încâlcirii înţelegerii noastre din cauza limbii” („Kampf gegen die Verwirrung unseres
Verständisses durch die Sprache“, în „Untersuchungen“) – şi una şi
cealaltă valabile în sine, dar putând lua loc doar pe scaune sau perne
aflate la marginea „ospăţului“ filosofic propriu-zis. Cei ce l-au propulsat
pe Wittgenstein la demnitatea reprezentată de un Kant, un Schopenhauer, un Nietzsche sunt ei înşişi amnezici în legătură cu adevăratul sens
al calităţii de filosof şi al gândirii filosofice.
Acum, cred, a devenit limpede: când vorbesc despre neputinţa
filosofiei sau a filosofului în raport cu natura, mă refer la ce au ajuns să
însemne aceste concepte în zilele noastre de crescândă eclipsă spirituală:
o biată profesie ca oricare alta, o echilibristică speculativă, o disciplină
universitară. Cum să poată o asemenea îndeletnicire de specialişti care
vieţuiesc euforia tăierii firului în patru, să înfrunte formidabilele provocări ale vieţii şi naturii? În rarele împrejurări când Wittgenstein izbutea
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să se ridice deasupra disputelor cu teme de tipul „poate o propoziţie să
exprime realitatea?“ sau „se află ascuns un rinocer în această încăpere?“,
putea intui jalnica neputinţă existenţială a ştiinţei în care se angajase:
„Wir spüren, dass selbst dann, wenn alle möglichen wissenschaftlichen
Fragen beantwortet sind, die Probleme des Lebens unbeantwortet
bleiben”.31
Opere devenite aproape obiect de cult, ca Tractatus logicophilosophicus şi Philosophische Untersuchungen, vor fi interesante şi
accesibile doar pentru un cerc foarte restrâns de investigatori în ale logicii matematice, ale pozitivismului logic sau logicii lingvistice. Nu acelaşi lucru se poate spune despre epopeea încleştării tragice dintre un
spirit care se crede autonom şi în drept să poruncească, şi o natură care
sfidează această pretenţie, iar până la urmă o răpune. Aici va putea găsi
un prilej de rodnică reflecţie oricine trăieşte el însuşi această universalumană confruntare.

Gâlcevi postume
Timp de peste două decenii după moartea lui Wittgenstein, nu s-a
ştiut sau nu s-a vorbit despre homosexualitatea sa. Este însă, pe de altă
parte, inimaginabil ca, afişându-se cu Linsent, Skinner şi Richards, aşa
cum o făcea, şi în plus neangajat în nici o aventură sentimentală conformă standardului dominant, felul său de a fi şi trăi să nu fi fost catalogat în mod corespunzător de către contemporanii apropiaţi lui. Era „secretul lui Polichinelle“, descoperit de Russell încă în 1913, când apariţia
tânărului şi chipeşului austriac stârnise furori atât printre studenţii cât şi
printre profesorii de la Cambridge. Dacă se tăcea, era pentru că subiectul constituia în general un tabu, mai cu seamă în puritana şi pudibonda
societate britanică. La trei ani după moartea lui Wittgenstein, era încă
posibil ca un savant de anvergura lui Alan Turing să se sinucidă din
cauza urmăririi la care era supus pentru relaţiile lui homosexuale. Reputaţia postumă a gânditorului, în continuă creştere, punea de asemenea o
surdină foarte eficace peste zvonurile ce se mai puteau încă şuşoti, rămăşiţă în curs de stingere a ceea ce, cu douăzeci de ani înainte, se cu31

„Simţim că chiar şi atunci când tuturor întrebărilor ştiinţifice posibile le va fi
fost găsit un răspuns, problemele vieţii rămân fără de răspuns“.
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noştea relativ bine. Imaginea care se impunea din ce în ce mai mult era
aceea a eroului spiritual fără de prihană, cu un nimb de sfinţenie în jurul
luminosului său chip.
Aceasta până în 1973, adică patru ani după ce revoluţionara
emancipare a homosexualilor din Statele Unite, prin istorica lor rebeliune din New York, făcuse să sară în aer tabu-ul în întreaga lume occidentală. Se începu a se vorbi şi a se scrie din ce în ce mai liber pe o temă
dintre cele mai primejdioase, mai incomode şi mai provocatoare. În
acest climat fu posibilă, sub semnătura lui W. W. Bartley III, apariţia
primei cărţi dedicate lui Wittgenstein în care se făceau referiri sumare
dar foarte precise la homosexualitatea acestuia. Cercetări personale în
capitala Austriei îl puseseră pe autor în contact cu surse de informaţie
privitoare la viaţa intimă a lui Wittgenstein, asupra cărora însă avea
datoria să respecte un consemn al tăcerii. Reieşea din ele că, în anii
imediat următori primului război mondial, filosoful frecventa cu regularitate în Praterul din Viena locurile de întâlnire ale homosexualilor, intens atras de trupurile vânjoase ale tinerilor proletari dispuşi să intre
într-un asemenea gen de relaţii.
Apărută simultan la New York şi la Londra, cartea stârni o adevărată furtună printre admiratori şi foştii prieteni, dar îndeosebi printre
legatarii testamentari ai lui Wittgenstein. Bartley deveni ţinta unor atacuri furibunde, uneori însoţite de ameninţări. Mai târziu, într-un amplu
eseu în care rezuma, cu multă amărăciune, istoria acestei descoperiri şi a
scandalului stârnit de ea, cercetătorul american oferea câteva mostre ale
ofensivei dezlănţuite împotriva lui. Un nepot al lui Wittgenstein, John
Stornborough, îl denunţa ca profanator „care urinează pe mormintele
unor oameni admiraţi şi respectaţi de către persoanele cinstite“. Să zicem că nepotul era prea tânăr ca să cunoască adevărul, dar o poziţie
identică luau şi prieteni destul de apropiaţi ai lui Wittgenstein, care nu
puteau să nu fi ştiut de ce natură era sensibilitatea lui erotică. Unul dintre ei, Maurice Drury, un intim al defunctului, mergea atât de departe
vrând a respinge pretinsa calomnie, încât îi atribuia lui Wittgenstein
virtuţi compatibile doar cu o fiinţă divină: „Senzualitatea, în oricare
formă a ei, era cu desăvârşire străină personalităţii sale ascetice“ – o
afirmaţie care pe lângă absurditatea ei, căci o asemenea fiinţă ar fi prea
supraumană ca să poată fi şi reală, arată cum mărturia mincinoasă se
poate pune în slujba unei false reputaţii. Un „eminent critic englez“, al
cărui nume nu este însă pomenit, se angaja să lupte „pentru expulzarea
50

lui Bartlett din activitatea profesională, drept pentru care promitea să
obţină ca nici o invitaţie academică să nu-i mai fie făcută de pe teritoriul
Regatului Unit“. În Centrul de Documentare wittgensteiniană din
Kirschberg am Wechsel (Austria), unde se ţin congresele internaţionale
dedicate filosofului, avură loc două şedinţe dedicate demonstrării faptului că acesta nu era homosexual şi că relatarea lui Bartley reprezenta o
falsificare a adevărului.32
Era, ce-i drept, o furtună într-un pahar cu apă, dacă privim sub
specie aeternitatis această încăierare pseudo-intelectuală. Ea caracterizează însă concentrat şi grăitor o realitate de anvergură planetară: inumanul statut social al homosexualului. Căci dacă individualizarea cuiva
ca homosexual poate fi percepută ca supremă insultă înseamnă că acest
gen de fiinţe trebuie să se afle mult mai jos decât ceea ce românul numeşte „drojdia societăţii“. Un cerşetor sau un vagabond, un golan sau un
terchea-berchea nu trezesc niciodată ură, ei pot inspira chiar simpatie,
tocmai prin provocatorul lor nonconformism. Comparat cu ei, nimeni nu
se va simţi în pericol să se vadă arătat cu degetul, ocolit şi izolat. Homosexualul este însă un ciumat care primejduieşte sănătatea publică. A fi
categorisit ca atare echivalează pentru foarte mulţi, şi nu fără temei, cu o
moarte socială. Prea zeloşii avocaţi ai defunctului profesor de logică şi-l
imaginau probabil pe acesta în situaţia de a trebui să îndure o a doua
moarte. Nu se aşteptau ca, peste foarte puţin timp, scoaterea la iveală a
ceea ce conţineau arhivele din Anglia şi din Austria să aibă ca efect nu
numai confirmarea homosexualităţii evocate în treacăt de Bartlett, dar şi
ilustrarea ei amplă şi irefutabilă.

Infamantul epitet
Mai puţin apucaţi în felul de a-şi manifesta aversiunea, cei ce nu
doreau să-şi sacrifice comoditatea prin participare la polemică, încercau
să minimalizeze problema negându-i importanţa pentru opera unui creator: aceasta din urmă ar conta, iar nu ceea ce s-ar putea numi „gusturile“
sau „preferinţele“ sexuale ale artistului, gânditorului, scriitorului, ca şi
32

W. W. Bartley III: Sobre Wittgenstein y la homosexualidad în culegerea
„Homosexualidad:literatura y política“, editată de George Steiner şi Robert
Boyers, Allianza editorial, Madrid 1985, pp. 149-191

51

cum sexualitatea persoanei n-ar ţine de fundamentul fiinţei, ci de distracţiile pe care şi le permite din timp în timp. Or, faptul de a fi homosexual (respectiv lesbiană) e la fel de important ca apartenenţa cuiva la
sexul bărbătesc sau la cel femeiesc. Homosexualul înfruntă probleme
care nu sunt nici ale unuia nici ale altuia, el îşi are propria lui identitate
iar când, în plus, creează, o face ca atare, adică de pe această poziţie.
A trece cu uşurinţă sau cu superioară indulgenţă peste homosexualitatea lui Michelangelo, a lui Thomas Mann sau a lui André Gide, ar
fi ca şi cum ţi-ar fi indiferent că Goethe a fost bărbat sau că George
Sand a fost femeie. Creativitatea şi mesajul homosexualului sunt inseparabile de această temelie fiinţială a sa, criminal ignorată sau dispreţuită
de o societate modelată printr-o multiseculară dictatură heterosexuală şi
patriarhală. Eroii lui Michelangelo, Thomas Mann, André Gide sunt în
mod neechivoc aceia care puteau fi plăsmuiţi numai de un bărbat îndrăgostit de trupul şi sufletul bărbătesc sau familiarizat cu ceea ce se naşte
în cel animat de o asemenea iubire. „Normalul“ Raffael n-ar fi putut
crea trupurile lui Michelangelo, Hemingway n-ar fi fost în stare să inventeze tipuri ca Aschenbach sau Leverkühn, iar un „Corydon“ nu putea
fi scris decât de homosexualul declarat Gide. Ilustrul gânditor George
Steiner, în strălucita sa investigaţie lingvistică After Babel, crede a identifica elemente homosexuale în teoria wittgensteiniană a limbajului, deşi
pentru el homosexualitatea contează mai departe ca „perversiune sexuală“.
Nu atribuirea calităţii de homosexual are ceva jignitor, ea poate
cel mult să exprime o evaluare greşită, aşa cum s-ar întâmpla când, observând superficial pe cineva, îl definim inexact: are o voce răguşită (de
fapt era foarte gripat); n-are nici o vitalitate (de fapt nu dormise două
nopţi); are priviri bănuitoare (în realitate manifesta un extrem interes,
deloc răuvoitor); e sigur că trebuie să fie un om de stânga (bietul om nu
făcea parte din nici un partid, dar îi simpatiza pe obidiţi). De această
gravitate, cu totul inofensivă, ar trebui să fie pentru o minte lipsită de
prejudecăţi şi frici sociale considerarea cuiva ca homosexual. Infirmarea
unei asemenea caracterizări de către cel vizat n-ar trebui să depăşească
gradul de contrariere pe care-l simţim când răspundem dezminţind: nu
sunt de felul meu răguşit ci numai acum pentru că sunt gripat; sau: nu
sunt lipsit de viaţă, sunt doar obosit etc., etc.
Se crede despre cineva, fără temei, că este homosexual, numai
pentru că nu e văzut în compania constantă a unei femei? El ar putea
52

răspunde foarte liniştit: „Nu, cauza nu rezidă aici, ci în tristele experienţe prilejuite de sexul frumos şi care m-au învăţat minte“. Dacă ar avea şi
ceva umor, ar putea răspunde: „Din păcate nu sunt homosexual, şi cât aş
fi vrut să fac parte dintr-o familie de spirite care au creat atâtea valori!“.
Iar dacă lucrurile stau chiar aşa, iar cel suspectat de homosexualitate nu
este un înfricoşat, răspunsul său ar putea suna astfel: „Este întocmai cum
spuneţi, nu v-aţi înşelat şi mă simt excelent în pielea mea“. Acesta este
modul în care ar trebui să se vorbească despre identitatea homosexuală a
cuiva: omeneşte şi ca între oameni care s-au dezvăţat să se excludă unii
pe alţii, cum fac cei ce se închină unor idoli politici sau religioşi.

Teroarea opiniei publice
Nu, a spune despre cineva că este homosexual nu are absolut
nimic injurios sau ponegritor, pentru cine a înţeles că el reprezintă un tip
uman nu mai puţin motivat să existe ca bărbatul sau femeia, aşa cum
sunt ei înţeleşi de superficiala mentalitate comună, incapabilă să bănuiască misterele tulburătoare ce se pot ascunde îndărătul unei înfăţişări
aparent neechivoce. Reala, inadmisibila înjosire e cea impusă homosexualului atunci când acesta se vede obligat sau dresat prin ameninţările
care-l înconjoară, să ascundă realitatea adâncă a propriei fiinţe, să se
dezică de ea. Calomniatoare e atmosfera creată în jurul unui fenomen pe
care o raţiune liberă de prejudecăţi şi un bun simţ nepervertit de ipocrizia socială ne cer să-l privim cu alţi ochi decât cu cei ai urii şi dispreţului. Să-l privim ca pe o realitate umană fundamentală, justificată prin
însuşi faptul că există dintotdeauna şi de pretutindeni, şi pe deasupra,
prin prisma enormei sale contribuţii la progresul spiritual al umanităţii.
Câte suferinţe absurde şi crime bestiale ar fi putut fi prevenite prin luarea simplă şi senină în consideraţie a acestor evidenţe! Obscurantismul
şi răutatea par să fie însă în viaţa lumii puteri al căror rol determinant nu
va fi niciodată denunţat cu vehemenţa meritată pentru nenorocirile dezlănţuite de ele.
Homosexualii au fost dintotdeauna împiedicaţi să se apere în faţa acestei agresiuni sociale. Ei au trebuit nu numai să o îndure, dar şi să
şi-o însuşească şi să participe la monstruoasa acţiune care urmărea negarea sau demolarea propriei lor identităţi. Au fost siliţi, dacă nu cu revol53

verul în piept, oricum cu imaginea gratiilor în faţa ochilor, să apară cum
nu sunt, să disimuleze ceea ce sunt, să-şi urască ei înşişi firea. De aproape două mii de ani ei învaţă că numai minţind pot supravieţui într-o lume
care refuză să le recunoască dreptul de a fi ce sunt şi aşa cum sunt. O
siluire a conştiinţei de o gravitate infinit mai mare decât ar fi, să zicem,
interdicţia de a purta propriul tău nume, căci numele vine din afară, nu
ne exprimă esenţa. Calitatea de homosexual îşi are însă rădăcinile în
străfundul fiinţei şi stă în cea mai intimă legătură cu esenţa persoanei. A
te vedea silit s-o tăgăduieşti deoarece altminteri societatea îţi va refuza
consideraţia, hrana de toate zilele sau chiar libertatea: iată unde trebuie
căutată imoralitatea, fals imputată celui ce nu face decât să urmeze o
lege înscrisă în natura sa.
Dacă nici măcar un om de calitatea intelectuală şi spirituală a lui
Wittgenstein nu s-a putut sustrage acestei terori, lăsându-se nu numai
intimidat, dar şi influenţat, cât de teribilă trebuie să fie puterea cu care
societatea îşi exercită propria-i perversitate! El şi-a vieţuit cum a putut
alteritatea, dar mereu cu mustrări de cuget, căindu-se şi ruşinându-se,
niciodată cu o conştiinţă de om liber care n-are de dat socoteală decât
sieşi. Era pentru el un mare păcat să fii homosexual, deşi îşi mărturisea
în acelaşi timp că nu putea fi altfel, dar în ruptul capului nu şi-ar fi recunoscut public homosexualitatea, deşi făcea atâta caz de sinceritate şi
onestitate în conduita filosofului adevărat. Ura aproape generală faţă de
homosexuali putuse să se strecoare chiar în sufletul unui ales reprezentant al acestei categorii umane, râzându-şi de înalta lui inteligenţă şi
otrăvindu-i vieţuirea propriului fel de a fi, de care n-ar fi avut nici un
motiv să se ruşineze, căci naturalia non sunt turpia. Ce să ne mai mirăm
atunci că admiratorii şi urmaşii, incapabili să se măsoare cu el în vreo
privinţă, erau cu totul dominaţi de această patologică ură cu vechime
multiseculară care, substituindu-se atât raţiunii cât şi bunului simţ, îi
îndemna să mintă, să injure şi să ameninţe.

Tăceri ipocrite
Aversiunea şi ipocrizia pot desigur îmbrăca şi o formă decentă, în
felul celei manifestate de „filosoful“ care n-a vrut să-mi devină editor. Se
poate trece totul elegant sub tăcere, ca şi cum problema nici n-ar exista,
ceea ce echivalează cu amputarea deformantă a unei personalităţi. Fără
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această dimensiune, izvorâtoare de profundă umanitate tocmai prin zbuciumul legat de ea, Wittgenstein ar fi doar un creier producător de idei abstracte şi cu o etică încă şi mai abstractă, care-l situează deasupra condiţiei
umane. În acest spirit îl prezintă un renumit fost prieten al său, americanul
Norman Malcolm, în cartea Ludwig Witgenstein, à memoir, având la bază
relaţiile sale personale cu acesta în Anglia şi în Statele Unite. Relatarea sa
e precedată de eseul biografic scris de unul din cei mai de încredere prieteni ai filosofului, devenit după moartea acestuia unul din executorii săi
testamentari, Georg Henrik von Wright.
Cartea a apărut în 1984, adică la 14 ani de la furtuna iscată prin
revelaţiile lui Bartley şi cu foarte puţin înainte ca să se facă lumină deplină în ce priveşte latura homosexuală a personalităţii wittgensteiniene.
Şi cu toate acestea nu se suflă nici măcar o vorbă despre ea, deşi Malcolm îl cunoscuse pe gânditor tocmai când relaţia sa cu Francis Skinner
se afla la apogeul ei, iar von Wright era, ca să spunem aşa, de-ai casei.
Ba mai mult: în cele 57 de scrisori ale lui Wittgenstein către Malcolm,
publicate ca anexă, numele lui Francis apare de câteva ori. Într-una, de
pildă, Wittgenstein spune că Francis e singura persoană cu care se vede
regulat, iar în alta îi transmite salutările lui, aidoma celor ce spun la
sfârşit de scrisoare: „Soţia mea mi se alătură şi vă transmite etc., etc“.
Problema nu există însă pentru cei doi autori, convinşi probabil că ocultând-o, vor arăta respectul şi cinstirea cuvenite maestrului. Nici o clipă
nu par să se fi gândit la importanţa pe care o avea ideea de onestitate, în
sens de veridicitate, pentru spiritualitatea acestuia, şi de care el s-a străduit, în limitele omenesc posibilului, să se lase călăuzit. Aşa cum nu s-au
gândit că, după trei decenii şi mai bine de la moartea gânditorului, păstrarea secretului de care vor fi avut deplină ştire şi încă de multă vreme,
devenise cu totul inutilă.
Nu trebuie o justă posteritate să tindă a restabili integral adevărul unei existenţe? Ceea ce înseamnă: fără preocupări de morală socială,
adică de ipocrizie cu pretenţii morale? Nu cred să mă înşel spunând că
Wittgenstein ar fi gândit în această chestiune exact ca Thomas Mann,
mort la patru ani după el şi care n-ar fi avut mai puţine motive să vrea să
apară în ochii generaţiilor următoare neprihănit din punctul de vedere al
psihozei anti-homosexuale. Or, Thomas Mann n-a interzis publicarea
voluminosului său Jurnal în care homosexualitatea sa, tranzacţiile cu
propria-i conştiinţă şi oportunismul legat de comoditatea sa de mare
burghez apăreau gol-goluţe; a fixat doar ca moment al apariţiei lui, sfer55

tul de secol scurs de la moartea sa. Ceea ce s-a şi întâmplat, fără ca gloria lui literară să fie cât de puţin afectată. După trei decenii de la moartea lui Wittgenstein, se continua politica trecerii sub tăcere, practicată de
spirite prea mediocre ca să-şi dea seama că o personalitate poate fi mare
nu numai prin ce a produs – aceasta e doar o faţă a medaliei – ci şi prin
anvergura problemelor pur omeneşti cărora a trebuit să le facă faţă, chiar
dacă acestea i-au depăşit forţele.

Calomniatori şi calomniaţi
Să încercăm a ne transpune în acel moment istoric în care era
dezvăluită public prima oară homosexualitatea lui Wittgenstein. Deşi
efectul ei fusese acela al unei bombe, ea nu era în sine deloc senzaţională. Opinia publică se obişnuia treptat să primească fără a se scandaliza
astfel de revelaţii privitoare la personalităţi ilustre, bineînţeles dacă ele
părăsiseră lumea acesta. Se aflase deja despre homosexualitatea lui E.
M. Forster, D. H. Lawrence, Somerset Maugham, despre lesbianismul
Virginiei Woolf; ieşirea la iveală a unei realităţi pe care, în timpul vieţii,
luptaseră din răsputeri s-o ţină cât mai pitită, nu le întina cu nimic amintirea şi nu dăuna operei. Da, dar aceştia nu erau icoane, ci doar semeni
de-ai noştri cu ceva talent în plus, în vreme ce Wittgenstein nu avea
numai statură filosofică, ci şi un statut de sfânt, căruia nu-i lipsea decât
canonizarea. De aceea fu răspunsul închinătorilor săi o avalanşă de injurii la adresa iconoclastului Bartlett. Popular spus: au încercat să-i închidă gura.
Timp de secole nu s-a putut face o referire la homosexualitatea
cuiva în acelaşi spirit constatativ în care i s-ar evoca particularităţi fizionomice, obiceiuri, fobii şi manii, starea matrimonială sau familiară
ş.a.m.d., a căror menţionare nu stârneşte în nimeni repulsie, chiar fiind
vorba de amănunte nu dintre cele mai atrăgătoare. Nu. A atribui cuiva o
asemenea predispoziţie nu ţinea de exigenţele unei portretizări veridice;
era o defăimare care putea costa ani de închisoare sau ruinarea unei
reputaţii. Alternativa era pe atunci aceasta: unul din cei doi – calomniatorul şi calomniatul – trebuia să fie social desfiinţat. Dacă nu putea fi
vârât la puşcărie, pentru că nu mai trăia, trebuia să sufere oprobriul postum, care-l privea însă totdeauna pe cel demascat ca atentator la bunele
moravuri („gross indecency“, în terminologia moral-juridică a insulari56

lor), niciodată pe demascator. Oscar Wilde avusese funesta inspiraţie să
încerce desfiinţarea socială a calomniatorului său, marchizul
Queensberry, dar acesta, care de fapt nu născocise nimic, ci era doar
bestial de răzbunător, izbuti să demonstreze că infamul sodomit trebuie
social desfiinţat, ceea ce obţinu. Surghiunul postum al lui Wilde dură
multe decenii în prea morala şi puţin recunoscătoarea sa patrie, care însă
astăzi se mândreşte cu opera fiului trimis de ea la temniţă.
Aproape nimic nu s-a schimbat în felul comun de a gândi despre
homosexuali, chiar dacă poliţia şi tribunalele şi-au mai domolit zelul. Ei
rămân în ochii societăţii purtători ai unei înclinări odioase, susceptibilă
aşadar să producă numai „odium“, adică ură. Că poate fi vorba de personalităţi care au dăruit ceva omenirii, un asemenea argument nu atârnă
deloc în cântarul opiniei publice, programat parcă pentru o veşnicie să
funcţioneze nu în concordanţă cu greutăţile ce se pun pe el, ci aşa cum îi
porunceşte bunul plac al nesfintei alianţe dintre ignoranţă şi răutate.
Când au devenit accesibile arhivele Wittgenstein, s-au aflat lucruri pe lângă care vizitele sale în Prater – poate cu totul platonice, chiar
dacă obiectul atracţiei era real – se dovedesc nevinovate amuzamente. Îi
cunoaştem amanţii, raporturile sale intime cu ei, deprinderea masturbării,
obsesiile erotice, adică ceva ce îl apropie de oameni, îl dă jos de pe piedestalul unde-l cocoţase o admiraţie tâmpă, fac din el o fiinţă vie, pasionată şi pasionantă. Nici până azi asemenea dezvăluiri n-au putut fi digerate
acolo unde domneşte cultul celui în care se vedea un Apollo al filosofiei.
Dovezile, evidenţele nu contează la acest ciudat tip de evlavioşi. Supremul
lor argument: nu era aşa, căci unul ca el nu putea fi aşa.
Dar ele nu contează nici pentru restul societăţii. E drept că prestigiul lui Wittgenstein n-a avut cu nimic de suferit de pe urma revelaţiilor, dar nici înţelegerea fenomenului homosexual de către societate nu a
înregistrat progrese notabile. Homosexualitatea unui mare spirit, postum
dezvăluită, poate cel mult să intensifice conştiinţa de sine a categoriei
umane din care făcea parte; ea nu este şi nu va fi probabil multe secole
în stare să îndemne la reflecţie şi la respect pe cei ce ştiu că homosexualitatea e ceva urât şi de aceea trebuie urâtă. Căci aşa li s-a spus de către
cei cărora aşa li se spusese de către cei cărora aşa li se spusese de către
ş.a.m.d. Şi lanţul slăbiciunilor duce în felul acesta nici mai mult nici mai
puţin decât la prea sfinţii apostoli, susceptibili să fie invocaţi şi pro şi
contra. Antinomiile insolubile ale lui Kant!
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Iată ce gânduri, sper, nu banale, mi-a inspirat dialogul mental cu
puţin generosul filosof-editor de la Bucureşti, a cărui gândire şi a cărui
prudenţă erau şi ele tributare prejudecăţii domnitoare, chiar dacă înveşmântate în straie croite după modelele cele mai elegante ale conformismului intelectual. Dar cum să-i port pică celui ce mi-a dat impulsul atât
de rodnic de a mă aventura în lumea intimă a lui Ludwig Wittgenstein?
Aş fi chiar gata să-i cer iertăciune, de se va fi simţit lezat de vreuna din
reflecţiile mele. Fără glumă: a fost un prilej de îmbogăţire spirituală
pentru care nu pot decât să-i rămân recunoscător. Aşa e totdeauna în viaţă:
avem nevoie de un oponent pentru ca gândirea noastră, funciar înclinată
spre lenevie, să nu se împotmolească într-un steril dolce far niente.
Frecventarea celebrului cugetător austriac m-a învăţat de asemenea să fiu mai înţelegător şi să-mi reduc drastic pretenţiile. Nu e absurd să cer unui director de editură să se ridice deasupra unei fobii ancestrale răspândite pe întreaga planetă, amintindu-i ce ar trebui să însemne filosofia al cărei slujitor se consideră? Câte parale face această
filosofie o arătase însuşi venerabilul zeu al gândirii moderne: incapabil
să biruie o pornire ancestrală de sens invers, de asemenea răspândită pe
întreaga planetă, deşi se socotea purtătorul unei viziuni revoluţionare a
filosofiei, dar ignorând şi el că era la fel de departe de filosofie cum
avea să fie, peste o jumătate de secol, domnul Gabriel Liiceanu.

II. Ură cu pretenţii morale
La sfârşit de mai 2001 presa franceză comenta amplu, totuşi fără
intenţii de a examina substratul social al evenimentului, procesul intentat unui tânăr de 17 ani pentru o faptă comisă când acesta era doar un
adolescent de 13 ani, elev la colegiul din Montmirail (Marne): îşi denunţase profesorul de educaţie fizică, Bernard Hanse, pentru o comportare
interpretabilă ca agresiune (homo)sexuală – aceea de „a-i fi mângâiat
pulpa piciorului de jos în sus“ (Le Monde din 25 mai 2001).
Manifestare suficientă pentru ca, într-un răstimp extrem de
scurt, familia elevului (al cărui nume este în mod semnificativ trecut sub
tăcere), directorul colegiului, poliţia şi tribunalul să între în stare de
alertă, cu perspectivele de rigoare care se conturau pentru cel incriminat.
Tată de familie, în vârstă de cincizeci de ani şi cu un fel de viaţă irepro58

şabil, acesta nu putuse suporta gândul iminentei sale dezonorări şi îşi
pusese cu un glonte capăt zilelor.
După patru ani se descoperea însă că fusese vorba de un „denunţ
mincinos“: elevul născocise palparea senzuală pentru a se răzbuna pe
profesor de o mică pedeapsă disciplinară pe care acesta i-o administrase.
Tribunalul din Reims, unde se judeca procesul intentat de familia răposatului, nu pronunţase încă sentinţa şi nu cred că întâmplarea îmi va
permite s-o aflu, aşa cum mi-a prilejuit întâlnirea cu faptul mai sus relatat. Se ştia însă în ce ar putea consta ea, în cel mai rău caz: şase luni de
închisoare şi o amendă de 50.000 franci.
Nici urmă de reflecţie, în foarte amănunţitele relatări ale presei,
asupra felului cum a fost posibil ca un băieţaş de 13 ani să aibă o imagine atât de precisă a ceea ce înseamnă homosexualitatea şi să fie capabil
de o conduită atât de perversă. Se ignora cu seninătate că ura faţă de
homosexuali, deşi întrucâtva înrădăcinată în persoanele heterosexuale,
se dobândeşte mai ales prin influenţa şi presiunea ideilor care circulă în
mediul ambiant: familie, şcoală, biserică, societate în general.
Cât de virulentă trebuie să fie această fobie, dacă ea a putut contamina chiar şi un început de adolescenţă, tradiţional reputată ca vârstă a
candorii, ingenuităţii, inocenţei! Şi cât de irezistibil şi atot-pătrunzător i
se dovedeşte virusul, devreme ce acesta se arată în stare să se cuibărească în subconştientul unui adult ce n-avea a-şi reproşa nimic în această
privinţă! În pofida unei heterosexualităţi fără fisuri şi a tuturor atuurilor
de respectabilitate socială, el putea deveni peste noapte maladiv obsedat
de imaginea pe care cei din jur şi-ar face-o despre el la aflarea ruşinoasei înclinări ce-i era atribuită!

Defăimători ocrotiţi de lege
Cu toate aceste evidenţe, este încă aproape de neconceput ca faţă cu astfel de manifestări de patologie socială să se ia prin mass-media
o atitudine de respingere asemănătoare indignării cu care este atât de
frecvent stigmatizată discriminarea între rase sau între sexe. Rostirea
publică de judecăţi denigratoare la adresa homosexualităţii şi a homosexualilor e încă departe, foarte departe de a deveni conduită social reprobabilă şi juridic sancţionabilă, aşa cum se întâmplă cu aţâţarea sentimentelor
antisemite, a urii faţă de aşa-zişii negri sau a dispreţului arătat femeii ca
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fiinţă chipurile inferior dotată. Asupra homosexualului poate fi aruncat, fără
teamă de pedeapsă, tot noroiul de care e plin sufletul şi vocabularul cuiva.
Pe de altă parte frapează blândeţea cruţătoare cu care este tratat
autorul calomniosului denunţ. Reputaţia lui socială e grijuliu protejată:
nimeni nu trebuie să-i cunoască numele şi e pe atât de straniu pe cât e de
plin de tâlc că nici un ziarist n-a aflat sau n-a vrut să-i divulge identitatea. Indicarea maximei pedepse posibile are izul presupunerii şi speranţei
că ea nu va fi totuşi aplicată, că sentinţa va avea mai degrabă un caracter
simbolic. Societatea apără cum poate – şi foarte eficace în astfel de cazuri
– pe cei ce păcătuiesc ca reprezentanţi fideli ai propriilor ei idei fixe. De
ochii lumii nu se va solidariza făţiş cu ei, dar nici nu-i va abandona unei
legi care ignoră obsesiile atavice şi vrea să slujească doar dreptăţii.
De altminteri o astfel de lege nici nu există: sunt oficial penalizaţi homosexualii, nu cei care-i hulesc. De n-ar fi fost sinuciderea declanşată de minciuna defăimătoare, nimeni nu i-ar fi imputat elevului o
afirmaţie care, adevărată sau nu, ar fi avut ca urmare doar compromiterea socială a persoanei învinuite. Dacă palparea senzuală era cu neputinţă de dovedit, căci ea nu lasă urme, negarea ei de către presupusul făptaş
ar fi fost la fel de şubredă. Cel în pierdere în asemenea cazuri nu poate fi
decât calomniatul, care va târî după el reputaţia cea mai dezonorantă inventată de societatea umană. În cadrul acesteia, într-adevăr, totul e rânduit pentru a favoriza ostilitatea instinctivă faţă de iubirea inter-masculină,
ostilitate cu rădăcini destul de adânci în zonele tulburi ale fiinţei şi în
depărtări de timp foarte greu sondabile (ceea ce nu trebuie însă să ne
împiedice a întreprinde acest foraj istoric).

Şubrede construcţii ale urii
Este o ură care, pe lângă faptul că nici o lege nu o trage la răspundere, apare înarmată cu înalte justificări morale, religioase şi chiar
ştiinţifice. Homosexualitatea ar fi detestabilă deoarece atracţia erotică
dintre fiinţele de acelaşi sex contrazice pornirea naturală şi, ca atare,
constituie un atentat la moralitate. Religiile vor alimenta copios fobia
invocând condamnarea acestei iubiri potrivnice naturii de către Dumnezeu însuşi prin nimicirea Sodomei, mitica cetate biblică pe care paranoia
sexuală a iudeo-creştinismului a transformat-o în capitală simbolică a
homosexualităţii universale. Ajutată de biologie, medicina va pune o
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pecete academică pe această născocire a superstiţiei şi ignoranţei: crezând a fi descoperit insuficienţa sau dereglarea organică presupuse a sta
la baza anormalului fenomen, ea va postula posibilitatea şi chiar necesitatea tratării lui terapeutice. Psihologia şi psihiatria vor aduce o contribuţie de mare greutate la includerea iubirii prohibite printre fenomenele
de patologie mintală.
E drept că o foarte mare parte a acestei construcţii hibride se găseşte azi în stare de ruină. Cum ar fi putut rezista timpului şi raţiunii
acest amestec de prejudecată vulgară, elucubraţie pseudo-spirituală şi
cercetare pretins ştiinţifică? Ruinarea edificiului n-a avut însă, practic,
nici o influenţă asupra agresivei antipatii; hrana substanţială care-i parvine necontenit din adâncurile tenebroase ale istoriei şi inconştientului,
îi permite să supravieţuiască plină de robusteţe, sfidând suveran atât
raţiunea cât şi timpul. S-ar zice că nimeni şi nimic n-o pot smulge din
rădăcinile pe care le-a înfipt şi ramificat în decurs de milenii.
Indiferente la ce se petrece în sferele filosofice, teologice sau
ştiinţifice, masele de pretutindeni cultivă mai departe ancestrala ură. Iar
ponderea acesteia, la orice naţiune, e suficient de mare pentru a zădărnici sporadicele eforturi ale puţinelor spirite luminate ce încearcă, din
când în când, să-şi elibereze semenii de cea mai întunecată dintre sclavii
– aceea a propriei lor ignoranţe şi răutăţi.

O boală îşi caută numele
În timp ce pretinsul delict care-i constituie obiectul a avut totdeauna nu numai un nume ci chiar mai multe, când mai vulgare când
mai savante, viscerala repulsie cutreiera de veacuri lumea fantomatic şi
anonim. Atot-prezentă şi stăpânitoare absolută peste cugete, era totuşi
lipsită de identitate precisă; ea însăşi nu ştia cum o cheamă. Începe, în
fine, era când devine posibilă intrarea ei în dicţionare şi enciclopedii de
unde deocamdată, când mijesc zorii celui de al treilea mileniu, continuă
să lipsească, deşi numele ei a devenit pretutindeni de uz curent.
Nu este desigur o lipsă de informaţie, în aceste vremuri când informaţia se revarsă copleşitor asupra noastră din toate direcţiile. Ne iese
în întâmpinare încă o dată încercarea acestei societăţi de a-şi ascunde
obsesiile, de a nu recunoaşte progenitura unei întunecate porniri care o
însoţeşte de când iudeo-creştinismul s-a instalat la cârma spirituală a
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lumii zise civilizate. Dacă nici Encyclopedia Britannica şi nici
Encyclopedia Universalis – supremele instanţe în materie, apte să-şi
completeze anual inventarul terminologic, iar prin Internet fără încetare
– nu vorbesc despre ura faţă de homosexualitate ca fenomen patologic
de amploare pandemică, înseamnă fireşte că aceasta nu există. Şi cum să
interzici sau să pedepseşti prin lege ceea ce, neavând nume, nu poate
avea nici realitate?

De la homosexualitate la homofobie
Primul gând de botezare a fantomaticei şi insesizabilei maladii
i-a venit americanului K. T. Smith, care publica în 1971, în
„Psychological Reports“ articolul intitulat Homophobia: A Tentative
Personality Profile. Autorul inventa termenul fără a presimţi cariera
internaţională ce-i era destinată, aşa cum i se întâmplase maghiarului
Kertbeny cu exact o sută de ani în urmă, când propusese, foarte modest
şi fără pretenţii, adoptarea conceptului de homosexualitate: un fel ingenios şi grăitor de a aniversa centenarul unui termen care se impusese cu
o irezistibilă şi funestă autoritate tuturor limbilor planetei. În anul următor, tot în Statele Unite, George Weinberg, într-un articol din „Society
and Healthy Homosexual“ defineşte fenomenul ca „teamă de a locui în
vecinătatea homosexualilor“. Reluând după alţi trei ani termenul proaspăt inventat şi intitulându-şi studiul Homophobia: The Psychology of a
Social Disease, Mark Freedman continua descrierea psihozei cu precizarea că e vorba de „o extremă furie şi de o reacţie de teamă faţă de homosexuali“ . 1
Aceştia erau primii paşi. Americanii făureau aşadar, după un secol, conceptul complementar la cel prin care europenii denumiseră – şi
cu ce succes! – atât de contestata formă a erosului. Destinat a uşura chinuita existenţă a acesteia în lume, termenul de homosexualitate devenise
însă, din nefericire, un mijloc în plus de a o stigmatiza. Altele erau perspectivele pe care le deschidea noul concept, cu referirea sa atât de clară
şi sugestivă la tumoarea generată în spiritul societăţii prin reacţia primitivă şi ideologizată a acesteia la o atracţie erotică veche cât omul însuşi.
1

Byrne Fone: Homophobia, A History. New York, 2000, Metropolitan Books.
pp. 424-425
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Homofobia circumscria mentalitatea ostilă homosexualităţii cu o exactitate fără precedent şi, în plus, în necontenită limpezire şi îmbogăţire,
aprofundarea noului termen având loc în timp.
Se anunţa astfel o răsturnare a raportului dintre hulitori şi huliţi,
o foarte posibilă şi definitivă înfrângere morală a eternilor denigratori,
în fine o răzbatere a asupriţilor de ieri şi azi spre o existenţă demnă, la
lumina zilei. Abia această nouă creaţie lingvistică revela sensul real al
noţiunii de homosexualitate, supusă timp de un secol atâtor monstruoase
denaturări şi transformată din concept ştiinţific în ordinară invectivă, din
caracterizare neutrală a fenomenului într-o acuzare care reclama serviciile poliţiei, tribunalului şi închisorii.

Anatomia unei noţiuni
Nici una din cele două denumiri nu corespunde exigenţelor superioare ale logicii lingvistice. Construcţie hibridă, rezultată din combinarea grecescului homo cu latinul sexus, cuvântul homosexual are totuşi
o oarecare coerenţă semantică, pe care însă zadarnic o vom căuta în
homofobie. Din reunirea celor două vocabule de origine greacă nu ia
naştere o noţiune cu sens limpede. Repulsie faţă de acelaşi sau faţă de
ceea ce e de aceeaşi natură – cam aşa s-ar traduce această construcţie
lexicală de provenienţă savantă.
Făuritorii conceptului erau desigur conştienţi de ceea ce-i lipsea,
de insuficienta sa claritate; se aflau însă sub urgenţa necesităţii de a crea
o denumire contraofensivă aptă să ajute ideii de homosexualitate să
răspundă eficace defăimărilor dezvăluind mizeria umană din care se
alimenta agresiunea împotriva homosexualilor. Au contat de aceea pe
valoarea simbolică dobândită de vocabula homo (însemnând „acelaşi”,
şi nu „om“), devenită în stare să sugereze prin ea însăşi realitatea la care
se referă cuvântul în forma lui completă. Mai corect ar fi fost desigur să
se spună homo-erotofobie, dar forma eliptică şi-a luat deja zborul spre
înălţimile recunoaşterii universale.
Nu ne rămâne decât să ne mulţumim cu numele care, chiar imperfect, a fost pretutindeni larg adoptat ca răspunzând unei imperioase
nevoi de exprimare, de caracterizare, de replică. De altminteri, la fel s-au
petrecut lucrurile şi cu homosexualitatea, la rândul ei lingvistic imperfectă şi timp de câteva decenii absentă din dicţionare şi enciclopedii, în
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pofida recunoaşterii ei practice. Aşa cum este şi cu ajutorul noţiunii
surori, homofobia constituie o referire destul de elocventă la ura sau
aversiunea pe care unii o pot simţi faţă de ideea şi realitatea homosexuală. Iar teama este o conotaţie foarte importantă şi o componentă esenţială a agresivităţii indicate de concept, poate chiar forţa ei motrice.

Ambiguităţile prieteniei
Fobia pe care existenţa şi mai ales vecinătatea homosexualului o
stârnesc în spiritul multora este înainte de toate de natură iraţională şi de
provenienţă viscerală. Rădăcina ei, pe lângă că atinge adâncimile unui
inconştient la care doar rar şi cu greu avem acces, este atât de complex
ramificată şi lasă să se întrevadă nivele sufleteşti atât de felurite, încât n-ar
fi greşit să se vorbească de mai multe rădăcini.
Una dintre acestea – poate cea mai uşor de sesizat, nu însă neapărat şi cea determinantă – este înfiptă în acel strat psihic, relativ superficial unde-şi are sediul sentimentul proprietăţii erotico-sexuale. Umbra
acestuia e totdeauna teama de a pierde fiinţa pătimaş iubită, cu nelipsitul
ei corolar – gelozia. Temerea priveşte însă nu numai persoana de sex
opus spre care soţul sau soţia, amantul sau amanta s-ar simţi atras, primejduind astfel relaţia; în contextul unui asemenea parteneriat transformarea posesivităţii în gelozie mai mult sau mai puţin furibundă este o
reacţie foarte banală. Mult mai de temut este persoana de acelaşi sex
insinuată în viaţa unui cuplu în virtutea relaţiei numite prietenie, aceasta
nefiind chiar atât de simplă şi univocă precum apare în definiţia dicţionarelor. Nici o graniţă precisă nu o desparte de simţământul cu care o
mentalitate superficială o consideră incompatibilă: trecere insensibilă şi
fluidă. E la fel de abisală şi complexă ca şi iubirea cu pecete erotică şi
nu ne înşelăm văzând în ea o formă de manifestare a iubirii în sens larg.
Poate să capete pe neaşteptate ea însăşi o întorsătură erotică, ba chiar s-o
aibă de la bun început. Literatura, teatrul şi cinematograful secolului XX
abundă în situaţii conjugale „triunghiulare“ de acest gen, când soţul are
un „prieten“ care în realitate îi este amant, sau soţia întreţine un raport
lesbic cu „prietena“ sa.
Or, ameninţarea legată de o posibilă relaţie homosexuală a persoanei de care cineva se simte erotic şi heterosexual dependent, amenin64

ţare emanând aşadar de la prieten sau prietenă, e cu mult mai mare decât
gelozia clasică, bazată pe raportul dintre sexe opuse. În străfunduri
fiinţiale, neluminate de conştienţă, avem cu toţii intuiţia forţei şi nobleţii
superioare proprii sentimentului care-i leagă pe cei de acelaşi sex, pur şi
simplu pentru că sunt de acelaşi sex. Nu este firesc în cel mai înalt grad
să ne simţim atraşi de ceea ce ne seamănă? Aici îşi au obârşia lor afinităţile spirituale care, chiar dacă nu contribuie la perpetuarea speciei, ne
permit să ne vieţuim cu o elevaţie neobişnuită umanitatea, ceea ce, în
anumite împrejurări, poate fi sursa unei alte forme, spirituale, de fecunditate. Că doar prietenia generează o comuniune autentică este un adevăr confirmat nu numai în afara relaţiei pasionate dintre bărbat şi femeie, dar chiar şi în sânul acesteia: când vâlvătaia erotică s-a stins, iar convieţuirea fie că evoluează în mod natural spre prietenie, fie că descoperă
în aceasta calea de a se salva.

Două magnetisme
Atracţia ce provine dinspre ceea ce e contrar fiinţei, respectiv
din partea sexului opus, priveşte acea parte din noi care este tributară
speciei şi nu unicitatea individuală, purtătoare a aspiraţiei de a ne elibera
din constrângerea tiranicei legi a reproducerii şi de a ne uni cu cei ce fac
parte din familia noastră spirituală. Atracţia contrariilor este aparent
mult mai puternică decât cealaltă, care se arată mai calmă şi mai raţională; ea are chiar ceva magic şi, de fapt, tocmai această magie e sursa irezistibilei ei puteri. Cine-i cedează însă nu întârzie să descopere, cu dezamăgire crescândă, nenumăratele incompatibilităţi ascunse îndărătul
magicei euforii iniţiale care promitea raiul pe pământ, adică deplina
armonie. Doar rareori aceste incompatibilităţi înseamnă complementaritate şi încă şi mai rar una fericită.
Cum ar putea fi altfel când e vorba de entităţi care nu se aseamănă nici fizic, nici spiritual, când determinante au fost impulsul sexual
şi glasul naturii elementare? Acestea pot satisface un timp doar cerinţe
ale biologiei şi ale speciei, generând iluzia că umplu şi sufletul, o iluzie
destinată însă, mai devreme sau mai târziu, destrămării. Superioritatea
prieteniei purcede din înrădăcinarea ei în zone ale fiinţei unde nici specia, nici sexul, nici dorinţa procreaţiei nu au un cuvânt de spus, dar mai
ales unde alegerea se face fără magia înşelătoare la care natura inferioa65

ră e totdeauna nevoită să recurgă pentru a-şi realiza interesele. Adevărată „afinitate electivă“, cum ar fi spus Goethe.
Dacă momentan şi aparent, o prietenie nu are intensitatea arzătoare a legăturii erotice, ea posedă însă acele premise tainice care-i îngăduie să se dovedească mai durabilă şi mai eficientă decât aceasta, iar
adesea să-i supravieţuiască triumfătoare. Evoluţia ei în sens erotic rămâne unul din marile mistere ale condiţiei umane. Atâtea şi atâtea prietenii
ilustre de-a lungul veacurilor ne sfidează prin ambiguitatea lor, grea de
posibilitatea de a-şi fi depăşit graniţele, dar refuzându-ne o confirmare
explicită: Pico della Mirandola şi Girolamo Benivieni, Goethe şi Schiller, Chopin şi Julian Fontana, Kleist şi Ernst von Pfuel, Alexander von
Humboldt şi Aimé Bonpland.
Ceea ce le face enigmatice este mai totdeauna faptul că doar
unul din cei doi arată o pronunţată înclinare erotică, Schiller sau Kleist,
în vreme ce atitudinea celuilalt este mult mai echivocă. În afară de
aceasta, homoerotismul poate fiinţa ca trăire intimă şi comuniune inefabilă, rămânând în faţa pragului a cărui trecere l-ar transforma în homosexualitate, fără ca prin aceasta esenţa să-i fie câtuşi de puţin alterată. În
acest spirit şi-au trăit prietenia, şi încă în modul cel mai făţiş, gânditorii
umanişti din Florenţa lui Laurenţiu Magnificul, spre furia puritanului şi
implacabilului predicator Savonarola.

Iubiri în competiţie
Dincolo de aceste ambiguităţi se înalţă însă neclintită superioritatea spirituală a raportului dintre fiinţele aparţinând aceluiaşi sex, prezentă ca presimţire sau vagă intuiţie în fiecare dintre noi, dar îngropată
sub vieţuirile, constrângerile şi obişnuinţele care s-au sedimentat peste
ea în decursul secolelor. Cu două milenii şi jumătate în urmă, vechii
greci erau perfect conştienţi de ea şi o trăiau corespunzător. Nu exista
pentru ei nici o contradicţie între datoriile conjugale, familiale şi aspiraţia de a se împlini spiritual printr-o mare prietenie. Aceasta le oferea
ceva ce nu puteau găsi în ambianţa căsniciei şi familiei – de aici felul
legendar în care ştiau s-o cultive. Ultimele ecouri ale acestei atitudini ne
întâmpină în preajma începutului de nouă eră, la romani, când Cicero şi
Seneca vor înălţa adevărate imnuri prieteniei. După numai două secole
Augustinus se va căi în renumitele sale „Confessiones“ de prietenia care
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angajase şi stratul erotic al sensibilităţii sale, deşi nu va putea ascunde
intensitatea de trăire pe care ea i-o prilejuise.
Cu timpul, această conştiinţă a intrat în eclipsă. Nu a dispărut ci
doar s-a retras în unghere ale inconştientului, de unde acţionează ca
teamă surdă sau presentiment obscur. Acestea ies la suprafaţă de cum
apare ceea ce le-ar putea provoca. Senzaţia e de panică, dinaintea acestui
gen de pericol tacticile clasice dovedindu-se neputincioase. Faţă de o
rivală, femeia e mai bine înarmată să lupte decât faţă de prietenul care,
aparent, nu-i periclitează de loc situaţia, dar în realitate i-o poate submina extrem de primejdios.
Memoria mitică a omenirii conţine nu puţine asemenea exemple
de victorie a prieteniei intermasculine atunci când intra în competiţie cu
erosul heterosexual: Achile şi Patrocle, Oreste şi Pilade, Ghilgameş şi
Enghidu. Tânguirea lui David la moartea prietenului său Jonathan –
„iubirea ta a fost pentru mine mai presus de iubirea femeiască“ – conţine
într-o formă aproape arhetipală această dualitate a inimii. Ecoul modern
al acestei înfruntări îl vom găsi în Sonetele lui Shakespeare, unde patimii chinuitoare faţă de cea pe care poetul o numeşte „întunecata doamnă“ i se opune, ca o adevărată binecuvântare, iubirea inspirată de prieten, „drăguţul meu băiat“. Şi tot pe atunci avea loc acea extraordinară
unire sufletească dintre Montaigne şi La Boétie, al cărei sublim şi incandescent homoerotism rivaliza cu al celei mai înflăcărate iubiri dintre
„el“ şi „ea“. Capitolul despre prietenie din Eseurile lui Montaigne, cărora
li se adaugă, spre o totală explicitare, ironiile şfichiuitoare ale filosofului
la adresa căsniciei (al cărei jug trebuise să-l accepte totuşi cu resemnare
de înţelept stoic), sunt o adevărată apologie a iubirii dintre „el“ şi „el“.

Proprietatea erotică ameninţată
Se poate deci afirma că în „inconştientul colectiv“ trăieşte, cufundată într-un somn la unii mai superficial la alţii mai adânc, amintirea
acestor priorităţi psihologice ancestrale. Trezirea ei are însă loc sub
semnul îngustării sufleteşti produse în om prin creşterea excesivă a sentimentului de proprietate erotică. Nevoită să traverseze straturi psihice
poluate sau îmbolnăvite, ea ajunge la suprafaţă în această formă fobică a
fricii fiecăruia din parteneri de concurenţa cu caracter homoerotic (care,
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chiar dacă nu devine homosexualitate, adică unire trupească, o reflectă
anticipativ, asemenea zorilor înainte de răsăritul soarelui).
Sub acest raport, homofobia îşi are una din obârşii în nesiguranţa alarmantă iscată în sufletul ce simte primejduită fidelitatea partenerului printr-o angajare a acestuia într-o relaţie intimă în cadrul propriului
său sex, presimţită ca mai puternică decât cea heterosexuală. O primejdie ce priveşte totodată însăşi familia născută prin unirea sexelor contrarii, ceea ce conferă crizei o dimensiune în plus. Transformarea acestei
frici de natură pur personală într-un fenomen social se produce instantaneu şi de la sine, iar extinderea lui a luat încă de mult proporţii pandemice. Frică inseparabilă, şi pe bună dreptate, de aversiunea violentă faţă
de ceea ce ameninţă proprietatea erotică şi pacea familială, o aversiune a
cărei necruţare poate îmbrăca forme feroce.

Curajul exprimării de sine
Descrierea fenomenului a privit cu precădere prietenia masculină, autorul mişcându-se mai liber pe acest tărâm, dar nu există nici un
motiv să credem că replica lui feminină şi lesbiană ar fi mai slab reprezentată. E poate doar ceva mai puţin izbitoare, sau mai degrabă nu este
atât de luată în serios. Mulţi înclină chiar să creadă că femeile îşi trăiesc
afinitatea spirituală, eventual colorată erotic, cu o şi mai mare intensitate. Temeiul îl oferă spontaneitatea şi curajul exemplare cu care ele o fac
în ochii lumii.
Femeile sunt într-adevăr capabile să se dăruiască unor exteriorizări sentimentale pe care bărbaţii şi le permit – vai! – doar pe terenul
sportiv la adăpostul exaltării generale produse de magicul balon, când se
pot îmbrăţişa, mângâia şi săruta fără riscul de a se vedea stigmatizaţi ca
homosexuali. O fac însă deoarece straniul extaz trăit de ei la vederea
unei mingi aterizând în poarta adversarului le-a întunecat luciditatea,
care altminteri le porunceşte o extremă circumspecţie. Or, una din
superiorităţile femeii constă tocmai în capacitatea de a-şi manifesta efuziunea faţă de o altă femeie în plină luciditate şi fără a se gândi la ce va
zice lumea: remarcabil semn de independenţă interioară şi forţă de caracter!
Voi reveni mai încolo asupra schilodirii sufleteşti produse în
bărbatul de tip obişnuit prin reticenţa excesivă a acestuia întru a-şi arăta
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cu generozitate afectivă simpatia faţă de propriul său sex. Reticenţă
născută din teama, mai mult sau mai puţin conştientă, de a nu fi interpretat într-un mod compromiţător din punct de vedere social, teamă care
reprezintă de fapt negarea bărbăţiei interioare.

Androginitatea fundamentală
Virulenţa, vechimea şi extinderea pornirii împotriva homosexualului sunt însă prea mari ca să poată fi explicate numai prin reacţia
de teamă şi autoapărare a persoanei ce-şi vede ameninţat monopolul
erotic asupra partenerului prin apariţia unei concurenţe de acelaşi sex cu
acesta. Organicitatea acestei reacţii ne îndeamnă să presupunem o cauză
abisală, despre care nu-şi poate face o idee decât cine înţelege sau măcar
intuieşte devenirea sexuală a omului. E o eroare grosolană să ne închipuim că oamenii au fost şi au simţit dintotdeauna asemenea nouă, să le
atribuim deci propriile noastre obiceiuri şi practici, preferinţe sau repulsii. Eroare, totuşi, dintre cele mai curente în zilele noastre când, absorbiţi ca niciodată de cotidian şi modernitate, oamenii par să fi pierdut
memoria istorică şi să fi devenit incapabili a-şi imagina metamorfoza la
capătul căreia au ajuns să fie aşa cum sunt.
Ieşirea din starea de amnezie în ce priveşte natura şi destinul sexualităţii depinde de capacitatea de a lua în serios, prin informaţie şi
reflecţie, ideea de androginitate prin care, din timpuri imemoriale, s-a
încercat explicarea misterului uman. Ea atrage atenţia asupra virtualităţii
masculin-feminine existente ontic în fiecare din noi şi care făcea ca, în
depărtări considerabile de timp, sexualitatea să fie mult mai fluidă, mai
puţin net diferenţiată, mai cuprinzătoare. Nenumărate doctrine esoterice
(alchimie, roscrucianism, teosofie etc.) văd în ea un punct de pornire şi
un ţel de atins. Cercetarea ştiinţifică modernă face descoperiri ce atestă
pe deplin, în termeni biologici, această viziune a unor tradiţii străvechi
şi venerabile.
Cine stă departe atât de esoterism cât şi de ştiinţă, probabil din
evlavie religioasă, n-are decât să deschidă Biblia acolo unde este descrisă prima geneză a omului (adică înainte de apariţia Evei, când această
creaţie are loc a doua oară, şi cu mult mai târziu). Se va izbi de aceeaşi
dualitate sexuală a fiinţei originare: „Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după
chipul său...Bărbat şi femeie l-a făcut“ (Gen.I, 27). Ceea ce sugerează
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androginitatea demiurgiei divine însăşi, de neconceput ca marcată de un
sex sau altul, semn prin excelenţă pământesc de nedesăvârşire, insuficienţă şi mărginire.

O feminitate eroică
Nu este câtuşi de puţin o plăsmuire artificială sau arbitrară. Dacă n-am avea miopia suficienţei noastre, am putea identifica pretutindeni
vestigii grăitoare ale acestei stări primordiale. Ce-i drept în regres, ea
n-a încetat niciodată să amintească lumii că supravieţuieşte şi n-are de
gând să dispară.
Voi evoca una din manifestările ei cele mai spectaculoase şi, istoric, nu prea departe de noi: destinul tânărului ofiţer britanic Thomas
Edward Lawrence (1889-1935). Eroicele sale înfăptuiri în timpul primului război mondial, vecine cu miracolul, au putut să dispară din conştiinţa şi memoria colectivă (înainte încă de a fi fost înţelese în măreţia şi
tragismul lor), numai datorită superficialităţii proprii unei omeniri din ce
în ce mai acaparate de aparenţele frivole, materiale şi înşelătoare ale
existenţei.
Un tânăr european blond, de 27 de ani, izbuteşte să se facă acceptat de toate triburile arabe, deşi acestea sunt în conflict unele cu altele, şi să se pună în fruntea lor. Cu o autoritate niciodată contestată, străbate deşerturile alungându-i pe stăpânitorii turci şi ajunge până la Ierusalim unde intră triumfal ca un al doilea Iisus, ceea ce pune bazele conştiinţei de sine şi luptei pentru independenţă în toată lumea arabă! E
greu de găsit în istorie o performanţă de o asemenea anvergură. Căci ea
nu era doar militar-eroică, ci şi uman-psihologică, Lawrence biruind,
prin uriaşa forţă a personalităţii sale, rezerva neîncrezătoare, dacă nu
chiar ostilă, a arabului faţă de european. Şi o făcea acţionând de unul singur, nesecondat şi nesusţinut de nimeni, iar adesea împotriva piedicilor
puse de către armata britanică însăşi al cărei nu prea supus membru era.
Aspectul cel mai senzaţional al acestei istorice fapte se revelează însă numai celui ce a încercat, cât de cât, să cunoască fiinţa uluitorului conducător britanic al revoltei arabe anti-otomane. Căci, departe de a
fi încarnarea bărbăţiei în forma ei supremă, aşa cum ne-am obişnuit s-o
aflăm din cărţi sau din filme, Lawrence era marcat de însuşiri ce-l înrudeau mai degrabă cu celălalt sex: o sensibilitate psihică şi nervoasă la
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limita patologicului, delicateţe şi fineţe de estet, un adevărat cult pentru
frumuseţe şi eleganţă. Colac peste pupăză, cum ar spune românul, era şi
homosexual. Mai precis: manifestând o pronunţată tendinţă
homoerotică, n-a cultivat niciodată femeia ca partener sentimental locul
acesteia fiind luat de prietenia intimă, mergând până la convieţuirea în
acelaşi cort, cu tineri arabi.
Când îşi va descrie epopeea, o va începe evocând amorurile
intermasculine dominante printre arabii în mijlocul cărora va trăi anii săi
cei mai intenşi. Îl vor fascina acei „prieteni care freamătă împreună în
nisipurile mişcătoare, în timp ce fierbinţile lor mădulare se unesc într-o
supremă îmbrăţişare“ şi care „găseau acolo, ascuns în întuneric, un
echivalent senzual al pasiunii mentale care suda sufletele şi spiritele
noastre într-un unic şi înflăcărat efort“.2 Tocmai în virtutea fondului
său feminin se simţea el atras de propriul său sex. În legendara sa prietenie cu mult mai tânărul Salid Ahmed Dahoum, se comporta simultan
ca educator exigent şi ca îndrăgostit care nu putea suporta absenţa discipolului iubit. Timp de şase ani, Dahoum, „the little dark one“, îl va
însoţi ca o umbră.

Obsesia purităţii
Dar tocmai în acest fond feminin se afla sursa vitejiei, neînfricării şi autorităţii sale, contrar imaginii pe care lumea şi-o face, din ignoranţă, asupra femininului. Mai nimeni nu bănuieşte că o formidabilă
forţă, de natură spirituală dar susceptibilă să se încarneze spectaculos, se
ascunde în adâncurile lui, extrem de rar explorate. Cu totul ieşit din
comun, homoerotismul lui Lawrence era impregnat de o conştiinţă de-a
dreptul eroică a feciorelniciei sale, pe care îşi impunea cu străşnicie să o
păstreze intactă. Putea să-l iubească pasionat pe cel de acelaşi sex cu el
dar era în aşa fel construit, psihic şi biologic, încât nu dorea să lase erosul să coboare din sfera sufletească în cea sexuală. Sau nu putea? Cine
ştie. Platon ar fi văzut în el, desigur, o strălucită confirmare a genului de
iubire preconizat de el. Vivyan Richards, unul din prietenii săi cei mai
intimi din anii studenţiei la Oxford, şi care niciodată nu-şi putuse realiza
2

T. W. Lawrence: Seven Pillars of Wisdom – a Triumph. Dorset Press, 1988,
Capitolul I (p. 30).
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dorinţa unui contact trupesc cu el, avea să facă după moartea lui o surprinzătoare mărturie biografului Philipp Knightley: „Înţeleg acum că
era asexuat (sexless) sau că cel puţin nu avea conştiinţa sexului”.3 Nici
vorbă să putem atribui acestei caracterizări capacitatea de a pătrunde în
misterul fiinţei lui Lawrence. Ea este însă relevantă pentru felul cum
apărea acesta celor din jur, şi mai ales celor de o orientare erotică similară, prin puterea pe care o avea asupra simţurilor.
Nu din motive religioase se comporta el ca un asexuat, chiar
aflându-se pe un teren erotic unde putea da nestânjenit frâu liber unei
senzualităţi de care cu greu ne putem imagina că ar fi fost incapabil. Un
neobişnuit sentiment al castităţii, deloc tipic pentru virilitatea de tip
militar, era ceea ce-l oprea s-o facă. Nu condamna deloc la alţii nevoia
şi plăcerea împreunării trupeşti, atât de importantă în viaţa omului obişnuit; se simţea însă aparţinând unei categorii foarte aparte, marcată de
alte necesităţi. Cam aşa cum se manifestă lipsa unora de interes pentru
mâncăruri ori băuturi apreciate de mai toată lumea sau inaderenţa la
deprinderi ca fumatul, sportul şi alte divertismente curente în societate.
Aspiraţia spre puritate îi era proprie într-un grad atât de înalt, încât devenise aproape o obsesie. Când un ziarist american l-a întrebat ce îl împinge atât de puternic spre deşert, în care el nu vedea decât pustia monotonă şi arzătoare, Lawrence dădu un răspuns rămas celebru: The desert
is clean – deşertul e curat. Nu e de mirare că a încercat să facă din
această aspiraţie o forţă ordonatoare a întregii sale vieţi lăuntrice.

Riscurile castităţii
Îşi extrăgea deci aproape supraomeneştile sale energii din conştiinţa unei superiorităţi: cea generată de o putere ieşită din comun de a
se domina ascetic în acea sferă a fiinţei unde aproape orice bărbat,
hetero sau homosexual, se supune instinctului. Această supremă sublimare a sexualităţii, a cărei origine intimă rămâne cu totul misterioasă,
era însă nu numai un izvor de forţă dar şi punctul său vulnerabil, un fel
de călcâi al lui Ahile. Nu se putea deloc exclude a priori posibilitatea
3

Daniel Wolfe: T. E. Lawrence. Chelsea House Publishers, 1995, New
York/Philadelphia, p. 37
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alunecării din zona contemplării erotice caste în aceea a unei senzualităţi
active: pe acest tărâm pot avea loc, provenind din chiar lăuntrul celui
biruitor peste simţuri, întorsături din cele mai neaşteptate. Nu ar fi urmat
atunci inevitabila pierdere a acestei eroice superiorităţi?
Performanţele spirituale cu obârşie în obrocul pus peste sexualitate pot într-adevăr atinge culmi uluitoare, dar ele atârnă de firul extrem
de subţire, oricând susceptibil să se rupă, al slăbiciunii omeneşti fundamentale. Chiar părând învinsă, aceasta continuă să clocotească surd în
adâncuri insondabile de unde poate erupe năvalnic şi pe neaşteptate
aidoma vulcanului despre care toţi credeau că e stins. E ceea ce avea să
se întâmple cu Lawrence, pecetluindu-i dramatic existenţa.
Nu pentru că ar fi cedat vreunei ispite – îşi interiorizase homoerotismul cu o voinţă spartană – ci printr-o împrejurare silnic impusă de
evenimente. Aventurând-se spre cercetare în orăşelul Deraa din Iordania
de azi fu prins de o patrulă şi dus în faţa beyului. Când acesta încercă să-l
posede trupeşte, Lawrence răspunse lovind, ceea ce-i atrase o sălbatică
biciuire. Nemaiputând suporta chinurile şi într-o stare de semiinconştienţă, se lăsă violat, după care fu zvârlit într-o mocirlă. Aceasta devenea simbolul obsesiv al celei mai cumplite căderi care i se putea întâmpla. Cutremurarea avea să-l smulgă pentru un timp istoricei sale misiuni.

O traumă fără de leac
Luptând cu imense greutăţi lăuntrice, izbuti să depăşească teribila criză şi să-şi reia locul în fruntea arabilor dezorientaţi. Sentimentul
de a-şi fi pierdut demnitatea, de a-şi fi văzut pângărit altarul de unde-i
veneau cele mai înalte energii îl va însoţi însă până la sfârşitul zilelor
sale, cărora avea să le pună capăt un accident de motocicletă. Renunţă la
toate onorurile la care avea dreptul, la rangul său militar (ajunsese colonel) şi chiar la ordinul conferit de regele George V. Ceru să îndeplinească în armată funcţiile cele mai modeste şi se consacră din ce în ce mai
mult scrisului, căruia îi datorăm o capodoperă a memorialisticii şi artei
literare: Cei şapte stâlpi ai înţelepciunii, povestire a epopeii sale, una
dintre puţinele cărţi care, tradusă în mai toate limbile, se retipăreşte fără
încetare de peste o jumătate de veac.
Poemul care o precede e închinat amintirii lui Dahoum. Cu desăvârşire indiferent la inevitabilele comentarii ironice, Lawrence dezvă73

luie aici, în faţa întregii lumi, substratul intim al vitejescului său angajament: „I loved you, so I drew these tides of men into my hands“.4 Se
dăruise unei cauze care nu era a lui deoarece, iubindu-l pe neuitatul tânăr arab, voise să-şi arate dragostea luptând pentru libertatea poporului
său. O va spune în altă parte şi mai explicit, fără ambiguităţile poeziei:
„I liked a particular Arab very much, and thought that freeedom for his
race would be an acceptable present“.5
Moartea cu totul prematură, la numai douăzeci de ani, a lui Ahmed Salim Dahoum, răpus de o epidemie de tifos, avea să adâncească
starea depresivă în care-l cufundase violul de la Deraa. Nu putea găsi
consolare pentru a fi fost împiedicat să-i stea aproape şi să-i aline durerea
de a trebui să părăsească atât de timpuriu lumea aceasta: „I had wrought
for him freedom to lighten his sad eyes: but he died waiting for me”.6

Bărbăţia unei fecioare
Nu există decât o paralelă istorică la vitejia acestui tânăr britanic
numit de arabi El Awrence şi devenit apoi pentru toată lumea Lawrence
of Arabia. E fapta tot atât de spectaculoasă a unei alte fiinţe feciorelnice,
numai că de sex opus şi cu problematică erotică simetric inversă: Ioana
d’Arc, care putea să se impună armatelor regelui făcând apel la resursele
ei masculine intime şi a căror eficacitate era de asemenea dependentă de
păstrarea castităţii. E straniu cum istoricii, atenţi numai la evenimentele
exterioare şi ignorând originea acestora în viaţa lăuntrică, n-au fost niciodată în stare să înţeleagă substratul uman al unui fenomen atât de excepţional.
Dincolo de ceea ce a făcut pentru salvarea Franţei, care astăzi nu
mai e decât literă moartă în cărţile de istorie, „Fecioara de la Orléans“
rămâne o mărturie etern grăitoare şi provocatoare a dublei noastre naturi
ontice, a androginiei primordiale: eclipsată în cei mai mulţi dar virtual
4

Vezi nota 2. „Te iubeam, şi de aceea am luat în mâinile mele aceste valuri de
oameni“.
5
Vezi nota 3. „Un anume Arab îmi era foarte drag, şi am gândit că libertatea
pentru neamul lui ar fi ceva ce l-ar bucura “.
6
Ibidem, p. 43. „Mă străduisem pentru ca libertatea să lumineze ochii lui trişti:
a murit însă aşteptându-mă“.
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prezentă în toţi şi ţâşnind din când în când cu o forţă ce-l face de ruşine
pe bărbatul mândru de virilitatea sa dar incapabil să-şi dea seama că a
devenit o jumătate de om. Dacă Ioana d’Arc ilustra masculinitatea ascunsă în femeie, Lawrence of Arabia punea în strălucită valoare feminitatea adânc sălăşluită în bărbat – şi una şi cealaltă izvorâtoare de forţă cu
totul ieşită din comun, dar numai în colaborare cu dimensiunea opusă şi
respectând riguros imperativul castităţii. O lumină revelatoare era astfel
proiectată asupra a ceea ce va fi fost androginul originar: o realitate
biologic-spirituală mai presus de sexe şi sexualitate, la infinită depărtare
de înţelegerea actuală a fenomenului, prizonieră a unei mentalităţi
sexualizate până la obsesie.

Fecunditatea unui homoerotism platonic
Complexul psihologic al lui Lawrence, născut dintr-un homoerotism pe fond sufletesc androgin şi guvernat de un spirit extrem de
exigent, e de asemenea foarte înrudit cu cel pe care-l trăia în acelaşi
timp Ludwig Wittgenstein. În primul caz, generase curajul faptei şi, în
umbra acesteia, o creativitate literară aptă să eternizeze eroica acţiune;
în cel de al doilea, stimula la maximum o creativitate filosofică aptă să
influenţeze în mod esenţial gândirea modernă şi, în umbra acesteia, de
asemenea un curaj al faptei – militare, sociale – prin care filosoful demonstra că zborul cugetării nu-l împiedica deloc să stea ferm cu picioarele pe pământ. Diferenţa dintre ei consta doar în gradul superior al tăriei şi consecvenţei de care dăduse dovadă militarul britanic, dacă facem
abstracţie de trauma cauzată printr-o brutală intervenţie din afară.
Altminteri, şi unul şi celălalt, deşi puternic atraşi de propriul lor
sex, priveau ca pe o pângărire şi un păcat transformarea homoerotismului de platonică alură în homosexualitate trupeşte trăită, chiar
dacă, aşa cum se întâmpla cu Wittgenstein, ispita avea să se arate mai
puternică decât voinţa. De aici şi caracterul asemănător al luptelor lor
interioare, al depresiunilor prin care treceau. Suprema victorie şi eliberare în planul realizării de sine fiinţiale le-ar fi venit desigur printr-o acceptare totală, adică fără rezerve şi remuşcări, a ceea ce era conform
propriei naturi şi vehement cerut de aceasta. Ar mai fi putut ei însă
atunci să însemne ce au însemnat pentru istorie şi pentru filosofie?
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Civilizaţia cea ostilă firescului
Cazuri ca Lawrence sau Wittgenstein, deşi departe de a fi izolate, nu sunt tipice pentru starea sexuală a omenirii de azi. Sunt însă tipice
pentru o potenţialitate ascunsă în fiecare om. Putând cândva să se actualizeze foarte repede şi fără a stârni probleme, aceasta se află astăzi scufundată atât de adânc, încât ieşirea ei la suprafaţă are loc mult mai anevoie. Pe deasupra, e însoţită de tulburări susceptibile să afecteze nu numai fiinţa celui în care se produce, dar şi pe cei din jurul său.
Plasmă originară a umanităţii noastre, această androginie potenţială ascunsă în genele şi în psihicul omului e ceea ce a făcut dintotdeauna ca sexualitatea intimă, adică cea reală şi cunoscută numai
posesorului ei, să nu coincidă milimetric, iar uneori să nu coincidă deloc, cu sexul exterior, fizic, aşa cum e perceput din afară. Tot ei îi datorăm refuzul acestei sexualităţi intime şi profund individuale de a intra în
calapoadele unei vieţi sexuale social reglementate, precum şi aspiraţia
spre o libertate pe care societatea n-o recunoaşte sau de-a dreptul o condamnă. Fenomenele global şi grosolan etichetate ca homosexualitate,
bisexualitate, transsexualitate, fără nici o preocupare pentru nuanţă şi
pentru caracterul personal al pornirii sexuale în om, sunt manifestări ale
unei plasticităţi primordiale necăzută în abisul insondabil al inconştientului.
Cu cât este mai evoluat gradul de civilizaţie al unei culturi sau al
unei comunităţi – ceea ce implică o intervenţie corespunzătoare a factorului social ordonator şi constrângător, cu inevitabila înăbuşire a spontaneităţii şi naturaleţei – cu atât mai puternică va fi reprimarea acestui
fond originar. Şi bineînţeles, cu cât va fi mai strânsă legătura unei culturi sau unei comunităţi cu simplitatea şi firescul felului tradiţional de
viaţă – ceea ce implică rezistenţă în faţa valului civilizator cu inevitabilele sale reglementări, pretutindeni resimţite ca ostile firii – cu atât va fi
mai transparentă natura cea nedomesticită, cu generoasa ei disponibilitate. În acest cadru, persoanele în care masculinul nu s-a delimitat riguros
şi antinomic în raport cu femininul, se bucură (încă) chiar de o anumită
consideraţie, sau cel puţin de resturile unei veneraţii ancestrale.
Antropologii şi etnologii ultimelor două secole sunt unanimi în
a constata rolul eminent (sacerdotal, medical) jucat în societăţile „necivilizate“, adică încă necorupte, de către aceşti mesageri, din ce în ce mai
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rari, ai unei androginii intrate în eclipsă şi amintind omului obârşia sa
divină. Căci cine reunea în sine masculinul şi femininul – de obicei sub
forma unui suflet feminin într-un trup masculin – era privit ca deţinător
al unei duble puteri şi de aceea demn de o preţuire plină de respect.
Aşa se gândea şi se gândeşte în acea ambianţă socială – populaţia arhipelagurilor din Pacific, triburi indiene din America, seminţii africane – familiară astăzi numai cercetătorilor ştiinţifici capabili de obiectivitate şi independenţă în gândire, dar ignorată sau de neînţeles pentru
mentalitatea marcată de stereotipurile mentale ale intelectualului modern semidoct. Reacţia acestuia va fi, mereu şi pretutindeni, una de respingere pătrunsă de dezgust şi dispreţ.

Misterioasa mutaţie
Ideologii de tot felul şi-au adus contribuţia lor la geneza adversităţii faţă de ceea ce e sexual echivoc, adică faţă de tot ce nu e masculin
pur sau feminin pur. Impulsul originar nu a venit totuşi de la ele ci de la
o misterioasă mutaţie care, afectând structurile bio-psihice cele mai
intime ale fiinţei, constituia baza obiectivă a acestei schimbări de atitudine. Ultimele resturi de predispoziţie androginică se retrăgeau, se resorbeau, făcând loc unei diferenţieri sexuale din ce în ce mai răspicate şi
mai învârtoşate, cu posibilităţi tot mai reduse de alunecare de la un sex
la altul. Masculinul şi femininul începeau să însemne două lumi total
diferite pe care numai erosul heterosexual le putea pune în contact, pur
exterior însă. Fenomenele legate de prezenţa ambelor principii în aceeaşi fiinţă erau crescând percepute ca anormale. Sexul net conturat nu
mai putea înţelege ambiguitatea sexuală şi cu atât mai puţin atracţia
erotică dintre doi bărbaţi sau dintre două femei.
Această mutaţie produsă în alcătuirea fiinţială tainică, ale cărei
cauze vor rămâne încă multă vreme învăluite în mister, a făcut ca masculinul şi femininul să îngheţe fiecare în specificitatea sa. Încetând să
mai fie o realitate interioară fluidă sau cel puţin suplă, ele se adaptau
sexului fizic şi căpătau ceva din rigiditatea şi fixitatea acestuia. Pe deasupra, un fel de amnezie spiritual-sexuală se abătu peste făptura umană,
făcând-o să piardă amintirea straturilor psihice îngropate sub experienţele legate de individualizarea tot mai pronunţată a celor două sexe.
77

Bărbatul se înstrăina astfel cu desăvârşire de valenţele feminine
ale propriei sale fiinţe, care-şi continuau totuşi existenţa hibernând în
obscuritatea inconştientului abisal. Iar femeia parcurgea un proces asemănător care o transforma în „sexul frumos“ – mediocră consolare pentru puterea şi autoritatea sacrificate pe altarul unei familii ce făcea din ea
o sclavă. Deveneau dependenţi unul de celălalt, fiecare în felul său:
uneori plângându-şi libertatea pierdută, alteori simţindu-se bine şi fără
ea. Tânjind însă mai totdeauna în secret după plenitudinea a cărei posibilitate nu puteau să n-o presimtă vag căci ea dormita scufundată în
adâncurile propriei lor fiinţe: regret după un trecut imemorial dar şi visare a unui viitor mai demn, a cărui realizare mai ales femeia avea s-o
urmărească.

O dependenţă umilitoare
Deocamdată însă, în cadrul investigaţiei pe care am întreprins-o,
suntem nevoiţi să consemnăm rolul jucat în apariţia homofobiei de către
căderea femeii într-o situaţie de inferioritate umană şi socială. Era neîndoios semnul unei deprecieri înrudite cu misoginia şi a cărei origine
aruncă o lumină revelatoare atât asupra iubirii heterosexuale cât şi asupra erosului intermasculin. Or, distanţarea acestuia de femeie nu provine
câtuşi de puţin dintr-o evaluare critică a celuilalt sex ci se datoreşte unei
predispoziţii înnăscute care se poate foarte bine însoţi cu sentimente
admirative faţă de femeie, tocmai pentru că în ele nu pulsează nici o
poftire sexuală. Nu de la atracţia resimţită între ei de unii bărbaţi purcede misoginia ci tocmai de la cei ce deveneau parteneri ai sexului frumos,
dar de pe poziţia stăpânului şi proprietarului conjugal. Puterea de seducţie nu-i conferea femeii, în ochii lor, nici o superioritate, ea fiind apreciată pentru utilitatea ei senzuală, domestică şi maternă, nicidecum pentru
mintea şi forţa ei, singurele susceptibile să-i asigure drepturi egale cu
cele ale bărbatului. De aici umilitoarea sa dependenţă, în care o covârşitoare parte a sexului zis slab s-a complăcut şi pe care restul a îndurat-o
cu resemnare. Denunţarea acestei stări n-a început decât de foarte puţină
vreme iar lupta pentru abolirea ei se anunţă foarte lungă.
În virtutea acestui regim de inferioritate care-i fusese impus,
femeia devenea simbolul a tot ce era mai de nedorit pentru un bărbat.
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Acesta putea să jinduiască femeia iar râvnirea îi inspira adesea adevărate
imnuri de proslăvire, dar nu şi-ar fi jinduit în ruptul capului o comparaţie cu cea pe care, cu uşurinţă şi din aprindere a simţurilor, o putea proclama zeiţă sau domniţă a inimii sale. Dimpotrivă: nici o ofensă nu-l
putea atinge mai usturător decât aceea care-i asimila firea sau comportarea felului femeiesc de a fi. Muieratic în sens don-juanesc (afemeiat)
mai mergea, putea fi chiar motiv de mândrie sau de invidie; muieresc
însă deoarece seamănă cu o femeie (efeminat) – iată ce niciodată şi nicăieri onoarea virilă n-a putut suporta. Cel astfel etichetat era coborât de
pe piedestalul sexului tare şi asimilat fiinţei despre care tradiţia populară, fireşte de origine masculină, spunea: „poale lungi şi minte scurtă“.

Orgoliul virilităţii
Avea să joace un rol de seamă în apariţia homofobiei acest
complex al masculului cuprins de teama ca nu cumva să fie cantonat
într-o categorie umană inferioară lui şi destinată de natura însăşi pasivităţii şi ascultării necondiţionate. Deocamdată discreditarea socială îl
privea numai şi numai pe bărbatul care, în cadrul unui raport erotic cu
alt bărbat, asuma poziţia femeii, mai pe şleau: îşi punea şezutul sau gura
la dispoziţia sexuală a celui care exercita, ca un stăpân, rolul penetrant
corespunzător. Faptul de a pătrunde acolo, de pildă când partenerul era
un sclav sau un străin, nu atrăgea niciodată vreun reproş. În virtutea
caracterului său activ şi dominator, acest act continua să conteze ca viril
şi deci pe deplin acceptabil pentru societate. Obiectul său nu constituia
un motiv de scandal în ochii opiniei publice, câtă vreme cel care săvârşea actul era un cetăţean liber, grec sau roman. Pe atunci nu se făcea
deosebirea între (ceea ce numim azi) heterosexualitate şi homosexualitate, ci între masculinitate virilă, singura vrednică de un cetăţean liber, şi
masculinitatea efeminată care, asumând feluri de comportare proprii
femeii, înjosea demnitatea bărbătească şi cetăţenească. Abdicarea de la
această esenţială datorie a virilităţii e ceea ce indignase pe romani aflând
că Caesar acceptase să se lase penetrat de regele Bitiniei; de aici porecla
de „Regina bitinica“ pe care i-o dăduseră, prezentă chiar de-a lungul
cortegiilor sale triumfale.
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Într-adevăr, atât în Grecia cât şi în Roma antică, erosul
intermasculin ca atare nu constituia câtuşi de puţin un delict, dacă ţinea
seama de regulile amintite. Putea scandaliza doar intrarea unui cetăţean
liber în rol de femeie, mai cu seamă când relaţiile sale sexuale luau forma prostituţiei; grecii îi dădeau numele dispreţuitor de kinaidos, devenit
la romani cinaedus. O asemenea auto-degradare putea însă cel mult să-l
facă de râsul lumii, dacă lipsa de respect faţă de sine însuşi mersese prea
departe; o punere în detenţie era de neconceput în acel stadiu, cu atât
mai puţin cruzimea de care avea să facă dovadă creştinătatea. În general,
străbunii noştri greco-romani ştiau să se strecoare abil şi suveran printre
micile neplăceri implicate de diminuarea feminină a virilităţii. Atenienii
se obişnuiseră cu felul de a fi deloc viril al poetului tragic Agaton, a
cărui frumuseţe stârnise pasiunea lui Euripide şi din care Platon avea să
facă amfitrionul nemuritorului său Symposion; doar Aristofan, în comediile sale, îi persifla din când în când nebărbăteasca graţie şi eleganţă.
Iar aventura bitinică a lui Iulius Caesar, deşi pe buzele tuturor romanilor
şi evocată de Cicero chiar în Senat, n-a împiedicat nici în cea mai mică
măsură ascensiunea lui politică.
Se poate desigur reproşa celor vechi că nu arătau înţelegere pentru diversitatea naturii umane, pentru voinţa acesteia de a fi şi altfel decât şi-o imaginau apărătorii virilităţii pure şi dure. Dar când vedem la ce
se reducea reacţia societăţii antice faţă de manifestările care-i contraziceau idealul de bărbăţie, nu putem să nu admirăm înţelepciunea binevoitoare cu care erau tratate acestea, chiar şi luate în râs: e suficient să o
comparăm cu rugurile şi ştreangurile erei creştine! Nici un bărbat n-avea să
se teamă că acceptând să se comporte pasiv într-o relaţie cu un alt bărbat, ceea ce-i atrăgea epitetul deloc măgulitor de pathicus, şi-ar vedea
periclitată libertatea. Alături de imaginea ideală a masculinităţii, care-l
anticipa pe „macho“-ul timpurilor noastre, domnea compensator convingerea că omul e stăpân pe trupul său: fiecare face ce vrea cu acesta şi
nimeni nu-i poate dicta cum să şi-l folosească!
Ceea ce necesita de asemenea o compensare: oricine îşi putea
lua, la rândul său, libertatea de a-l batjocori public pe bărbatul care şi-a
dezonorat propriul său sex însuşindu-şi deprinderi specifice sexului
opus. O putea face prin mijlocirea artei literare, ca Aristofan, celebrul
poet comic atenian, care nu-l cruţase nici chiar pe Socrate, sau ca
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Juvenal şi Marţial, în satirele lor, la Roma. Iar cine nu mânuia cu măiestrie condeiul avea la dispoziţia sa zidurile cetăţii unde putea să dea frâu
liber batjocurii prin „grafitti“ ca acela de la Pompei, unde un anume
cetăţean era persiflat (sau poate admirat?) ca „magnus cinaedus et
fellator“. Această fixare exclusivă a oprobriului social asupra bărbatului
compromis prin atitudinea sa pasivă într-o relaţie erotică cu un alt bărbat, e ceea ce a generat reprezentarea, perpetuată până azi, conform
căreia homosexualul nu poate fi decât un ins efeminat.

Nelinişti femeieşti
Dar zeflemisirea publică a partenerului pasiv, cât de înveninată
ar fi fost ea, nu era încă homofobia propriu-zisă. Constituirea acesteia în
fenomen de psihopatologie socială a avut nevoie, în Europa, de câteva
secole. Premisele ei încep să încolţească în sânul familiei cu mult înaintea erei noastre, crescând din neliniştile care bântuiau sufletul femeii ca
soaţă şi mamă. Căci ea era desigur ultima care ar fi putut aplauda extravaganţele virile ale bărbatului în afara căminului, mai ales când ele
aveau ca mobil frumuseţea masculină. Un tânăr chipeş reprezenta în
primul rând o concurenţă foarte serioasă. Superioritatea pasiunii generate de el fusese cântată de nenumăraţi poeţi greci şi latini, de la Anacreon
la Catul. Nu era numai aventură erotică ci şi împlinire a unor nevoi sufleteşti şi spirituale mai profunde, cărora sexul slab, fie el şi frumos, nu
le putea răspunde. Cel puţin pe atunci.
Dar neliniştile femeii aveau şi motive mai prozaice. Inferioritatea şi dependenţa în care trăia o făceau să tremure de teama unei abandonări care i-ar fi putut pecetlui tragic destinul. Şi rivalităţile primejdioase cărora trebuia să le facă faţă se puteau ivi din două direcţii: propriul ei sex şi sexul opus. Era apoi grija pentru integritatea familiei şi
răspunderea pentru soarta copiilor. Cum să n-o alarmeze evadările
pederastice ale soţului? N-avem desigur mărturii directe ale acestei stări
de spirit, dar ne-o putem închipui văzând încercările prin care au trecut
şi trec, în văzul tuturor, soţiile atâtor şi atâtor bărbaţi cuprinşi de pasiunea pentru cei de un sex cu ei: Madeleine Gide, Felicia Bernstein, Katia
Mann. Pornirile esenţiale şi elementare ale sufletului uman au rămas şi
vor rămâne mereu aceleaşi.
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Acumularea acestor nelinişti şi griji avea să creeze treptat în jurul virilităţii căutătoare de frumoşi adolescenţi o atmosferă din ce în ce
mai defavorabilă. Legile societăţii şi opinia publică n-o condamnau,
dacă respecta menirea ei activă şi dominatoare, dar în femeie prindea
contururi o ostilitate ce purta deja în ea sămânţa condamnării. Iar faţă de
tinerii dispuşi să se angajeze în asemenea relaţii ca „cinaedi“ şi
„pathici“, nemulţumirea ei va fi luat chiar forma urii, deja pregătită prin
dispreţul cu care lumea îi trata pe uzurpatorii masculini ai privilegiilor şi
farmecelor femeieşti.

Privilegii pierdute, ameninţări crescânde
Homofobia avea să izbucnească atunci când oprobriul social, al
cărui unic obiect era partenerul pasiv sau efeminat, se va extinde şi asupra celui ce se bucurase, în virtutea ireproşabilei sale bărbăţii, de imunitate morală. Extrapolare crucială, al cărei merit va reveni în exclusivitate
propovăduitorilor noii spiritualităţi instalate pe ruinele lumii antice.
Diferenţierile ce avuseseră timp de câteva secole putere de lege
îşi vor pierde treptat valabilitatea. Virilitatea nu va mai fi recunoscută ca
valoare în sine iar faptele ei vor fi cotate din ce în ce mai negativ şi făcute răspunzătoare pentru tulburările pricinuite în jurul său, şi înainte de
toate în sânul propriei familii. Va înceta să se justifice prin sine însăşi,
adică prin faptul de a fi forţa dominatoare şi penetrantă, şi se va vedea
supusă aceleiaşi dezaprobări care urmărea pasivitatea de tip feminin a
partenerului dispus să joace acest rol. Această pasivitate nu va mai fi
determinantă în faţa opiniei publice, ceea ce începea să conteze din ce în
ce mai mult fiind conflictul acestui gen de relaţie cu mentalitatea heterosexuală precumpănitoare şi în crescândă rigidizare.
Un singur lucru mai lipsea pentru ca această stare de spirit, în
lentă dezvoltare şi extindere, să se transforme în homofobie: puterea
politică şi legală constrângătoare. Or, aceasta se ivi prompt la jumătatea
secolului IV prin alianţa dintre secta creştinilor, devenită biserică de
stat, aidoma unui partid religios totalitar, şi autoritatea imperială. Aceasta avea nevoie de ea, adică de o religie unică şi obligatorie, pentru a-i
ţine mai eficace sub control pe supuşii mânaţi de tendinţe tot mai centri82

fuge, printre altele şi datorită mulţimii exorbitante de orientări religioase.
Homofobia este aşadar inseparabilă de statornicirea creştinismului ca forţă diriguitoare şi exclusivă în viaţa spirituală a imperiului roman, putând oricând conta pe sprijinul puterii laice şi bucurându-se pe
lângă aceasta de o enormă influenţă.

Înstrăinarea de obârşii
Fost-a aşadar homofobia o emanaţie necesară a creştinismului?
Din păcate da, însă ar fi putut, şi chiar ar fi trebuit, să nu fie aşa. Ceea ce
se instala confortabil şi cu agresivitate de parvenit la cârma spirituală a
imperiului roman pregătindu-se să treacă ofensiv dincolo de graniţele
acestuia, nu avea comun cu Hristos decât numele, transformat de administratorii eredităţii sale spirituale în armă de luptă ideologică şi mijloc
de înstăpânire peste suflete.
Trădarea întemeietorului avea loc pe nenumărate planuri, printre
ele aflându-se şi „celălalt eros“, a cărui importanţă pentru viaţa omenirii
reiese neechivoc şi direct din exemplul oferit de Iisus prin felul său de a
trăi şi a gândi. Dar şi indirect: prin prăpastia creată de către noua putere
sacerdotală între ambiţiile hegemonice ale unei biserici vândute autorităţii statale şi mesajul nemuritor, mai presus de instituţionalizarea sa falsificatoare, al celui ce se recomanda ca „fiu al omului“, adică omul prin
excelenţă. Iar prăpastia se va căsca şi mai larg, făcând absolut cu neputinţă aruncarea unei punţi, pe măsură ce biserica îşi va subordona nu
numai sufletele credincioşilor dar şi puterea statală, căreia-i va dicta
propriile sale vreri.
Cu greu s-ar putea reclama heterosexualul de la Iisus în măsura în
care ea e posibilă homosexualului. Bineînţeles, dacă ultimul nu se lasă
intimidat de construcţiile teologice menite să justifice ceea ce nu reiese
nemijlocit din modelul de existenţă şi de gândire oferit de către miticul
întemeietor. Atitudinea şi comportarea lui Iisus, scandalos de neconformiste
şi profund suspecte din punctul de vedere al „establishment“-ului spiritual
contemporan lui, intră în conflict şi cu poziţia adoptată de instituţia care
se reclamă de la el. A criticat în treacăt adulterul, lăsând totuşi să transpară blândeţea şi spiritul iertător ce-i erau atât de proprii, dar n-a suflat
o vorbă despre raporturile erotice dintre bărbaţi, deşi va fi fost foarte
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conştient de realitatea şi importanţa lor în cadrul unei religii care prevedea pentru ele pedeapsa capitală. Nu era o boicotare tacită a înverşunării
sângeroase arătate de Levitic?
Toată monstruoasa istorie a homofobiei trăieşte ca într-un germene în fioroasa interdicţie a legii mozaice: „De se va culca cineva cu
bărbat ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare, că
sângele lor asupra lor este.” (Lev. 20, 13) Un limbaj şi un fel de a gândi
pe care Iisus îl contrazice prin tot ceea ce spune şi face. Se poate afirma,
sub un raport mai general, că pentru propovăduirea lui problemele sexuale
nu aveau nici urgenţă, nici mare importanţă. Le aborda în treacăt când îi
erau puse întrebări, cărora obişnuia să le răspundă foarte enigmatic,
pentru ca apoi să adauge, ca şi cum efectul vorbelor sale i-ar fi fost indiferent: „Cine poate înţelege, să înţeleagă” (Mat. 19, 12). Nu de această
natură erau priorităţile sale, contrar modului în care avea să-şi înţeleagă
menirea biserica, a cărei doctrină va manifesta o adevărată obsesie sexuală: de la născocirea naşterii celei fără de păcat până la autoflagelările
misticilor în încercarea lor disperată de a înăbuşi glasul firii.

Familia, instituţie creştină?
Nu mai puţin semnificativă e distanţa luată de Iisus faţă de concepţia dominantă despre familie, al cărei cult era practicat cu o habotnicie ce depăşea binecunoscutul elogiu burghez al acestei instituţii. Îşi
permitea să afişeze în această privinţă un dezinteres atât de suveran încât friza chiar dispreţul: „Căci am venit să-l despart pe fiu de tatăl său,
pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi
casnicii lui. Cine-şi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu
este vrednic de mine; cel ce-şi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe
mine, nu este vrednic de mine“. (Mat. 10, 35-37)
Iată că înaintea homosexualilor altcineva – şi de la ce înălţime!
– ameninţa sacrosancta familie în numele căreia erau condamnaţi cei ce
nu contribuiau la proliferarea speţei umane. Se pare că subminarea
aceasta îi stătea lui Iisus la inimă, deoarece va reveni asupra ei, încă şi
mai categoric: „Oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau
mamă, sau femei, sau copii, sau ţarine pentru numele meu, înmulţit va
lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică” (Mat. 19, 29). Nu rămâne decât
un foarte mic pas logic de făcut pentru a deduce ceea ce această chemare
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implica: Cine preferă familia nu este vrednic de mine şi nu va moşteni
viaţa veşnică.
Nu se va arăta doritor nici de soţie, nici de urmaşi. Va opta pentru o viaţă în comunitate alături de cei de acelaşi sex, conştienţi şi ei de
radicalitatea rupturii: „Iată noi am lăsat toate şi ţi-am urmat ţie“ (Mat.
19, 27). Era o dublă sfidare a riguroasei moralităţi iudaice: pe de-o parte
celibatul căruia i se dedicau cei mai mulţi dintre membrii comunităţii şi
care, în acele vremuri, nu-şi avea loc decât printre ereticii esenieni; iar
pe de altă parte părăsirea de către toţi – începând cu Iisus însuşi – a familiilor în mijlocul cărora trăiau. Despre Petru ştim chiar că întemeiase
el însuşi o familie; o aflăm indirect, prin pomenirea soacrei sale de către
evanghelist, pentru care însă soaţa nu apare demnă de vreo menţiune,
ceea ce este de asemenea grăitor.

Pe cine şi cum iubea Iisus?
Faptul că în cercul mai larg de prieteni se aflau şi unele femei
nu dovedeşte nimic altceva decât că Iisus nu-şi concepea alteritatea sau
excentricitatea în opoziţie cu lumea, ci se vedea ca purtător al unui mesaj universal, adică hărăzit tuturor. Trăia printre bărbaţi deoarece acesta
era modul de viaţă care i se potrivea dar de pe poziţia căruia era dispus
să colaboreze fără urmă de prejudecată – socială, sectară sau sexuală –
cu toţi oamenii de bună credinţă şi de bună voinţă.
E ridicol să i se atribuie o pasiune pentru Maria Magdalena: pură ficţiune heterosexuală cu originea în preocuparea de a-l face pe Iisus
cât mai asemănător majorităţii, şi anume tocmai pentru că felul său de
viaţă, atât de neconformist, dădea apă la moară nedoritei minorităţi. Nici
măcar un cuvânt din evanghelii nu poate servi de sprijin fantezistei
plăsmuiri a pretinsei iubiri tainice dintre el şi „păcătoasa“ cea pocăită, în
jurul căreia literatura şi cinematograful – de la Papini la Scorsese – au
născocit atâtea artificiale poveşti de amor.
Ce grea de sensuri, în schimb, e viaţa acestei comunităţi de bărbaţi care trăiau zi şi noapte într-o continuă intimitate şi dintre care unul
era „ucenicul iubit“. Evanghelistul subliniază aproape provocator caracterul afectiv al relaţiei dintre acesta şi Învăţător când spune că „la masă
era rezemat de pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii lui, pe care-l iubea
Iisus” (Ioan, 13, 23). Să ne imaginăm azi, într-un loc public, bărbatul
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care ar îndrăzni să-şi sprijine capul pe pieptul altui bărbat! Cine este
aşadar mai aproape de Iisus: bărbatul care, pentru a nu fi suspectat de
sentimente condamnate de societate, stă la distanţă, chipurile virilă, de
cei de acelaşi sex, sau bărbatul care nu se sfieşte să arate afectuos şi
neechivoc cât îşi iubeşte prietenul?

Spiritualităţi incompatibile
Creştinismul a putut să devină homofob şi să intre în contradicţie cu propriul său întemeietor, deoarece între acesta şi posteritate se
interpusese o anumită influenţă: decisivă prin autoritatea cu care era
exercitată şi impregnată de o spiritualitate fundamental străină mesajului
originar.
Cel care, prin vehemenţa propovăduirii sale, avea să abată încă
firava înţelepciune a iubirii atot-înţelegătoare şi atot-iertătoare de la
cursul ei normal era Saul din Tars zis şi Pavel, transformat subit din
duşman înverşunat al micii secte de adepţi ai lui Iisus în căpetenie a noii
mişcări religioase. O ruptură cu sine însuşi ale cărei implicaţii psihopatologice sunt izbitoare, metamorfoza având loc în urma unei grave crize,
probabil de epilepsie, devenită ulterior simbolul trăirii mistice: Pe drumul Damascului...
Cât despre spiritualitatea introdusă de el în proaspăta, abia înfiripata şi încă neconsolidata religiozitate moştenită de la profetul răstignit, aceasta era tocmai forma ebraică de gândire, de care Iisus izbutise să
se elibereze aproape complet. Ea dăduse naştere, printr-o evoluţie seculară, unui adevărat sistem teologic constituit din prescripţii şi interdicţii,
şi impregnat de o mentalitate în care se amestecau evlavia habotnică şi
intoleranţa necruţătoare, înţelepciunea de tip talmudic şi ferocitatea răzbunătoare. Ce putea fi mai opus blândeţii şi generozităţii hristice?
Cu toate eforturile sale, desigur sincere, de a se schimba în spiritul celui ce-i va fi apărut în timpul crizei întrebându-l „de ce mă prigoneşti?“, Pavel nu se putuse debarasa de obsesia sexuală proprie gândirii
religioase mozaice. Căci nu era deloc uşor să se ridice deasupra unei
înclinări întipărite fiinţei deja imediat după naştere prin acea intervenţie
chirurgicală – tăierea împrejur – care, marcându-i drastic organul genital, o pecetluia sexual cu mult înainte ca acest instinct să se fi trezit.
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Fusese format încă din fragedă copilărie de o religie cu totul ieşită din
comun prin neobişnuit de puternica ei amprentă sexuală, nici o altă religie nearătându-se atât de obsesiv preocupată de acest aspect al existenţei
umane.

Demonizarea iudaică a sexualităţii
Intr-adevăr, din cele treizeci şi sase de crime pentru care legea
mozaică prevedea pedeapsa cu moartea, jumătate privea sexualitatea.
Ceea ce popoarele înconjurătoare tratau cu dezinvoltură şi fără complexe, ca de altfel orice popor care se conduce după legile naturii şi nu după cele de provenienţă sacerdotală, reprezenta pentru fiii lui Israel un
domeniu primejdios, dominat de forţe suspecte şi aflat în misterioasă
relaţie cu lumea diavolului.
Faţă cu prezenţa permanentă în viaţa omului a ceea ce Pavel
numea „aşchia în carne“, de care nimeni nu poate face abstracţie, iudeul
evlavios era educat să se teamă, să se apere, să respingă şi să se
curăţească ori de câte ori va fi venit, într-un fel sau altul şi cât de superficial, în atingere cu el. Organul genital masculin purta o denumire
(erva) care conţinea deja o judecată morală – carne scârboasă – în timp
ce denumirea lui de către grecii acelui timp (medea) era cu totul neutră.
Veştmintele trebuiau să acopere ceea ce putea fi asociat cu sexualitatea
fără a sugera prin nimic existenţa acesteia.
În viziunea ebraică, actul sexual era prin însăşi natura lui impur;
ea e la originea considerării lui ca păcat: „Întru fărădelegi m-am născut
şi în păcate m-a născut mama mea” (Ps. 50). Emanaţia lui seminală va
fi de asemenea murdară, chiar dacă din ea se naşte viaţa. De aici porunca de a i se îndepărta urmele prin spălare, fie ele numai câteva picături
căzute pe veştmânt. Era o higienă sacră, nu cea a omului contemporan,
practicată dintr-o cu totul altă necesitate: desfătarea sexuală era ceva
odios în ochii lui Iahve, care n-o îngăduise decât pentru că nu găsise alt
mijloc de a asigura perpetuarea speciei, aceasta fiind pentru teologia
ebraică riguroasă singura lui justificare.
Iată unde-şi are originea psihoza sexuală a creştinismului, cu incapacitatea lui bimilenară de a găsi erotismului altă raţiune de a fi decât
posibilitatea dată omului să se înmulţească şi cu antipatia sa funciară faţă
de orice sexualitate fără efecte demografice. Căci această întreagă con87

damnare a pornirii erotice s-a transmis noii religii prin contribuţia decisivă
a apostolului cu „aşchie în carne“, care tocmai de aceea, printr-un mecanism psihologic bine cunoscut, dar şi în virtutea unei eterne prostii umane,
a încercat să combată ceea ce nu putea să înţeleagă şi îi inspira teamă.

Erotism sub control statal
Era deja un fenomen unic printre religiile antichităţii, niciodată
înclinate să vadă ceva rău într-o înclinare inerentă naturii umane, precum celelalte instincte vitale. În plus, spre deosebire de foame sau sete
care ne înlănţuiesc de materialitatea noastră, pornirea sexuală le impunea prin capacitatea ei de a dez-mărgini fiinţa, de a-i crea acces la o
realitate superioară. Incluzând sexualitatea în sfera sacrală, religiile
vechi dovedeau a fi intuit valenţele ei transcendente, de care iudaismul
contemporan lui Iisus şi Pavel nici nu voia să ştie. Ar trebui de fapt
spus: să mai ştie, pentru motive ce vor ieşi curând la iveală.
Ca şi când această originalitate antisexuală nu i-ar fi fost de
ajuns, religia ebraică mergea şi mai departe în voinţa sa de a se deosebi
de lumea înconjurătoare prin permisiunea pe care şi-o lua de a reglementa
în spiritul propriilor sale legi nu numai viaţa publică dar şi pe cea privată,
intimă a oamenilor: o a doua noutate în istoria religioasă universală, cu
urmări dintre cele mai catastrofale pentru destinul omului în general, căci
ea a iradiat, prin intermediul creştinismului, asupra întregii planete.
O sexualitate care nu se conforma poruncilor atribuite Dumnezeului revelat lui Moise reprezenta sfidarea blasfemică a acestuia şi o
alunecare în idolatria popoarelor din jur care, tocmai deoarece erau străine de această revelaţie, plăteau tribut „scârboasei cărni“. Or, printr-o
asemenea subminare sexuală a religiei naţionale, clasa sacerdotală vedea
ameninţată siguranţa statului însuşi, înconjurat numai de duşmani doritori să-l desfiinţeze, întocmai ca în zilele noastre. Pietatea iudaică îşi
aroga de aceea dreptul să ştie în ce constă viaţa erotică a fiilor lui Iahve,
să-i tragă la răspundere când nu ţineau seama de interdicţii şi să-i sancţioneze cu cea mai mare străşnicie. Iată rădăcina istorică cea mai adâncă
a neruşinării cu care homofobia dintotdeauna avea să se amestece în
viaţa personală a cetăţeanului şi care, în regimurile totalitare, avea să
capete forme bestiale.
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Aproape că nu ne vine să credem întâlnind exact aceeaşi imixtiune în viaţa intimă a individului – şi cu o fundamentare politică asemănătoare, din care numai Iahve lipsea – la cei ce aveau să fie duşmanii cei
mai aprigi ai evreimii: ideologii naţional-socialismului hitlerist. Într-o
cuvântare ţinută în 1937 de Heinrich Himmler, şeful Gestapoului, în faţa
cadrelor ofiţereşti SS, întâlnim o argumentare demnă de înţelepciunea
rabinică: „Există printre homosexuali persoane cu acest punct de vedere: ceea ce fac eu nu priveşte pe nimeni, e chestiunea mea intimă. Tot ce
se petrece însă pe tărâm sexual nu e deloc o chestiune personală, ci
înseamnă viaţa şi moartea unui popor, înseamnă hegemonie mondială
sau reducerea noastră la proporţii elveţiene. Poporul care are mulţi
copii poate aspira să devină o putere mondială şi chiar stăpân al lumii“.7
O linie directă uneşte asuprirea sexualităţii individuale în iudaism cu totalitarismul nazist, stăpân şi el pe intimitatea sexuală a cetăţenilor, după ce trecuse prin marea experienţă a inchiziţiei catolice, sursă
eternă de nepreţuite învăţăminte pentru orice putere, laică sau religioasă,
care vrea să aibă controlul complet al supuşilor săi.

Politică şi sexualitate la poporul ales
Nu de la Moise (sec. XIII î.e.n.) se trăgea acest intransigent puritanism sexual. Biblia indică foarte precis momentul apariţiei lui: după
şase secole, când regele Osia (640-609), cuprins de fervoarea naţionalistă ce urma anilor de cotropire asiriană, ordonă desfiinţarea prostituţiei
sacre din jurul templelor. Atât cea masculină, practicată de aşa zisul
„cadeş“, echivalent a ceea mult mai târziu se va chema „sodomit“, cât şi
7

Apud: Hans-Georg Stümke, Homosexuelle in Deutschland – Eine politische
Geschichte. Verlag C.H.Beck, München, 1989, p. 113-114. În original: „Es gibt
unter Homosexuellen Leute, die stehen auf dem Standpunkt: was ich mache, geht
niemanden etwas an, das ist meine Privatangelegenheit. Alle Dinge, die sich auf
dem geschlechtlichen Sektor bewegen, sind jedoch keine Privatangelegenheit
eines Einzelnen, sondern sie bedeuten das Leben und das Sterben eines Volkes,
bedeuten die Weltmacht und die Verschweizerung. Das Volk, das sehr viele
Kinder hat, hat die Anwartschaft auf die Weltmacht und die Weltbeherrschung“.
O reproducere integrală a cuvântării lui Himmler, într-o excelentă traducere italiană, la Massimo Consoli, Homocaust, Kaos Edizioni, Milano, 1991, p. 191
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cea feminină, reprezentată de „cadeşa“, denumire corespunzând celei
căreia azi i-am spune târfă: activităţi nu profane, ci religioase („cadeş“
însemnând „cel sfânt“) concepute ca omagiu adus divinităţii şi mijloc de
a colecta bani pentru sacerdoţi şi întreţinerea templului. Dansul în stare
de completă nuditate şi masturbarea în faţa statuii lui Baal ţineau de
aceeaşi latură senzual-erotică a unei religiozităţi foarte asemănătoare cu
cea a popoarelor din jur: babilonieni, canaaniţi, egipteni, asirieni.
Până la reforma impusă de regele Osia, evreii practicaseră aşadar un mod de adoraţie religioasă care includea sexualitatea în ambele ei
forme. În timpul ocupaţiei asiriene, sub influenţa practicilor devoţionale
venite din afară, acest aspect va căpăta o enormă amploare. E ceea ce va
declanşa reacţia împotriva formelor cultice legate de practicarea prostituţiei şi de adorarea unor zeităţi ca Baal şi Astartea (Iştar), şi care era în
fond un efort disperat de a stăvili o decadenţă socială în ameninţătoare
extindere. Primejdia politică era considerabilă: prin adoptarea unor rituri
străine impulsului religios iniţial, israeliţii alunecau spre o pierdere a
identităţii naţionale. De aici hotărârea cu care intervenea regele Osia
după ce invadatorul asirian se retrăsese. Măsurile lui erau destinate să
individualizeze într-un mod inconfundabil „poporul ales“, ceea ce nu era
posibil decât pe calea unei reforme religioase de o extremă drasticitate.
Prin tăierea împrejur, această diferenţiere etnico-politico-religioasă trebuia înscrisă în chiar trupul fiecărui nou născut. Nu putem să nu cădem
pe gânduri văzând cum, după două milenii şi jumătate, destinul istoric
avea să-i însemne din nou pe evrei pentru a-i distinge de ceilalţi, numai
că de data aceasta într-un spirit complet opus: stigmatul aplicat pe veştmintele şi trupurile lor de nebunia rasistă a lui Hitler, în voinţa lui delirantă de a umili „poporul ales“ prin transformarea lui în poporul cel mai
de dispreţuit. Stranii, tulburătoare corespondenţe!
Evreii nu erau pudici şi puritani prin natura lor; au devenit astfel
din raţiuni social-politice, a căror putere constrângătoare le-a creat cu
timpul o a doua natură. Acestor reacţiuni social-politice le dădeau expresie interdicţiile şi pedepsele prevăzute de Levitic. Ele îşi trăgeau
autoritatea din atribuirea lor Dumnezeului unic, Iahve, descoperit lui
Moise, părintele naţiunii, o autoritate decretată de clasa sacerdotală şi
sancţionată de către rege. Două erau poruncile care dominau mulţimea
opreliştilor: a nu se uni cu un bărbat sau o femeie de altă seminţie, o
asemenea unire făcând ca sângele evreiesc să-şi piardă puritatea şi favo90

rizând înghiţirea naţiunii de către popoarele înconjurătoare; şi cu nu mai
puţină stricteţe, a nu se uni sexual cu o fiinţă de acelaşi sex căci, prin
extinderea pe care ar fi luat-o, fenomenul ar fi primejduit grav starea
demografică. Încă odată, prohibiţii şi justificări ce vor reapare tale quale
în ideologia nazistă, obsedată şi ea de puritatea sângelui şi de creşterea
populaţiei naţionale.

Funesta uzurpare
Iată, demitizată, originea istorică, socială şi psihologică a homofobiei. Temeri egoiste, susceptibile să cuprindă nu numai individul dar
şi o întreagă comunitate; calcule politice care reclamându-se de la raţiuni de stat nu devin mai puţin meschine; invadarea gândirii personale de
către modelele impuse de societate; substituirea naturii originare printr-o
natură artificială, produs al organizării sociale, care devenea cu timpul a
doua natură, înstăpânită tiranic peste fiinţa primordială; imixtiunea societăţii şi autorităţii în viaţa individului cu urmări care se întipăreau profund şi se transmiteau generaţiilor următoare, alimentând funest această
a doua natură: la confluenţa unor asemenea procese se năştea ura faţă de
fenomenul numit azi homosexualitate, dar care pe atunci nu avea nici un
nume, nici măcar pe cel de sodomie (invenţie tardivă a erei creştine,
când se descoperea în mitica cetate pârjolită ceea ce vechii evrei nu
remarcaseră timp de aproximativ un mileniu).
Era tocmai starea de spirit de care Saul-Pavel, oricât ar fi dorit
el să se dedice noului ideal religios, nu putea să se libereze căci o supsese împreună cu laptele mamei sale. Devenită pentru el fel de a fi, de a
gândi şi de a simţi, ea fu impusă cu imensă autoritate doctrinară unei
spiritualităţi care era încă foarte departe de a se învârtoşa într-o ideologie. Tocmai pentru că nu avea cuirasele acesteia, posibile doar când
fondul originar cel viu şi vibrant s-a sclerozat, ea s-a putut lăsa siluită de
acest prim condotier şi conchistador teologic. Lua astfel forma intolerantei lui voinţe expansioniste, prezentată de tradiţia bisericească în
ambalajul pios al „călătoriilor misionare ale sfântului apostol Pavel“ –
model al tuturor misiunilor ulterioare, exportatoare de creştinism cu
vocaţie imperialistă.
Rezumând simplificator evoluţia descrisă, putem spune că omenirea creştină a ajuns să-i urască pe cei ce-şi iubeau propriul lor sex,
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deoarece Pavel a izbutit să-l uzurpe pe Iisus. Furibundele atacuri dezlănţuite de el la adresa acestora în Epistolele către Corinteni, către Romani
şi către Timotei au constituit pentru creştini baza ideologică a homofobiei. Au reprezentat totodată chemarea la război sfânt împotriva unei categorii umane care nu intra în tiparele mentale ale celor obişnuiţi să gândească dihotomic, antinomic şi intransigent, după schema „ori...ori...“
sau „cine nu e ca mine e vrăjmaşul meu“, alternativă amplificată de
Pavel în „cine nu e ca mine, e împotriva lui Dumnezeu“.

Suspectul zel al apostolului
Să fi fost de vină, în acest impact funest al zelosului apostol,
numai tradiţia iudaică? Să nu fi fost vorba şi de un complex personal,
cel sugerat de misterioasa sa „aşchie în carne“, pe care, Kierkegaard,
cucernicul filosof protestant, şi-a bătut zadarnic capul s-o identifice?
Desigur că Christian Andersen, compatriotul şi contemporanul lui, intuise ce putea fi la mijloc, el cel îndrăgostit de Edward Collin şi exprimând
în Mica sirenă durerea aproape mortală de a nu-şi putea vedea împlinită
nevoia imposibilă de iubire. Căci doar cine a conştientizat cât de cât
ascunsa dimensiune homosexuală a fiinţei va înţelege aspiraţiile şi drama de nespus proprie celui căruia această dimensiune i s-a impus zguduitor încă din zorii vieţii sale. El va fi ştiind de asemenea că agresivitatea
zgomotos dezlănţuită asupra acestei înclinări nu exprimă „normalitate“, ci
trădează frica de o realitate interioară, simţită sau pre-simţită, cu care se
războieşte deoarece îi e groază la gândul că ar trebui s-o accepte. Va vitupera deci împotriva ei pentru a se convinge pe sine însuşi că nu face parte
dintre cei „care au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii” (Pavel, Rom. I, 26-27). Intuiţia acestui complex al refulatului îi era refuzată
lui Kierkegaard care părea a face parte dintre cei mulţi, străini de aceste
tainice suferinţe: scrierile sale ni-l arată suspinând mereu după Regine
Oelsen, cu care nu se putuse căsători. Din motive rămase însă şi în cazul
său enigmatice, deoarece se plângea la rându-i, precum apostolul, de o
misterioasă „aşchie în carne“. Nu se ştie niciodată...8
8

O amplă tratare a concepţiei Apostolului Pavel despre sexualitate în general şi
homosexualitate în particular poate fi găsită în primul volum al acestei trilogii,
Iubirea interzisă, în capitolul intitulat „O bimilenară degradare“.
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Iată însă că tocmai din dreptcredincioasa Românie se ridică unul
care vedea dincolo de ceea ce putea impresiona pioşenia ortodoxă, catolică sau protestantă, incapabilă să-l identifice îndărătul balivernelor cu
pretenţii mistice pe „scandalagiul flecar“, „cocoţat pe scene de bâlci,
de unde-şi striga în gura mare furiile“. Cioran îşi dădea seama cu o
luciditate total absentă în reflexia teologilor că „ifosele sale pompoase
ascundeau prost o nelinişte pe care s-a silit, dar n-a izbutit, s-o biruie“.
Va fi fost el „palavragiul cel mai inspirat, mai înzestrat şi mai şiret al
antichităţii“, nu se putea eschiva însă iluziei căreia îi cade pradă orice
convertit: „Adoptând o învăţătură care-i era străină, convertitul îşi
închipuie că a făcut un pas spre sine însuşi, în vreme ce el doar ocoleşte
propriile-i greutăţi. Ca să scape de nesiguranţă – sentimentul său dominant – se dăruie primei cauze oferite de întâmplare. Odată în posesia
«adevărului», se va răzbuna pe alţii de vechile sale incertitudini, de
vechile sale frici“. Şi Cioran arată cum se manifestă în cazul lui Pavel
această eternă iluzionare a convertitului: „Ca toţi neofiţii, credea că
prin noua sa credinţă va putea să-şi schimbe firea şi să învingă şovăielile despre care se ferea să vorbească, bineînţeles, cu corespondenţii şi
ascultătorii săi. Jocul său nu ne mai înşeală“. Şi punând punctul pe i:
„Un evreu neevreu, un evreu corupt, un trădător. De aici impresia de
nesinceritate care se desprinde din chemările, îndemnurile, asprimile
sale. E suspect: prea pare convins“.9

Cruzimea noastră funciară
Că homosexualii reprezintă o categorie umană problematică,
susceptibilă să creeze tulburare în cei obişnuiţi să vieţuiască altfel Erosul, e un fapt faţă de care se poate lua, cu deplin temei, o distanţă critică,
dar nu nimicitoare prin mijloacele totdeauna accesibile unei majorităţi
guvernante. Adică exact aşa cum se întâmplă de regulă pe tărâm religios
sau politic, unde opţiunile, inevitabil diverse, pot ajunge chiar a se contrazice şi a deveni de neîmpăcat între ele: în ciuda unor rare şi vremelnice excepţii, asemenea divergenţe nu ameninţă convieţuirea mai mult sau
mai puţin paşnică a oamenilor şi nu se soldează cu victime, deşi litigiul,
9

Extrase din eseul Saint-Paul, cuprins în volumul La tentation d’exister. Neavând la îndemână traducerea românească, am dat propria mea tălmăcire.
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privind forma de credinţă sau de conducere a ţării, are la baza sa probleme
fundamentale iar pentru unii chiar vitale.
E straniu şi întristător, pentru cine reflectă asupra naturii umane,
că într-o chestiune infinit mai puţin gravă, deloc cosmică, străină de
politică şi limitată la domeniul intim – genul de iubire pentru care individul e făcut sau optează – o convieţuire măcar ca cea dintre confesiunile religioase sau dintre partidele politice n-a fost niciodată posibilă. Dacă n-au izbucnit conflicte sociale de felul războaielor civile sau religioase, e numai pentru că lumea homosexuală, masculină şi feminină, a fost
prigonită vreme de două milenii cu o atrocitate care a alungat-o în catacombe mai ascunse decât cele al creştinilor de odinioară; a traumatizat-o
până la a o face să cadă în disperare şi boală; a întreprins tot ce era posibil pentru a o constrânge să renunţe la demnitate, identitate şi raţiune de
a fi; în fine, n-a pregetat să recurgă la măsuri de exterminare fizică.
Oricât de îngrozitoare ar fi fost abaterea sau stricăciunea ce-i
erau imputate, ele nu justificau o ură de o asemenea virulenţă şi rezistenţă. Suspect de disproporţionată în raport cu obiectul ei, aceasta lasă
să se întrevadă o obârşie străină de forma incriminată a erosului, pretext
mai degrabă decât cauză reală. Sub un aspect mai general, ura în sine e o
manifestare psihologică atât de monstruoasă, încât nimic din tot ce se
întâmplă în lumea din afară n-o poate motiva. Numai în lumea dinlăuntru, adică în noi înşine, îi putem întrezări originea. Există acolo ceva ce
nu poate fi numit şi care abia aşteaptă pricină pentru a se dezlănţui. E o
substanţă psihică pe care sufletul n-o poate digera, ceea ce ne face s-o
simţim ca pe un corp străin în noi. Ura ne creează senzaţia de a ne fi liberat de el; este însă doar o iluzie, deoarece corpul străin se dovedeşte a ne fi
consubstanţial, cu neputinţă de vomitat. Iar existenţa homosexualilor face
parte din acele câteva, nu multe, fenomene susceptibile să prilejuiască o
reflecţie instructivă asupra firii umane celui ce nu s-a lăsat înghiţit de
aversiunea care se ridică din adâncuri tenebroase. Ferocitatea cu care sunt
urmăriţi homosexualii, atât prin organele poliţiei publice cât şi prin poliţia
mentală din noi, dovedeşte nu mizeria morală a celor social discreditaţi ci
existenţa unui fond de bestială iraţionalitate în natura noastră.
Incomparabil mai mult decât problema evreiască, dintotdeauna
provocatoare şi iscând separarea spiritelor, homosexualitatea a însemnat
de-a lungul ultimelor două mii de ani o mare piatră de încercare.
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Ciocnindu-se de ea, fiinţa umană îşi putea arăta sau forma capacitatea de
a-şi birui meschinăria funciară: acea mărginire în gândire şi micime în
simţire datorate peceţii puse asupra ei de către sexualitate, partea noastră
cea mai slabă şi mai puţin evoluată. Tulburătoarea întrebare adresată
fiecăruia de o instanţă invizibilă şi necunoscută, dar teribil de reală, era
şi este: Fi-vei tu în stare să gândeşti despre seamănul tău fără să te laşi
influenţat de felul cum te-ai deprins să-ţi satisfaci nevoile sexuale? Căci
se pare că aceste nevoi şi aceste deprinderi au o pondere mult mai grea
decât spiritualitatea, ideologia, politica din care ia naştere suprastructura
vieţii noastre. Subsolul ei întunecat continuă să ne domine, demonstrând
fragilitatea şi slaba consistenţă a tot ce am pus deasupra pentru a-l acoperi vederilor. O biată frunză de viţă e toată civilizaţia şi cultura noastră.

O religiozitate sexual complexată
Refuzul conştient de a ne lăsa determinaţi în cugetare şi în acţiune tocmai de către partea noastră cea mai nedesăvârşită ar însemna un
enorm avânt în încercarea fiecăruia de a se depăşi, fireşte când va fi
înţeles că numai printr-o asemenea încercare omul devine cu adevărat
om. Extrem de rari au fost şi sunt cei capabili de un asemenea mic pas,
care n-ar necesita decât un efort meditativ şi voinţă de a-l traduce în fapt.
Istoria spirituală pe care ne-a impus-o creştinismul ne-a înşurubat şi mai adânc în acest determinism sexual: aparenţa castă a propovăduirii nu făcea decât să mascheze caracterul patologic-obsesiv al sexualităţii
oprimate. Tot ce e mai înalt în religia propagată de Pavel printre păgâni
era asexuat, iar preţul pentru această artificială elevaţie îl plătea o omenire
care, luptând din greu cu „păcatul“, intensifica enorm forţa acestuia de a
împânzi întreaga-i viaţă interioară. În loc să planeze suveran peste instincte, luciditatea şi obiectivitatea minţii ajungeau să atârne de micile tabieturi
conjugale sau extraconjugale, transformate în judecători de ultimă instanţă. Aşa s-a format opinia socială despre homosexualitate.
Din această cloacă, în care ignoranţa şi suficienţa, meschinăria
şi răutatea, fixaţia sexuală şi făţărnicia se amestecau într-o devălmăşie
amintind viermuiala sau viesparul, a ţâşnit sinistra „fobie“. O fobie cu
urmări catastrofale nu numai pentru minoritatea lipsită de posibilitatea
de a se apăra, dar şi pentru majoritatea care nu-şi dădea seama că prin
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această ură îşi distruge o dimensiune fiinţială, se usucă sufleteşte, pierde
posibilitatea de a-şi înţelege seamănul, pe scurt: se automutilează.

Condamnări infantile
Această piatră de încercare a devenit piatră de poticnire pentru
nenumărate spirite care altminteri, adică în alte privinţe, ar fi putut conta
printre cele mai luminate. „Acele acte ruşinoase împotriva naturii, aşa
cum erau ele comise în Sodoma, ar trebui să fie detestate şi pedepsite
pretutindeni şi totdeauna. Chiar dacă toate popoarele li s-ar lăsa pradă,
legea dumnezeiască le-ar supune aceleiaşi sentinţe, deoarece ea nu i-a
creat pe oameni ca să abuzeze astfel unii de alţii” (Fericitul Augustin).10 „De unde vine această perversiune? Neîndoios, de la Satana care,
după ce i-a abătut pe oameni de la teama de Dumnezeu, asupreşte atât
de puternic natura încât stinge dorinţa firească şi aţâţă o dorinţă contrarie firii“ (Luther);11 „Această practică – crimen carnis contra
naturam – contravine ţelului omenirii; căci ţelul omenirii, în ce priveşte
sexualitatea, constă în a apăra specia fără a înjosi persoana; dar în
cazul acesta specia nu este apărată (cum o face crimen carnis
secundum naturam) în vreme ce persoana e dată la o parte, eul este
degradat sub nivelul animalelor iar omenirea e dezonorată” (Kant).12
Citind astăzi asemenea condamnări – iar lista lor s-ar putea continua la nesfârşit – rămânem înmărmuriţi în faţa infantilismului cu pretenţii de care dădeau dovadă. Cugetarea celor trei maeştri spirituali putea să se avânte în sferele cele mai înalte ale speculaţiei religioase sau
filosofice, dar când era vorba să se pronunţe asupra unei realităţi umane
concrete şi imperioase ei uitau că ar fi fost capabili să judece independent şi se comportau ca şcolari ascultători ai apostolului. Dar mai ales
uitau sau se făceau că uită cât de şubredă era propria lor sexualitate, şi
se erijau în profesori de morală într-o materie în care fiecare ar trebui să
tacă, deoarece pe acest tărâm fiecare ştie cel mult cum stau lucrurile cu
sine însuşi: Augustinus îşi mărturisea singur în Confesiuni pătimaşa
10

Augustin, Confessiones, cartea 3, capitolul 8.
Luther, Predici pe marginea „Genezei“
12
Immanuel Kant: Vorlesungen über Ethik. Citatul este extras din capitolul
intitulat, în latineşte, Crimina carnis.
11
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iubire pentru un prieten de tinereţe, Luther nu mai putea suporta castitatea la care-l obliga viaţa de călugăr iar lui Kant îi era frică de sexualitate
ca unui copil pe care un curs de apă sau întunericul îl sperie. Nu iese
astfel la iveală şi ipocrizia ca o componentă a acestei fobii?
Uşurinţa şi iresponsabilitatea cu care personalităţi de acest rang
se pronunţă, generalizator şi sentenţios, asupra unui fenomen aflat complet în afara domeniului personal de competenţe trezeşte într-un cititor
exigent mari îndoieli în legătură cu capacitatea lor de înţelegere cu adevărat obiectivă a domeniilor în care au excelat. Căci obiectivitatea este o
calitate ce se manifestă totdeauna şi în orice ocazie, independent de
relaţia emoţională cu subiectul tratat. Odată trădată această cerinţă, seriozitatea gânditorului sau cercetătorului se vede pusă în mod esenţial sub
semnul întrebării de către cel capabil să păstreze detaşarea indispensabilă unei reale cunoaşteri.

Istoricul în faţa homofobiei
Când, în viaţa unui gânditor dedicat ştiinţelor umaniste, aversiunea faţă de homosexualitate a devenit homofobie, aceasta se arată întradevăr mult mai puternică decât datoria prezentării nepărtinitoare şi
netendenţioase a lucrurilor. O istoriografie, bunăoară, marcată de homofobie oferă o imagine grotesc desfigurată a realităţii, trădându-şi în felul
acesta menirea. Istoricii romani au rămas până azi, în această privinţă,
modele neîntrecute de seninătate epică în relatarea evenimentelor şi
descrierea personalităţilor legate de ele. Tacitus, Titus Livius, Suetonius,
Dion Cassius evocau frecvent şi chiar cu amănunte, homosexualitatea
împăraţilor, mergând până la descrierea procedeelor erotice folosite de
aceştia; nu valorizau însă niciodată din punct de vedere moral această
componentă a sexualităţii lor. Dacă le-ar fi ţinut lecţii de bună purtare
lui Nero sau Caligula, ar fi intrat în contrazicere cu imperativul fundamental al unui cronicar, acela de a transmite posterităţii faptele pe cât
posibil mai fidel, bune sau rele, abţinându-se să spună ce crede despre
ele, dacă e de acord sau nu cu ceea ce relatează. În acest spirit zugrăvea
Dion Cassius, de pildă, pe împăratul Traian, a cărui pasiune pentru adolescenţi, cunoscută tuturor, nu influenţa în nici un fel conduita sa de şef
politic şi militar; de aici şi discreta simpatie din tonul cronicarului, plin
de înţelegere pentru tot ce e omenesc atunci când omenia nu suferă.
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Dacă această pasiune, ca în cazul lui Tiberiu, lua forme abuzive şi violente, Suetonius şi Tacitus vor înfăţişa excesele, dar fără a se erija în
moralizatori. Când faptele sunt prezentate cu un respect riguros al adevărului, morala iese singură la suprafaţă.
Erau imuni la homofobie aceşti istorici ai lumii vechi, nu numai
pentru că aveau o înţelegere plină de demnitate a rostului lor, dar şi pentru că homofobia, produs de natură creştină prin excelenţă, încă nu exista. Odată apărută, ea va otrăvi spiritul cronicarului, lipsindu-l de seninătatea pe care ar fi trebuit s-o păstreze chiar şi în povestirea celor mai
oribile întâmplări şi transformându-l în judecător educat de biserică ori
de câte ori se va vedea confruntat cu păcatul cel cumplit al sodomiei.
Aşa ne apare Edward Gibbon(1734-1794), unul din cei mai renumiţi
istorici englezi, a cărui istorie a imperiului roman din perioada sa de
decădere (The Decline and Fall of the Roman Empire) face şi astăzi
autoritate în materie şi este una din lecturile preferate ale britanicilor.
Cum homosexualitatea era o componentă importantă a lumii romane
crepusculare, Gibbon se va simţi obligat să spună din capul locului cât
detestă el această înclinare pentru care nu oboseşte să inventeze noi şi
noi caracterizări infamante: „infecţie“, „degenerare“, „pată de neşters a
masculinităţii“ (the indelible stain of manhood), „voluptate
nebărbătească” (unmanly lust), „boală“, „păcat contra naturii“, „corupţie“, „pestilenţă morală“, „libertinaj“ (licentiousness), „obiceiuri impure“, „viciu odios“ – desigur din lipsa unui concept, căci noţiunea simplificatoare de homosexualitate încă nu apăruse, dar şi dintr-o prea evidentă dorinţă de a înfiera. În plus îşi va exprima antipatia faţă de fenomenul
în chestiune într-un fel catolic, această formă a iubirii apărându-i aşa
cum o vedea creştinismul evului mediu, adică atât de oribilă încât credinciosul nici nu-i putea pronunţa numele: „Abordez cu repulsie şi mă
grăbesc să expediez (dispatch with impatience) un viciu şi mai odios, al
cărui nume modestia îmi interzice să-l rostesc (se referea probabil la
sodomie, cuvânt tabu în mediul intelectual naţional n.a.) şi a cărui idee
natura o detestă”.13 Era însă şi un tipar mental foarte britanic. Peste
ceva mai mult de un secol „iubirea care nu îndrăzneşte să-şi rostească
numele" va fi leit-motivul procesului lui Oscar Wilde.

13

Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire,
ed. J. B. Bury, London, Methuen, 1900, IV, p. 504
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A avut sau nu a avut relaţii erotice cu propriul său sex? –acesta
îi va fi criteriul de apreciere a împăraţilor romani. Va da o notă bună
celui la care nu va descoperi această „unmanly lust“: „Dintre primii
cincisprezece împăraţi, Claudius e singurul ale cărui gusturi în ceea ce
priveşte iubirea erau pe deplin corecte (whose taste in love was entirely
correct“).14 Va deplânge înclinările homoerotice ale unor poeţi ca
Juvenal şi Catullus şi îi va reproşa lui Ovidiu că în a sa Ars amandi, în
loc să se dezică răspicat de neruşinatul eros propriu colegilor săi, spunea
doar că băieţii îi plăceau mai puţin decât fetele. Polemiza cu marele său
contemporan şi confrate francez Montesquieu care, ca adevărat iluminist, era de părere că legile ar trebui să arate mai multă încredere în bunul simţ al omenirii şi să nu se vâre atât de brutal în viaţa intimă a cetăţenilor: „Convingerea lui favorabilă că legislatorul poate să se bizuie
pe gusturile şi raţiunea umanităţii e dezminţită de către rău venita descoperire a extinderii acestei boli în antichitate (the unwelcome
discovery of antiquity and extent of the desease)”.15 Nu-şi făcea însă
deloc gânduri în legătură cu această extindere care privea nu numai antichitatea dar şi propriul său timp şi mai ales propria-i ţară. Constată
doar precumpănirea îngrijorătoare a homosexualităţii în Palestina şi
Galia, în China şi India, în America precolumbiană şi îşi exprimă această speranţă pe care istoria nu i-o va confirma şi nici împlini: „Cred, şi
nădăjduiesc, că negrii, în propria lor ţară, vor fi fost scutiţi de această
pestilenţă morală“ .16
Informaţia etalată de Gibbon e impresionantă şi surprinde prin
minuţiozitatea cu care a cercetat un fenomen ce-i producea dezgust, cel
puţin după câte spunea el. Impresionează însă negativ transformarea
acestei erudiţii în ostatecă a celei mai vulgare înţelegeri, în care se
amestecau binecunoscute obsesii clericale (e semnificativ că Gibbon se
convertise la catolicism), indignările ieftine ale plebei şi ecouri ale primelor încercări de a situa interpretarea fenomenului pe un teren medical.
Sau să fi fost la mijloc adoptarea conştientă a şabloanelor mentale în
circulaţie pentru a se pune la adăpost de posibile suspiciuni? Unui spirit
scrutător excesul de zel îi e totdeauna suspect, oricare ar fi tărâmul pe
care se manifestă. Un amănunt biografic care spune ceva: în Elveţia,
unde şi-a trăit ultimii ani, Gibbon refuză să-l primească pe William
14

Ibidem, I, p. 75
Ibidem, I, p. 506
16
Ibidem, IV, p. 506
15
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Beckford, acest Wilde avant la lettre, fugit din Anglia din cauza unei
aventuri erotice, bineînţeles homosexuale, pe care poliţia britanică nu
voia să i-o ierte. Se pare că mărinimia nu-l caracteriza. Nu puţini dintre
contemporani au remarcat contradicţia dintre meschinăria persoanei şi
elevaţia istoricului. Dacă se poate vorbi de elevaţie la cel ce anatemizează ceea ce nu înţelege sau – poate – ceea ce vrea să ascundă, atât celorlalţi cât şi sie însuşi.

Un exemplu de bun simţ
Extrem de rari gânditori au avut curajul să spună în privinţa
aceasta nu ceea ce le dicta conformismul social şi sexual. Dar ei sunt
îndeajuns pentru a dovedi că se poate gândi şi altfel. Iată-l pe George
Bernard Shaw, care nu numai că nu aparţinea categoriei blestemate dar
nici nu nutrea o simpatie specială pentru ea. El putea totuşi să comenteze cu o uimitoare clarviziune şi libertate a spiritului procesul făcut unui
librar în 1898, la trei ani după răsunătorul proces intentat lui Oscar Wilde. Acuzatul pusese în vânzare cartea unui autentic savant în materie de
sexologie, Havelock Ellis, „Psihologia sexului“, care pleda pentru scoaterea homosexualităţii din rândul crimelor contra naturii şi moralităţii.
„Urmărirea domnului Bedborough pentru a fi vândut cartea domnului
Havelock Ellis – scria Shaw – e o capodoperă de prostie poliţienească
şi ignoranţă juridică... Subiectul îmi atrăsese deja atenţia cu mai mulţi
ani în urmă, aflând de pedeapsa – 23 ani de închisoare – pronunţată în
cazul unui domn în vârstă şi cu totul inocent şi care a fost prost sfătuit
să se recunoască vinovat într-o mică nebunie ce nu implica nici un pericol pentru societate. Pe atunci eram, ca mai toţi, un neştiutor în asemenea chestiuni, dar sentinţa a şocat într-un asemenea grad simţul omeniei în mine încât am făcut chiar o încercare să îndemn presa să protesteze. Am descoperit cu acel prilej că teama de a deveni suspect de motive
personale dacă se cere o schimbare a legii, face din fiecare englez un
abject fricos, în stare să se coboare la cele mai ignobile şi vulgare superstiţii, şi profesând public sau prin scris vederi ce nu seamănă întru
nimic cu cele exprimate în convorbiri particulare cu persoane educate
şi chibzuite. Această ipocrizie este mult mai degradantă decât ar putea
fi subiectul cărţii domnului Havelock Ellis, căci ea e universală în loc
să fie accidentală şi izolată. În Germania şi Franţa libera circulaţie a
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unor cărţi ca cea în chestiune a jucat un mare rol în a face publicul să
înţeleagă că decenţa şi simpatia sunt la fel de necesare în discuţiile pe
temă sexuală“.17
Continuând să mediteze vreme îndelungă asupra acestei constatări, Shaw ajungea – după 30 de ani! – la concluzia că sexualitatea unei
persoane n-are nici o legătură cu valoarea intrinsecă a acesteia şi că prin
formularea de judecăţi bazate pe apartenenţa omului la un tip sau altul
de sexualitate nu se poate ajunge decât la o denaturare a realităţii şi a
adevărului: „Propria-mi experienţă de viaţă m-a învăţat... să tratez
viaţa sexuală ca aflându-se în afara cadrului acelor judecăţi pe care
trebuie să le schimbăm între noi în probleme sociale, politice sau de afaceri. N-am descoperit că chiar şi cele mai absurde aberaţii (sexuale) s-ar
afla în mod necesar în legătură cu vreo depravare mai generală a caracterului, sau că necumpătarea în practicarea lor ar avea alte rezultate
decât necumpătarea într-o relaţie sexuală normală, ceea ce dăunează în
mod evident multor persoane căsătorite respectabile. Aş putea spune că
un cec neplătit este un indice mai sigur de caracter, când e vorba de chestiuni sociale, decât inversiunea (sexuală). Dar e numai o regulă empirică;
o abordare statistică a faptelor fiind cu neputinţă, orice încercare de
generalizare ştiinţifică este şi ea de neconceput. Am toate repulsiile normale faţă de aberaţii; dar am constatat că ele nu sunt o călăuză pe care
să te bizui când trebuie să apreciezi un caracter. Persoane cu sexualitate
normală sunt uneori atât de lipsite de conştiinţă cât îi este posibil unei
fiinţe umane; homosexualii sunt uneori de o destoinicie şi de o nobleţe
remarcabile. Denunţarea homosexualităţii ca având un efect depravant şi
nemeritând decât dispreţ poate răni nebănuit de adânc pe unii dintre
prietenii noştri cei mai preţuiţi, şi pe drept. Cei mai înţelepţi şi mai buni
dintre invertiţi n-o vor spune niciodată; dar ei pot nutri o profundă ranchiună faţă de cei care, dacă ar şti, s-ar întoarce împotriva lor,
atribuindu-le vicii generale de care ei sunt în mod evident nevinovaţi“.18

17

George Bernard Shaw într-o scrisoare către Henry Seymour din 1898 în
„Collected Letters, 1898-1910“, editor Dan H. Laurence, London, Max Reinhardt, 1972, pp. 57-58
18
George Bernard Shaw într-o scrisoare către Decanul de Windsor, 1928 în
„Collected Letters, 1926-1950“, editor Dan H. Laurence, London, Max Reinhardt, 1988, p. 119
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Justiţie şi preferinţe erotice
Sunt scuzabile, în felul lor părtinitor şi neomenos de a se manifesta, spirite ca Augustinus, Luther, Gibbon, Kant prin invocarea condiţionării lor de către epocă? Câtuşi de puţin, deoarece în toate timpurile a
fost posibil ca asupra acestei probleme să se gândească sine ira et studio
şi cu deplină claritate umană. Niciodată omenirea n-a fost lipsită de
posibilitatea elementarei constatări că iubirea dintre două fiinţe, indiferent de sexul lor, rămâne un sentiment de supremă valoare; că este inuman să fie judecat prin prisma deformatoare a unor principii teologice
sau juridice; şi că cine are un simţ al demnităţii omeneşti nu-i poate
răspunde printr-o revărsare de ură distrugătoare. Iată-l, cu un secol şi
jumătate înaintea lui Shaw, pe cel mai mare jurist britanic şi întemeietorul filosofiei utilitariste, Jeremy Bentham (1748-1832). Meditând asupra
felului cum ar putea fi îmbunătăţite, adică umanizate, legile penale, el
fusese izbit de cruzimea pedepselor aplicate homosexualilor. „În insulele britanice, mai mult decât oriunde, înclinările în chestiune sunt obiect
al unei violenţe născute din acea sete care, până acum, n-a putut fi potolită decât de sângele victimei alese pentru exterminare.”.19 O cruzime,
îşi zicea el, nu numai incompatibilă cu principiul iubirii de semeni, proclamat ca poruncă fundamentală de către civilizaţia creştină, dar şi de o
flagrantă absurditate: nu pot fi spânzuraţi, decapitaţi sau puşi la stâlpul
infamiei (care, în Anglia secolului XVIII, era foarte real, nu o metaforă,
aşa cum este pentru noi) oameni care nu fac rău nimănui ci doar cultivă
între ei sentimente ce nu sunt pe gustul altora.
Ceea ce pentru contemporanul său Gibbon constituia o „pestilenţă morală” şi un „viciu odios“, era pentru Bentham, într-adevăr, o
chestiune de gusturi: unora le face plăcere ceva ce altora le displace. Pe
un asemenea motiv însă nu se poate distruge o viaţă umană: „Faptul că
cineva are gusturi rele nu este un temei pentru zvârlirea lui în pierzanie
împreună cu cei mai abjecţi... Ca să distrugi un om, ar trebui să existe
raţiuni ceva mai întemeiate decât dezacordul cu gusturile sale, oricât de
puternic ar fi dezgustul“.20 Subiectivitatea şi arbitrariul care prezidează
19

Louis Crompton: Georgian Homophobia, mare capitol introductiv în monografia dedicată lui Byron – „Byron and the greek love – Homophobia in 19th
century England“, The Gay Men’s Press, 1998, pp. 20-21
20
Ibidem, p. 27
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la aceste represiuni nejustificate se înveşmântează desigur în toga principiilor etice, dar un ochi pătrunzător recunoaşte fără greutate adevăratul
impuls: o răutate profund înrădăcinată în sufletul uman şi pe care Bentham o va invoca în nenumărate rânduri pentru a arăta cât de greu e să
lupţi împotriva cruzimii dominatoare în relaţiile dintre oameni. O identifică în satisfacţia judecătorului care tocmai ieşea din sala unde anunţase
sentinţa: „Pentru un delict de acest gen a trimis doi nefericiţi la spânzurătoare. Faţa lui strălucea de plăcere şi triumf iar privirile sale cereau
aplauzele şi felicitările celor ce-l ascultau”.21 În lumina unor astfel de
constatări, un anume episod din viaţa sa căpăta dimensiuni de simbol:
şocul resimţit când o rubedenie, o femeie, îi ceru să ucidă o broască buboasă. Pentru ce?, întrebă el nedumerit. „Pentru că e urâtă“, răspunse
femeia, care n-avea nevoie de altă justificare pentru pornirea ei bestială.
Aşa e, zice Bentham, şi cu ura faţă de cei ce iubesc în alt fel decât e obişnuită majoritatea. Ea provine dintr-un fond tenebros şi iraţional
de care omul nu e şi nu vrea să devină conştient; argumentele cu pretenţii social-etice şi citatele scripturistice îi vor conferi însă aparenţa de
raţionalitate aptă a satisface exigenţa unui intelect superficial care face
uşor casă bună cu neomenia.
Îi era foarte limpede că, prin triumful creştinismului, această
înclinare sumbră a fiinţei umane, în loc să fie atenuată, fusese puternic
stimulată. Pe această cale se instaurase neîndurarea faţă de cei cu alte
credinţe sau obiceiuri; în colaborare cu ferocitatea nativă, avea să devină
pentru omenire un flagel mai teribil decât tot ce avea mai cumplit lumea
zisă păgână. Bentham o vede cum apărea la început de ev mediu: „O
hoardă de barbari, aţâţaţi de preoţi care erau mai degrabă plini de
răutate decât orbi, aşa cum eroarea premeditată e mai rea decât ignoranţa”.22 Enumerând o mulţime de personalităţi ale lumii vechi, bine
cunoscute pentru orientarea lor sexuală condamnată de lumea cea nouă
– Solon, Temistocle, Xenofon, Socrate, Cicero, Traian, Adrian şi alţii –
se întreabă ce s-ar fi întâmplat cu aceştia dacă ar fi avut nenorocul să se
nască în era creştină. Şi îşi răspunde singur, dar ridicând un deget acuzator: „Ar fi pierit cu toţii pe spânzurătorile voastre”.23 Şi face o uimitoare
distincţie între nobilul întemeietor al creştinismului şi vulgarul său
21

Ibidem, p. 21
Ibidem, p. 39
23
Ibidem, p. 39
22
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uzurpator: „Acolo unde Iisus a păstrat tăcere, Pavel a fost vehement”
(Where Jesus was silent, Paul was vehement).24
Suprema dovadă a atotputerniciei de care se bucura homofobia
în timpul său ne-o oferă însă nu aceste descrieri ale pedepselor, cruzimilor şi suferinţelor generate de ea, ci teama lui Bentham de a da în vileag
sutele de pagini conţinând aceste însemnări, deşi destinate de el publicării şi în ciuda imensei lui autorităţi morale, intelectuale şi juridice. Conştient de riscul legat de înfruntarea prejudecăţilor dominante şi luptând
cu un firesc instinct de conservare, se hotărâse de câteva ori să facă pasul decisiv; până la urmă se lăsă însă învins de obscurantismul pe care
Gibbons ştiuse să-l integreze cu atâta virtuozitate viziunii sale istorice. Îi
datorăm lui Louis Crompton scoaterea la iveală, după două secole, a
acestor scrieri înmormântate în arhive de stat şi în a căror dezgropare
nimeni nu era interesat. O publicare integrală a lor nu avut loc nici până
la ora de faţă.

Mereu prezenta luciditate
Şi aşa, cât de adânc am coborî în istorie, vom constata că pe fiecare treaptă obscurantismului i s-au opus întotdeauna spirite liber cugetătoare cărora nici elucubraţiile, nici ameninţările de provenienţă bisericească nu le-au întunecat limpezimea minţii. Doar „braţul laic” al puterii
duhovniceşti, adică tribunalul şi poliţia, a putut să împiedice conştiinţa
trează să pună fapta în acord cu gândirea. Spiritul uman a putut fi temător în faţa primejdiei mortale, de luciditate clarvăzătoare n-a dus însă
lipsă niciodată, chiar dacă această virtute găsea doar puţine suflete prin
care să se manifeste. În toate timpurile a existat posibilitatea ca adevărul
să fie cel puţin înţeles, dacă nu activ apărat sau afirmat. Din laşitate,
lene sau comoditate, cei mai mulţi au preferat însă complicitatea cu
ideile la modă, cu cele autoritar impuse sau cu fantasmagoriile apte să
alimenteze eterna dorinţă de supranatural a omului.
Homofobiei, instalată definitiv în viaţa socială la începutul veacului VI prin decretele şi mai ales acţiunile de o ferocitate fără precedent
ale împăratului Iustinian, avea să i se răspundă totdeauna, când mai discret când mai sfidător. O făceau atât unii din cei direct afectaţi cât şi
24

Ibidem, p. 40
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capetele conştiente că prin lovirea acestei minorităţii este atinsă demnitatea omului în genere şi pusă în pericol majoritatea însăşi (cum a demonstrat-o exemplar evoluţia terorii hitleriste, începută cu o dezlănţuire
sălbatică împotriva homosexualilor). Erau cei ce nu voiau să uite că
intimitatea e sacră şi că nici chiar pretinşii reprezentanţi ai lui Dumnezeu sau mijlocitori ai graţiei sale nu au dreptul să o încalce, să o spioneze, şi cu atât mai puţin s-o oblige a se conforma unor interdicţii care
exprimau nu voia Atotputernicului, ci propriile lor limite şi neputinţi.

III. Metamorfozele psihozei
Ură neîndurătoare, capabilă să ucidă ori de câte ori puterea i-o
permite: acesta s-a dovedit a fi conţinutul esenţial al homofobiei timp de
două milenii. Cele câteva metamorfoze parcurse nu au influenţat întru
nimic năravul cel atât de înrădăcinat. Acesta şi-a păstrat intactă potenţiala virulenţă ofensivă, dincolo de toate schimbările la faţă impuse de
evoluţia vieţii sociale. Una din rădăcinile sale era înfiptă în crusta de
rigiditate depusă peste sensibilitatea umană în procesul diferenţierii
sexelor, ceea ce făcea din fiecare dintre ele o lume în sine şi închisă;
prin această crescândă individualizare atracţia dintre ele se intensifica,
dar se intensifica totodată şi reciproca lor respingere, care devenea cu
vremea un adevărat război al sexelor. Cealaltă rădăcină pătrundea şi mai
adânc, atingând acea zonă abisală a unei răutăţi bestiale originare, de
unde ţâşneşte tot ce omul, pentru a se eschiva răspunderii, a pus pe seama diavolului.
Nimic pe lume nu putea justifica însă hidoasa simbioză a urii şi
crimei: era prea disproporţionată în raport cu firavul obiect. În virtutea
unei deprinderi ancestrale de a se înşela instinctiv pe sine însuşi, omul a
căutat să dea propriei sale „pestilenţe morale“ (cum ar fi zis Gibbon) o
formă în concordanţă cu ceea ce el intuia a fi demnitatea sa ideală. Mai
exact: să dea iraţionalului aparenţă raţională, iar ferocitatea s-o îmbrace
într-o mantie a distincţiei. La schimbarea acestei mantii – altă croială,
altă culoare – aveau să se reducă, de fapt, metamorfozele. Ceea ce ele
acopereau, ferocitatea însăşi, se perpetua nealterat, ca o oglindă a acelei
neomenii care însoţeşte statornic, ca o umbră, misterioasa noastră condiţie umană.
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Germenul totalitar
Încercarea omului de a înnobila o pornire care-l dezonora a început pios: pe fundalul cântărilor psalmodiate în bisericile şi mănăstirile
ivite ca ciupercile de la Alexandria la Toledo, după ce doctrina şi ritualul sectei creştine devenise în 313, datorită lui Constantin cel Mare, prima religie în stat, iar începând cu 380, prin decretul lui Theodosius I,
singura admisă. Cele dintâi forme de instituţionalizare a aversiunii
iudeo-creştine faţă de homosexuali aveau aşadar un decor socialduhovnicesc care intra perfect în tiparul fenomenului numit azi totalitarism. Ideea unui singur partid, pretins deţinător exclusiv al dreptăţii
politice şi al soluţiilor salvatoare pentru popor, fusese de mult anticipată
prin ideea unei singure religii şi biserici, care se prezenta ca unica divin
legitimată şi aflându-se în posesia mijloacelor de a-l ferici pe om atât în
viaţa de aici cât şi în cea de dincolo.
Ideea nu ieşise din capul politiceşte puţin inventiv al creştinilor,
ci din acela foarte departe văzător al lui Constantin însuşi, convins că
numai un asemenea totalitarism religios ar putea opri rostogolirea imperiului spre totala lui descompunere, după ce toate eforturile politice şi
militare îşi arătaseră neputinţa. O viziune care s-a dovedit, timp de un
mileniu, realistă şi eficientă. Nu în imperiul de Apus, fireşte, ci în cel de
Răsărit, al cărui mare viitor, sub forma sa bizantină, Constantin de asemenea o presimţise vizionar. De aici grandioasa sa hotărâre de a se
strămuta de la Roma în noua capitală, creată de el însuşi şi care avea să-i
poarte numele: Constantinopol. Creştinii, promovaţi cum nici în cele
mai îndrăzneţe visuri nu speraseră, văzură în el mai puţin genialul om
politic, cât trimisul divin menit să-i aducă la putere. Drept recunoştinţă
îl făcură sfânt şi de atunci la fiecare 21 mai bisericile creştine din toată
lumea îl pomenesc spre veşnică cinstire. Că îşi ucisese soţia şi fiul n-a
cântărit nici măcar un miligram în balanţa canonizării.

Dresarea clericală a maselor
Să ne întoarcem însă la nefericiţii homosexuali, cărora religia
purtătoare a mesajului de iubire universală le pregătea o soartă cum ei
nici în cele mai negre coşmaruri nu-şi putuseră imagina. Iniţiativa prigonirii lor venea nu de jos ci de sus, nu de la populaţia în curs de
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încreştinare ci de la clasa sacerdotală susţinută de gărzile imperiale care-i
puneau la dispoziţie ceea ce într-un decret din 342 al împăratului
Constans, fiul lui Constantin, purta numele de „spadă răzbunătoare“.
„Cum vir nubit in feminam...iubemus armari iura gladio ultore“, adică:
„Atunci când un bărbat se căsătoreşte ca şi cum ar fi femeie, poruncim
ca legile să se înarmeze cu spada răzbunătoare“.1 Din care reiese foarte
clar ce înţelegere a homosexualului se perpetua încă în secolul IV, ca
moştenire a tradiţiei greco-romane, critică doar faţă de bărbatul care ar fi
preluat funcţia pasivă a femeii. O înţelegere care va mai dura un timp,
nu prea lung.
Că nu de la popor venea ostilitatea, o ilustrează evenimentul cunoscut în istorie ca „Baia de sânge de la Thesaloniki“ (390): o faptă atât
de gravă, petrecută în timpul domniei lui Teodosius I, încât biserica
însăşi îşi manifesta dezacordul, iar împăratul se vedea nevoit să-şi exprime public părerea de rău şi să accepte penitenţa impusă de către
Episcopul de Milan, (viitorul sfânt) Ambrozie. Punctul de pornire îl
constituia arestarea unui homosexual din ordinul şefului armatei. Era
vorba însă de un personaj foarte popular din lumea circului, dar mulţimea nu era scandalizată câtuşi de puţin viaţa privată a acestuia. Avu loc
o adevărată răscoală, care duse la linşarea celui ce dăduse ordinul de
arestare, un anume Buterih. Intervenind pentru a restaura ordinea, gărzile imperiale înăbuşiră revolta în sânge: şapte mii de morţi! Prestigiul
împăratului avu de suferit enorm; de aici strădania sa de a obţine prin
umilinţă ceea ce pierduse prin violenţă.2
De necrezut că populaţia s-a putut ridica întru apărarea unui
homosexual, dar totuşi faptul rămâne fapt. Iar semnificaţia lui o putem
înţelege mai bine în lumina evoluţiei pe care a străbătut-o „populaţia“,
nu din Constantinopol, ci de pretutindeni. Şi iată un eveniment care se
oferă autorului spre comparaţie chiar în timp ce scrie aceste rânduri: o
altă baie de sânge, consumată la 30 iunie 2001, când homosexualii sârbi,
încredinţaţi că după răsturnarea lui Miloşevici vor fi venit şi pentru ei
vremuri mai bune, ieşiră pe străzile Belgradului pentru a-şi manifesta
identitatea şi prezenţa. Nu e greu de ghicit că de data aceasta ei fură
1

Danilo Dalla: Ubi Venus mutantur – Omo sessualità e diritto nel mondo romano. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1987, p. 167
2
Bernd-Ulrich Hergemöller: Sodom und Gomorrha – Zur Alltagswirklichkeit
und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter. Männerschwarm Skript Verlag,
Hamburg 1998, p. 39
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victimele. Bătăuşii, ce-i drept, nu erau militari ci membri ai unei alte categorii sociale, transnaţională: aşa numiţii „skinheads“. S-ar putea spune
că nu erau reprezentativi pentru populaţie. Să zicem, dar ce făcea atunci
populaţia, care desigur că nu dispăruse din centrul capitalei? Ei bine,
aceasta privea satisfăcută cum alţii executau ceea ce ea îşi dorea în taină.3
În acest spirit au evoluat pe parcursul secolelor cei care în anul
390 mai puteau să ia apărarea unui homosexual arestat. Aşadar: dacă
instituţionalizarea aversiunii iudeo-creştine faţă de „celălalt eros“ nu de
la popor a pornit, ea a sfârşit prin a-şi câştiga adeziunea acestuia, o adeziune care se va arăta din ce în ce mai convinsă şi mai jubilatoare. Poporul s-a lăsat dresat în sensul dorit de biserică, însuşindu-şi ascultător
repulsiile acesteia şi convingându-se treptat că ura aşteptată de la el era
o ură sfântă. O altă scenă, fără sânge dar cu un plus de cruzime, ilustrează felul cum culmina această jalnică evoluţie. Ne aflăm în Parisul anului
1662, în faimoasa Place de Grève, unde un poet în vârstă de 24 de ani,
Claude le Petit, prezent în unele istorii literare, era ars pe rug pentru
crima de a fi cântat iubirea cea interzisă şi mai ales de a-şi fi râs de iezuiţii care o urmăreau. „Populaţia“ umplea piaţa pentru a savura spectacolul, aşa cum avea de altfel s-o facă de-a lungul întregii revoluţii franceze.
De unde provenea acest sinistru mod de a se amuza, dacă nu din
acea răutate bestială detectabilă pe fundul tenebros al fiinţei noastre ca o
drojdie otrăvitoare şi susceptibilă să ne prefacă în fiinţe inferioare animalelor. Căci acestea, neputând râde, nu vor găsi în suferinţele victimei
3

Iată un extras din foarte amplul reportaj publicat în marele cotidian german
„Die Welt“ la 2 iulie 2001: „Oraşul n-a văzut asemenea scene pe străzile sale
nici chiar în cele mai rele timpuri ale dictaturii lui Miloşevici. Oamenii care zac
pe jos sunt călcaţi sângeros în picioare de către skinheads. Cei greu răniţi, printre ei şi poliţişti, pot fi puşi în siguranţă numai cu mare greutate... Gălăgioasa
încăierare n-a durat nici o oră, iar motivul ei era trivial; desfăşurarea evenimentului a luat însă proporţii imense. Era prima ieşire în public a homosexualilor şi
lesbienelor... Protestele grupelor ultranaţionaliste, cerând interzicerea manifestaţiei, nu fuseseră luate de nimeni în serios, nici chiar de poliţie. Şi deodată,
câteva sute de tineri fanatici, proveniţi din susţinătorii ultrana-ţionalistului
Vojislav Seselj, împreună cu rău famaţii skinheads dintr-un club de fotbal,
tăbărâră asupra pestriţei procesiuni, căsăpindu-i pe participanţi. Parola lor era:
Serbia, Serbia – noi nu suntem homosexuali... Nici măcar o singură mână nu s-a
ridicat sâmbătă întru ajutorarea celor maltrataţi, deşi cafenelele de stradă erau
pline. Nici un strigăt de contra-protest n-a putut fi auzit... “.
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un prilej de distracţie. Homofobia exprimă, într-adevăr, componenta
subanimalică a celei mai nobile dintre creaturi...

Marea înşelăciune
Invenţia ingenioasă a teologilor, preoţilor şi călugărilor a constat
aşadar în a-i atribui lui Dumnezeu însuşi alergiile şi idiosincraziile născute în ei din motive întru totul pământeşti, ceea ce îi investea cu o formidabilă autoritate. Or, Dumnezeul acesta nu era decât proiecţia cerească şi cosmică a stăpânului: aşa cum este acesta văzut de către un sclav,
sau de către un om cu o asemenea mentalitate, câtă vreme nu şi-a descoperit propria-i valoare intrinsecă şi n-a înţeles că poate exista şi prin sine
însuşi, nu numai prin cel de care depinde. Metafora sclavului poate fi
înlocuită cu aceea a copilului – atitudinea interioară rămâne aceeaşi:
adăpostire zgribulită la pieptul unei fiinţe puternice, în stare să acorde
protecţie şi să arate un drum de urmat. Aceasta e originea psihologică a
religiozităţii. Imaginaţia, în cooperare cu ingenuitatea (respectiv prostia)
şi frica va conferi realitate şi substanţialitate entităţii create de om după
chipul şi asemănarea sa.
Infantilismul religios nu trebuie desigur subapreciat sau ridiculizat. Inerent naturii şi evoluţiei umane, el poate dovedi o mare fecunditate, dar numai dacă a fost depăşit la timp. Căci doar în cadrul unui proces
de maturizare, pot încolţi, creşte şi rodi seminţele depuse în noi de către
devoţiunea spontană şi atot-crezătoare cu care ne-am lăsat subjugaţi de
poveşti entuziasmante sau impresionante, de solemnitatea unor ceremonii fastuoase, de acel misterium tremendum presimţit îndărătul uşilor de
altar închise şi cu perdeaua lăsată. Nu mai este însă în firea lucrurilor ca
acest infantilism religios să se prelungească dincolo de graniţa copilăriei
şi să se ipostazieze ca atare, arogându-şi dreptul de a vorbi în numele
Atotputernicului, de a se pretinde cunoscător al tainelor acestuia, de a se
prezenta ca trimis al lui. În termeni omeneşti simpli, această pretenţie e
pură şi sfruntată impostură.
Actul de naştere al imposturii creştine e bine cunoscut: teatrala
declaraţie a lui Pavel cum că ar fi fost înălţat – nu ştia prea bine dacă
numai în spirit sau şi trupeşte – până la al treilea cer, precum şi afirmaţia, repetată pretutindeni unde trebuia să se recomande, că ar fi primit
din partea lui Hristos însuşi misiunea de a creştina lumea zisă păgână.
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Pe atunci, omenirea nu avea experienţe de acest gen, astfel că senzaţionala carte de vizită cu care apostolul se prezenta făcea efect. Numai
atenienii – datorită scepticismului, acest leac suveran al tuturor beţiilor
pseudospirituale – şi-au dat seama cu cine aveau a face şi i-au sugerat
elegant să-şi vadă de drum. Prin eficienţa demonstrată, exemplul a făcut
însă şcoală. Râvnitorilor de glorie spirituală le-a fost pusă la dispoziţie
reţeta succesului sigur, mai ales dacă e aplicată cu abilitate (iar Pavel se
dovedise în această privinţă maestru) şi e ajutată şi de un dram de noroc.
De atunci, şirul acestor trăiri, zise mistice, surse de ample informaţii asupra intenţiilor şi dorinţelor, gusturilor şi aversiunilor, satisfacţiilor şi supărărilor Creatorului n-au cunoscut întrerupere. În limbaj
modern: sfinţenia creştină descoperise telefonul spiritual capabil s-o
pună instantaneu în legătură cu centrala divină a universului şi să-i mijlocească răspunsuri, misiuni, revelaţii cu o promptitudine de hightechnology.

Divina sperietoare
Orice om cugetător, cât de cât cultivat şi informat, ştie însă că
noţiunii de Dumnezeu nu-i corespunde absolut nimic real. Spiritul ca
realitate, legile spirituale, lumea spirituală sunt desigur de luat foarte în
serios, nu însă Dumnezeul personal – atât de des subliniat de cele trei
mari teologii creştine – ca autoritate, ca părinte, ca judecător, ca monarh
(„Hristos-Rege“ se numeşte una din sărbătorile catolice). Invenţie de cea
mai materialistă esenţă, născută dintr-un mod copilăresc de a imagina
inimaginabilul şi destinată să-i lase cu gura căscată pe cei ce n-au ieşit
încă din copilăria spirituală, Dumnezeul cu care pretinşii inspiraţi stau la
taifas nu e decât un banal fenomen lingvistic: din mulţimea zeilor de
altădată n-a rămas decât unul, devenit zeul, tămâiat, adulat şi implorat ca
unicul, ca Dominus Deus (din care noi, românii, am derivat cea mai
fidelă construcţie verbal-religioasă). Iată adevărul şi mizeria aşa zisului
monoteism, jalnic vestigiu al unui politeism care, ce-i drept, nu poseda
mai multă realitate, dar n-avea exorbitantele şi grandomanele veleităţi
ale Dumnezeului unic.
O asemenea fantomă este cea care se destăinuie impostorilor
conştienţi de impactul pretinselor lor revelaţii asupra mulţimilor ignare
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şi lacome de senzaţional. De pe buzele acestei năluci antropomorfizate,
care le grăia şi le poruncea, aflau ei că lui Dumnezeu îi e silă de homosexuali, că păcatul acestora este în ochii lui nelegiuire, că el e cel ce i-a
abandonat unor patimi de ocară spre a-i pedepsi, că îi vomită sau scuipă
pe cei îndrăgostiţi de propriul lor sex, că se va răzbuna pe ei aşa cum a
făcut odată cu Sodoma şi Gomora.
Nu se rămâne însă la condamnări şi porunci în numele lui, comunicate de cei aleşi de el ca purtători de cuvânt. Regizorul biblic îl
aduce în scenă pe Făcătorul cerurilor şi pământului în persoană, după
formula „Şi grăit-a Domnul către... “, îl flanchează cu ghilimele şi îl
face să-şi răcnească el singur teribila voie: „Păziţi legile mele şi le pliniţi, că eu sunt Domnul...Să-mi fiţi sfinţi, că eu, Domnul vostru, sfânt
sunt...Voi sunteţi străini şi venetici în faţa mea...“.
Acesta e limbajul şi stilul biblic. Impregnând întreaga propovăduire creştină, a hrănit-o cu atâta îmbelşugare, încât aceasta a devenit
obeză de prea multă certitudine divină, rămânând totuşi incapabilă să
potolească foamea de adevăr a credincioşilor. Cine cugetă nu poate lua
în serios, fără a-şi da un vot de blam, o vorbărie ca aceasta, produs inechivoc al unui creier puţin evoluat dar cu ambiţii nemăsurate, fanatism
arogant şi delir megaloman! Tocmai luarea unei asemenea triviale literaturi drept gândire cosmică ar trebui cotată ca blasfemie, dacă n-ar fi la
mijloc ignoranţa credulă din care provine această confuzie.

„Târâţi pe străzi cu genitalele tăiate”
Cum fobia unei creştinătăţi dresate de clasa sacerdotală nu înceta să crească, inspiraţia celor ce se bucurau de privilegiul unor mesaje
personale din partea supremei autorităţi cosmice făcea şi ea progrese
corespunzătoare. Sodoma ca sperietoare devenise cu totul insuficientă
pentru cei ce se îndeletniceau cu justificarea prigoanei împotriva iubirii
interzise. Ei comunicară atunci împăratului Iustinian ultimele informaţii
sosite de sus, şi anume: blestemata patimă dezlănţuise mânia lui Dumnezeu nu numai în timpurile străvechi ale miticelor cetăţi pârjolite, dar şi
foarte recent, sub domnia lui Iustinian însuşi, când înfuriatul părinte
ceresc, care părea să nu vrea a şti despre prea sentimentalele făgăduinţi
ale unicului său fiu, trimisese peste supuşii măriei sale foamete, cutremur şi epidemii: un foarte abil şantaj psihologic, bazat pe ravagiile pro111

duse de renumita „ciumă a lui Iustinian“ care bântuise pustiitor între anii
542-544, urmată în 557 de cutremurul din ajun de Crăciun. Ceea ce-l
făcu pe împărat să dea deplină crezare mesajelor şi să le includă în aşa
zisele Novellae, un fel de edicte imperiale, foarte exact în cele cu numerele 77 şi 141. Erau texte care aveau să stea pentru multe secole atât la
baza baza dreptului civil cât şi a celui canonic. Homofobia se arată pentru prima oară în deplinătatea cruzimii sale. Aici se află totodată originea articolelor de cod penal cu numere devenite celebre în ţările respective, adevărate simboluri cifrice ale unui fioros sadism şi ale unor suferinţe incomensurabile.4
În exprimarea lui Iustinian a dispărut complet demna şi solemna
atitudine proprie marii tradiţii romane. Stăm în faţa autocratului oriental
care a învăţat de la dascălii săi în sutană să-şi îmbrace brutalitatea într-o
mieroasă evlavie: cea atât de bine cunoscuta nouă românilor, toată onctuozitatea ipocrită a ortodoxiei naţionale, de aici, din perversul Bizanţ
trăgându-se.
Cucernic se pleacă el în faţa unui Atotputernic de care n-are
nici cea mai mică idee, dar simţim cum în această cucernicie vibrează o
teamă viscerală. Frica lui de Dumnezeu e aceea a primitivului cuprins de
panică la vederea cataclismelor din jur. E într-adevăr convins că acestea
sunt pedeapsa trimisă de sus pentru existenţa şi păcatele homosexualilor,
pe care-i numeşte împrumutând aproape textual – dintr-o servilă pioşenie sau din lipsă de imaginaţie – formularea lui Pavel din Epistola către
Romani (I, 27). Îi va apostrofa aşadar, ca şi acela, pe „bărbaţii care s-au
aprins de poftă pentru alţi bărbaţi, comiţând împreună nelegiuiri“.
Dacă nu vor înceta practicarea viciului, îi avertizează Iustinian,
vor avea să înfrunte ceea ce el numeşte „ultimul supliciu“, „răzbunarea
conform legilor noastre“, care începeau cu tăierea organului genital şi
se terminau în cel mai bun caz cu exilul; decapitarea era însă foarte
frecventă. De închisoare nu se pomeneşte încă. Străbunii noştri erau foarte
expeditivi şi radicali. Face un apel stăruitor la cei meniţi să aplice aceste
legi: „Poruncim magistraţilor să-i urmărească pe vinovaţi, încercând
astfel să câştige bunăvoinţa lui Dumnezeu care este acum mâniat pe noi“.
Celor ce regretă cu smerenie că au iubit în modul condamnat de
Scripturi şi de biserică, împăratul le cere „să se prosterneze în faţa lui
4

Novellele lui Iustinian au fost reproduse bilingv (greacă şi italiană) şi amplu
comentate în cercetarea lui Danilo Dalla, menţionată în prima notă.
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Dumnezeu şi să-şi denunţe răul prea fericitului patriarh, care-i va învăţa cum să se vindece“. Mai precis, vor primi canoanele corespunzătoare
gravităţii faptelor. Se inaugurează astfel tortura morală care avea să facă
o mare carieră în istoria creştinismului: căinţa, pocăinţa, penitenţa destinate să alimenteze în om un sentiment chinuitor al vinovăţiei, remuşcări
la amintirea celor făptuite, cutremurare la gândul pedepsei care oricând
se poate abate asupră-i, dar mai ales al chinurilor din cealaltă lume.
Acel „mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa“ rostit şi azi
de credinciosul catolic la începutul oricărei liturghii în timp ce-şi loveşte
pieptul, este ecoul acelei mentalităţi, bisericesc iniţiate şi imperial sancţionate care, aflată pe atunci abia la începuturile ei, avea să transforme
într-un chin relaţia creştinului sincer cu fantomaticul său părinte ceresc.
Vinovăţia pe care homosexualul trebuia s-o aibă necontenit în faţa ochilor nu era depăşită decât de către omor (iar teologii mai zeloşi nu vor
şovăi a pune între ele un semn de egalitate). Or, cum omorul e totuşi o
excepţie în viaţa oamenilor, homosexualitatea devenea, practic, păcatul
cel mai cumplit. Cu numai două secole şi ceva în urmă, când vechile
rânduieli romane erau încă în vigoare, relaţia erotică dintre doi bărbaţi
era clasată ca inferioară în gravitate adulterului şi constituia un delict
numai dacă nesocotea normele care reglementau acest gen de raporturi.
Progresul e izbitor...
În viaţa socială îşi fac apariţia fenomene care arată ce „efecte
secundare“ erau de natură să producă drastica terapie iustiniană. Ni le
evocă un renumit istoric din acel timp, Procopius din Cezareea, martor
direct al evenimentelor: „Interzise apoi printr-o lege şi pederastia, urmărind însă nu numai faptele petrecute după promulgarea legii, dar şi
pe cei cuprinşi de această boală înaintea ei. Felul cum se proceda cu ei
nu avea nici o logică, deoarece, în cazul lor, pedeapsa se putea pronunţa chiar şi fără ca să fi existat vreun acuzator. Cuvântul unui singur
bărbat sau al unui băiat, iar uneori al unui sclav constrâns să depună
mărturie împotriva stăpânului, putea fi suficient. Cei găsiţi vinovaţi
erau târâţi pe străzi cu genitalele tăiate. Totuşi, la început, pedeapsa nu
se aplica tuturor, ci acelora despre care se ştia că aparţinuseră partidului Verzilor, că posedau mari bogăţii sau că pentru un motiv oarecare
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intraseră în contrazicere cu tiranii“.5 Cu excepţia emasculării, abandonată nu din omenie, ci din pudibonderie, tiraniile moderne n-au inventat
nimic care să nu fi existat deja sub domnia lui Iustinian. Vom aprofunda
homofobia acestuia în capitolul „Istoria unei cruzimi“.

Reeducarea paşnică şi perfidia ei
Înainte de a-i însoţi mai departe pe inspiraţii mesageri ai Atotputernicului în strădania lor de a inventa noi răspunderi ale homosexualilor
în nenorocirile dezlănţuite asupra planetei, să zăbovim puţin, meditativ,
la ce însemna de fapt aparent blânda pedeapsă a pocăinţei şi la urmările
ei pe termen lung.
Raportate la „poena gladii“, adică la spada ce făcea să cadă penisul şi apoi eventual şi capul, renunţările, mortificările şi umilinţele
prevăzute de ritualul penitenţei reprezentau desigur o abordare mai
omenoasă a fenomenului incriminat, în măsura în care nu afectau integritatea fizică a făptaşului. Se impunea acestuia: să nu mai poată lua
parte la împărtăşanie; să postească negru în anumite zile; să se supună
voluntar anumitor torturi, ca de pildă (auto)biciuirea sau târârea în genunchi; să repete de zeci şi sute de ori anumite rugăciuni, însoţite frecvent de tot atâtea mătănii. Toate acestea de-a lungul unui număr de ani
care varia după gradul sau forma raportului erotic (formele sale anală şi
orală reprezentând culmea gravităţii, mai ales când se ajungea la ejaculare).Variaţiile depindeau şi de înţelegerea de care era în stare cuviosul
alcătuitor al acestor cărţi ale pocăinţii.
Aflate între secolele VII şi XI în impetuoasă proliferare, tratatele de rit penitenţial culminau cu Liber Gomorrhianus (1047), conceput
de unul din cei mai apucaţi vrăjmaşi ai erosului intermasculin, călugărul
Petrus Damianus. Penitenţele cerute de acesta pentru homosexuali –
numite de ortodocşi canoane, de unde verbul a canoni pe cineva – erau
atât de aspre, încât pontiful catolic al acelui timp, Leon IX, le-a respins
ca exagerate. Vom avea prilejul să vorbim mai pe îndelete despre acest
urlet pseudo-teologic prin care homofobia catolică inaugura noul mileniu,
5

Procopius din Cezareea (mort spre 565), secretar al lui Belizarie, renumitul
general al lui Iustinian: Anecdota 11.34-36. Ibidem p. 194

114

însemnătatea lui fiind de prim rang: deşi respins de papă, el exprima o
stare de spirit generalizată şi alimenta extrem de eficace o ură deja milenară. Îi datorăm impunerea conceptului de sodomie pentru a denumi fenomenul care – paradoxal – deşi hulit şi prigonit, nu fusese încă botezat...
Să revenim însă la paşnica reeducare, bazată pe sporirea zelului
duhovnicesc, prin care biserica îşi propunea să-i vindece pe fiii ei de
primejdioasa boală. În primul rând, fireşte, pe cei activi în rândurile ei,
de la călugăr la episcop, şi care alcătuiau pe atunci o adevărată „oaste a
Domnului“, mediu excelent pentru înflorirea nedoritei patimi.
Blândeţea acestei metode este înşelătoare. Ea îl lăsa fireşte teafăr şi viu pe făptuitorul obligat să se căiască sub oblăduirea bisericii, dar
asupra sufletului său se exercita o presiune ale cărei efecte dezastruoase
vor fi resimţite cu putere până în zilele noastre. Binevoitoarea intenţie a
sfinţilor părinţi de a readuce păcătosul în turma Domnului năştea în
acela chinuitorul gând că atracţia spontană trăită de el este un afront la
adresa divinităţii şi face din el un blestemat asupra căruia Dumnezeu îşi
poate revărsa în fiece clipă mânia sa nimicitoare, când răbdarea-i va fi
luat sfârşit. Nu e greu să ne imaginăm cum un asemenea gând, ce nu
putea să nu devină obsesie, otrăvea bucuria care, în mod normal, constituie esenţa oricărei aspiraţii erotice, mai ales când ea e pe cale să se
împlinească.

Crima teologică împotriva sufletului
Lua astfel naştere un complex psihologic dintre cele mai chinuitoare, care s-a transmis peste secole într-un mod foarte asemănător eredităţii, pe deasupra în continuă agravare psiho-patologică. A fost şi este
problema cardinală a acelui tip de homosexual care, sensibil la dimensiunea transcendentă a existenţei, n-a izbutit să depăşească religiozitatea
de tip bisericesc, spre a găsi în sine însuşi un punct de sprijin mai de
nădejde decât cârja ritualistică. Starea de conflict cu lumea şi cu mentalitatea ei putea fi la urma urmelor suportabilă, dacă necazurilor pricinuite de această inadaptabilitate la standardul erotic curent li s-ar fi opus
certitudinea că Dumnezeu nu e precum lumea, că el are cu totul alte
criterii, că înţelegerea şi ocrotirea lui îl întovărăşesc necondiţionat pe cel
prigonit. Făcând din Dumnezeu judecătorul cel mai nemilos al homosexualului, biserica şi religia în general îi iau acestuia ultima speranţă,
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fireşte în măsura în care cuvântul lor contează pentru el. Faptul de a se
şti respins nu numai de oameni, dar şi de Dumnezeu, a stat şi stă la originea celor mai multe din tragediile care au însângerat istoria bimilenară a
homosexualităţii pretutindeni unde a pătruns ura iudeo-creştină.
Atârnând deasupra unui hău şi agăţat de firul foarte subţire al
unei vitalităţi în continuu pericol de prăbuşire din lipsă de susţinere,
homosexualul condamnat de o teologie inumană s-ar fi putut salva numai descoperind realitatea spirituală din propria-i fiinţă, cucerind luciditatea necesară vederii limpezi şi dându-şi seama de farsa oricărei propovăduiri: la fel de ordinară şi înşelătoare ca orice propagandă, iar uneori
mai puţin ingenioasă şi eficientă decât o bună reclamă comercială. Ar fi
fost însă să se ceară aproape imposibilul acestui biet om, prea hărţuit de
viaţă şi de semeni pentru a găsi răgazul, calmul şi detaşarea necesare
unei asemenea meditaţii salvatoare.
Recunoscută sau nu de către autorităţile religioase, crima teologică împotriva sufletului homosexual, făptuită cu mănuşile blândeţii
părinteşti, este identificabilă de oricine ca atare pe planul înalt al conştiinţei umane, ale cărei verdicte vin adesea cu întârziere, dar implacabil şi
definitiv. Important este de aceea nu ca această crimă să fie proclamată
într-o adunare publică – după făţarnicul model catolic, cu cerere formală
de iertare – ci să fie intens trăită de către cei predestinaţi a se găsi pe
sine printr-o sfărâmare curajoasă a tuturor lanţurilor, dintre care cel religios-bisericesc, fiind cel mai înrobitor, e şi cel mai odios. Un homosexual, cât de iertător ar fi el, dar conştient de identitatea sa profundă şi
asumându-şi-o total, nu va putea uita niciodată verdictul dat împotriva
lui de către unul dintre cei mai prestigioşi părinţi ai bisericii, (Sfântul)
Ioan Gură de Aur: „Nu numai că te-ai transformat din bărbat în femeie,
dar ai încetat să fii bărbat. Şi totuşi, deşi nu mai eşti bărbat, nu poţi fi
nici cu adevărat femeie. Ai devenit un trădător al amândorura, şi nu
meriţi decât să fii alungat şi lapidat de bărbaţi şi de femei împreună,
căci ai adus necinste atât asupra unora cât şi a celorlalţi“.6 Nu era
predică, ci ordinară instigaţie la crimă. Din gura de aur ieşeau şerpi...
6

Ilustrul părinte bisericesc Ioan Hrisostomos adică Gură de Aur (347-407) a
vărsat multă cerneală şi mult venin scriind pe tema homosexuală. Citatul e
extras din Comentariu la Epistola lui Pavel către Romani, omilia patra, dar
regăsim anatema şi în alte cuvântări ale sale ca bunăoară Împotriva adversarilor vieţii monastice. Trebuie spus însă că, spre cinstea lui, Hrisostomos putea fi
la fel de vehement şi când era vorba de împărăteasa Eudoxia însăşi, pe care nu
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Acesta este spiritul adevărat, statornic şi trans-istoric al instituţiei ecleziastice. Schimbările de mantie – mai pe şleau: părul lupului – îi
pot amăgi doar pe naivii care nu-şi dau seama că, abandonând ostilitatea
în această chestiune şi îmbrăţişându-i cu adevărat pe cei anatemizaţi de
ea vreme de două milenii, biserica universală şi-ar semna singură sentinţa de moarte. Cum să apere ea o cauză detestată de majoritatea covârşitoare a credincioşilor, fără a risca să-şi piardă clientela? Cum să renunţe
la ceea ce a constituit una din sursele principale ale ascendentului ei
originar? Va putea afişa desigur, cum se va întâmpla în secolul XX,
amenitate compătimitoare, dar este o poziţie conjuncturală, expresia
unui calcul de politică bisericească, iar nu o schimbare de atitudine.
Căci ce spune, în esenţă, Catehismul catolic, în forma sa up to date? Ne
pare rău că sunteţi aşa cum sunteţi, dar vă rugăm să vă înfrânaţi pornirea
încredinţându-vă lui Hristos. Ceea ce echivalează cu o condamnare la
castitate forţată, doar că fără retezarea scârnavului mădular: democraţia
obligă! Cât despre ortodoxie, ea nu este dispusă nici măcar la această
reajustare cosmetică. Se simte excelent rămânând veşnic contemporană
cu Sfântul Ioan Gură de Aur.

Spectrul păcatului
Complexul stârnit în homosexual pe cale religioasă ar fi fost
poate mai puţin virulent dacă ingeniozitatea clericală nu i-ar fi pus eticheta destinată a-l face insuportabil prin tortura interioară generată de el:
păcat. Alături de celălalt cuvinţel magic cu efect paralizant, Sodoma,
acest concept a fost o armă hotărâtoare în ofensiva creştină pentru cucerirea şi subjugarea sufletului uman. Obsesia păcatului a devenit o a doua
conştiinţă, cenzorul nemilos al spontaneităţii, judecătorul anunţător de
pedepse infernale, asasinul bucuriei de a trăi. Homosexualitatea e în
ochii bisericii un păcat mortal, adică un păcat care atrage pierderea graţiei divine şi moartea sufletului. Gura de Aur a Sfântului e în această
privinţă de o precizie care nu lasă loc nici unei îndoieli: „Căci sunt mai
răi decât ucigaşii şi ar fi mai bine să moară decât să trăiască dezonoraţi în felul acesta. Ucigaşul nu face decât să separe trupul de suflet, în
se temea s-o caracterizeze în public ca noua Herodiadă. O vehemenţă pe care
avea s-o plătească prin exil.
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timp ce aceştia distrug sufletul înlăuntrul trupului. Puteţi pomeni orice
păcat – nici unul nu va fi atât de greu ca acesta“.7
Dacă e să luăm în consideraţie această noţiune, cu tot răul făcut
de ea sufletului şi libertăţii lăuntrice, atunci ne vom întreba: Cine păcătuieşte aici? Cel care a urmat glasul inimii sau cel care l-a făcut să amuţească printr-o lovitură de măciucă? Totul e în fond atât de simplu, atât
de limpede pentru cine n-a pierdut simplitatea şi limpezimea felului de a
privi lumea prin rătăcirea sa în hăţişul întortocheatei gândiri teologice
sau teologizante.
Astăzi, prin generalizarea şi laicizarea lui, conceptul de păcat s-a
banalizat. A devenit chiar locuţiune de uz curent: „Ce păcat!“, „Păcat
că...“, „Din păcate...“, „Mai ştii păcatul!“. Serveşte însă uneori şi de
judecată morală a unor fapte umane reprobabile din punct de vedere
omenesc, iar din acest punct de vedere e posibil ca tot ce contrazice
normele etice ale convieţuirii să-i fie subsumat. Desigur, nu în acest
spirit au văzut ideologii creştinismului în homosexualitate un păcat. Era
vorba în concepţia lor de o ofensă adusă direct lui Dumnezeu – adică
acelui Dumnezeu pe care îl considerau autor al acestui blestem şi identificat de ei în ceea ce interziceau cărţile de cult ale unor triburi orientale
autoproclamate „popor ales“: „Să nu te culci cu bărbat ca şi cu femeie;
aceasta este spurcăciune”. (Levitic 18/22).
Cine s-a trezit din hipnoza scripturistică şi a început a gândi cu
propria-i minte – acest prim mare semn al divinităţii latente în orice om
– şi-a dat seama de irealitatea şi caracterul fantasmagoric al celui sub a
cărui teroare bietul creştin a gemut două milenii. Or, dacă el nu există,
nu poate fi vorba de nici un păcat în raport cu el. Cel mai savant teolog,
întrebat de unde ştie că Dumnezeu condamnă homosexualitatea, nu va
putea răspunde decât invocând texte: literatură şi iar literatură! La care i
s-ar putea răspunde, numai pe bază de bun simţ: Dar şi un student în
teologie ar fi în măsură să furnizeze asemenea informaţii. N-aţi descoperit încă gândirea liberă şi incomparabila-i putere revelatoare?
Nu, homosexualul nu este un păcătos; faptul că ascultă glasul
inimii şi iubeşte după propria-i lege nu-i poate fi luat în nume de rău în
acele înalte şi misterioase sfere ale Spiritului despre care nu ştim nimic,
dar pe care ni le putem cu temei imagina ca lipsite de răutatea şi mărginirea proprii nouă. În virtutea unor exigenţe intrinseci demnităţii umane,
7
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îi incumbă însă homosexualului, sau celui ce preferă să-şi spună „gay“,
o datorie sacră – aceea de a iubi cu adevărat. Ceea ce săvârşeşte nesocotind-o, nu poate fi numit altfel decât păcat, în accepţia lui omenească şi
morală: faţă de sine însuşi şi faţă de celălalt. O conştiinţă sensibilă va
trăi atunci ceva asemănător căinţei impuse cândva din afară şi cu forţa,
pentru o vină închipuită. Aceasta va fi o căinţă venită dinlăuntru, fără
constrângere şi provocată de o vină reală. De aceea, poate, şi mai chinuitoare.

Inventivitate homofobă
Şi după această paranteză meditativă să ne întoarcem la acei zeloşi slujitori ai bisericii preocupaţi să îngraşe monstrul homofobiei
oferindu-i spre rumegare noi şi noi motive de a vedea în blestemata
iubire dintre bărbaţi (căci despre iubirea lesbiană se vorbea doar arareori), cauza mâniei divine, declanşatoare de flagele planetare. Destul de
bizară logica acestor „inspiraţi“, conectaţi telepatic la forul cel mai înalt
al ordinii cosmice. Dacă homosexualii meritau aceste năpăstuiri, de ce
trebuiau să sufere şi cei ce nu le împărtăşeau înclinările? Căci calamităţile în cauză erau de o amploare care nu permitea diferenţierea bunilor
de cei răi. Iar dacă toţi cei loviţi şi pieriţi vor fi fost marcaţi de oribilul
viciu, însemna că în omenire exista un procent impunător de homosexuali. Cine-i va fi făcut aşa? Căci dacă sunt atât de mulţi, e cu neputinţă să
nu vedem şi în ei fiii aceluiaşi părinte ceresc, parte din creaţia sa. Dar
atunci pedepsirea va apare cu atât mai de neînţeles. Oricum, imaginea
creatorului şi aşa-zisului părinte ceresc se contura plină de contradicţii şi
profund derutantă. Dacă lumea e realmente guvernată de cineva, acesta
nu putea apare unei minţi cugetătoare decât ca o entitate extrem de capricioasă, complet imprevizibilă şi cu intenţii căruia nimănui nu-i e dat
să le desluşească.
Asemenea întrebări nu-i nelinişteau însă pe mesagerii homofobiei divine. Din timp în timp, ei furnizau noi informaţii destinate a menţine caldă ura populară, parte importantă din piatra de temelie a bisericii.
La foarte importantul Sinod din 829 de la Paris, sub patronajul regelui
Ludovic cel Pios, fiul lui Carol cel Mare, fu revelat rolul homosexualior
în dezlănţuirea potopului, în care, după spusele Bibliei, pierise mai toată
omenirea acelui timp. Ce concluzie s-ar fi putut trage? Că toţi erau per119

verşi? Nu s-ar fi impus atunci o modificare esenţială a imaginii noastre
despre om şi omenire, despre Dumnezeu şi despre creaţia sa, de care
Iahve părea aşa de satisfăcut?
Epuizându-se motivele biblice de agitaţie homofobă se făcu apel
la istorie. Fu repetat şantajul exercitat cu două secole în urmă asupra lui
Iustinian, care se lăsase repede convins că homosexualii sunt cauza cutremurelor, molimelor şi foametei. Acum – suntem în secolul IX – marea problemă a Europei occidentale era invazia arabă în Sud şi înaintarea ei ameninţătoare spre Nord. Ţapul ispăşitor nu era greu de găsit:
pătrunderea sarazinilor în Spania şi Franţa nu era altceva decât o răzbunare a lui Dumnezeu, provocată de păcatul sodomit şi cerea nimicirea
acestora prin foc. Revelaţia aceasta venea prin mijlocirea lui Benedictus
Levita, un călugăr din Mainz, foarte influent în întocmirea aşa ziselor
Decretalii, prin care se continua opera întreprinsă de Iustinian prin ale
sale Novellae, aflate şi unele şi altele la baza dreptului civil şi canonic.
Or, noua învinuire cu pedeapsa de rigoare fu inclusă în acest complex
juridic.8
Desigur că astăzi nimeni nu mai ia în serios asemenea justificări
ale urii împotriva homosexualilor. Psihoza religios provocată şi-a descoperit între timp noi surse de alimentare, adecvate unei omeniri în continuă devenire. Dar aberaţiile medievale îşi jucaseră rolul şi îşi aduseseră contribuţia lor, amândouă decisive. Pentru că de-a lungul acelor secole homofobia a devenit un fenomen de masă. Dacă mijloacele prin care
ea fusese impusă societăţii creştinizate dispăreau, ceea ce se produsese
în mintea oamenilor rămânea şi se perpetua din generaţie în generaţie.

Oamenii în sutană şi celălalt eros
Ne apropiem deci de amurgul formei religioase a homofobiei,
dar nu ne vom despărţi de ea înainte de a remarca imensa răspândire a
fenomenului denunţat în chiar mediul în care îşi aveau obârşia aţâţările
la ură – lumea celor ce slujeau altarul. Căci de unde puteau aceştia cunoaşte atât de precis şi amănunţit cum fac dragoste homosexualii, dacă
nu din cazurile oferite lor necontenit de viaţa mănăstirească, unde aglo8
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merările masculine (şi probabil şi cele feminine, în felul lor) favorizau
amplu naşterea unor asemenea raporturi? Rareori vorbesc documentele
despre laicii surprinşi în flagrant delict, dar ele abundă în relatări ale
freneziei cu care călugării şi preoţii cultivau erotismul în raporturile lor.
De aici necesitatea ca biserica, atât în cadrul occidental, cât şi în cel bizantin, să pună iarăşi şi iarăşi în discuţie, cu prilejul sinoadelor, măsurile de
luat împotriva fenomenului cu pricina. Nici până astăzi n-a dispărut iluzia,
născută din ignoranţă, că el ar putea fi stăvilit sau – şi mai bine – dezrădăcinat. În vremurile de putere absolută a bisericii şi religiei, această iluzie
era animată de fervoarea convingerii că această misiune fusese dată de
Dumnezeu însuşi, căruia batjocorirea şi torturarea „sodomiţilor“ nu putea
să nu-i fie plăcută. Cu atât mai mult, nimicirea lor.
Ne putem face o idee despre răspândirea iubirii interzise printre
slujitorii bisericii din descrierea chinurilor la care au fost supuşi în timpul lui Iustinian doi dintre cei mai de vază episcopi (unul dintre ei de
prin părţile noastre). Ce trebuie să se fi petrecut la baza piramidei, dacă
fusese imperios necesar să fie sacrificaţi – şi cu ce spectacol – cei aflaţi
la vârful ei! Un istoric contemporan, Teofanus, relatează astfel evenimentul: „Isaia, episcopul din Rodos, şi Alexandru, episcopul de
Diospoli în Tracia, descoperiţi ca sodomiţi, fură judecaţi şi cumplit
pedepsiţi de către împărat. Cu membrul tăiat, fură purtaţi peste tot, în
timp ce crainicul striga: Episcopi, să nu vă necinstiţi menirea! Şi împăratul dădu legi aspre privitoare la desfrânaţi, şi mulţi fură cei pedepsiţi“. (Chronographia).9 Şi în versiunea unui alt istoric, Cedrenus: „În
al doilea an al domniei sale fură arestaţi, drept corupători de bărbaţi,
Isaia, episcop de Rodos, şi Alexandru de Diospoli, din Tracia, precum şi
mulţi alţii. Şi împăratul porunci ca unora să le fie tăiat membrul, iar
altora să le fie băgate tije ascuţite în orificiul organului genital; şi fură
purtaţi prin piaţă în stare de completă goliciune. E pe deplin adevărat
că mulţi cetăţeni şi senatori şi nu puţini membri ai clerului înalt, astfel
scopiţi şi zvârliţi poporului în piaţă, se prăpădiră în chip jalnic. Teama
cea mare îi făcu pe alţii să se cuminţească. Legi aspre fură date împotriva neruşinaţilor...“ (Historiarum Compendium).10 Mania lui Iustinian
de a porunci să se taie penisul bărbaţilor trăda o patologie mult mai gravă decât cea atribuită de el victimelor sale. Lui însă, cum relatează isto9
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ricul Zonara, i se părea întru totul logic s-o facă: „Acest rege şi-a îndreptat furia pedepsitoare şi asupra sodomiţilor, punând să li se taie
organele genitale. Iar unuia care-l întrebase de ce îi pedepseşte aşa pe
corupătorii de bărbaţi, el îi răspunse: «Dacă ar fi făptuit un sacrilegiu,
n-ar fi trebuit să le tai mâna?»“. (Epitome historiarum)11
Dar erotismul mănăstiresc nu se limita şi nu se limitează la nevoia de a satisface un instinct care, refulat, îi chinuie pe unii mai rău
decât foamea sau setea şi prin a cărui izbucnire poate provoca scandal.
El putea lua – şi probabil încă ia – şi forme mai interiorizate, deci mai
nobile şi mai discrete, mergând până la evitarea sexualităţii fizice. Căci
alunecarea în unirea trupească nu este nici esenţială, nici determinantă în
realizarea de sine a unei adevărate iubiri între doi bărbaţi sau între două
femei. Misterul acesteia e foarte mare, aproape impenetrabil, ea nedezvăluind niciodată privitorului profan graniţa dintre prietenie şi dragoste, dar
şi mai puţin dacă această graniţă a fost sau nu trecută. Ceea ce este profund şi autentic se sustrage prin însăşi natura sa indiscreţiei celor ce-şi
arogă dreptul să scormonească în intimitatea umană.

Prietenii transfigurate
Acest erotism interiorizat se manifesta uneori cu elevaţie neoplatonică prin care esenţa pasională izbutea să se disimuleze (nu însă
pentru iniţiatul cu privire scrutătoare), refugiată în acele sfere ale contemplaţiei transcendente care absoarbe prea omenescul şi-l curăţă de
zgură. Secolele XI-XII au fost, din acest punct de vedere, o perioadă
binecuvântată: un uşor reflux al furiei homofobe sau poate mai exact o
vagă presimţire a zorilor Renaşterii în plină noapte medievală, făcea
posibilă înflorirea unor prietenii de o incandescenţă ieşită din comun.
Ele, şi nu extazele mistice întru Domnul, vivificau existenţa contemplativă a unor trăitori care aveau să fie canonizaţi sfinţi, ca Anselm de Canterbury (1034-1109) sau Aelred de Rievaulx (1099-1166).
Scrisorile trimise de aceştia prietenilor, cu înfocare iubiţi şi
aparţinând tot cinului călugăresc, mustesc de senzualitate abia stăpânită
şi numai raportarea ei continuă la valori religioase o salvează de o inter11
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pretare prea omenească. Când sfântul Anselm îi scrie călugărului
Gundulf „oriunde ai fi, iubirea mea te însoţeşte, şi oriunde aş zăbovi,
dorul meu te îmbrăţisează“,12 fierbintele sentiment al unui monah se
poate oricând prezenta ca iubire întru Hristos. Asemănător se putea justifica sfântul Aelred când evoca în scrierea sa Despre prietenia spirituală,
legătura sa intimă cu un mult mai tânăr călugăr, ajunsă „în acel stadiu în
care noi formam o singură minte şi un singur suflet... Îmi consideram
inima ca fiind, într-un anume sens, a lui, iar a lui ca fiind a mea, şi el
simţea asemănător în raport cu mine... Era refugiul spiritului meu, dulce mângâiere în necaz; inima sa iubitoare mă primea când eram ostenit
de trudă, sfatul său mă înviora când eram cuprins de tristeţe şi mâhnire... Nu era o pregustare a beatitudinii să poţi iubi astfel şi să fii astfel
iubit?”.13 Se uneau – de ce nu? – întru Hristos, în care şi prin care tot ce
e impur poate fi transfigurat.
Exprimă asemenea elanuri ale gândului, simţirii şi imaginaţiei
doar o prietenie sub semnul Mântuitorului? Sau sunt ele manifestarea
unei atracţii ce ţinea mai degrabă de o homosexualitate latentă, fie ea şi
neconştientizată în toată teribila-i realitate, decât de pioasa dorinţă a
unei ascensiuni spirituale în doi? O întrebare care a scindat clanul cercetătorilor medievalişti. John Boswell vedea aici senzualitate ascunsă, dor
pătimaş dar ţinut în frâu. În total dezacord cu el, R. W. Southern afirma
că nu se poate vorbi decât de o amiciţie cu unele trăsături sentimentale,
explicabile prin stilul epistolar al epocii. Amândoi savanţii americani se
bucură de prestigiu şi recunoaştere internaţională. Numai că primul a
fost homosexual declarat, în timp ce celălalt, după toate probabilităţile,
aparţine majorităţii „normale“. Şi unul şi celălalt dispuneau de acelaşi
material faptic. Antenele lor erau însă foarte diferite.
De ce bântuia homosexualitatea cu atâta putere în mediul monahal, în forme dintre cele mai variate – de la prostituţie la neoplatonism?
La o primă vedere, deoarece călugărilor li se impunea un mod nenatural
de viaţă. Nu e normal ca bărbaţii să trăiască tot timpul numai între ei şi
fără femei. Castitatea este o frumoasă invenţie a spiritului uman în ambiţia lui de a cuceri împărăţia cerurilor; ea nu exprimă însă voinţa natu12

Scrisoarea sfântului Anselm a fost reprodusă, împreună cu altele, în culegerea: My Dear Boy – Gay Love Letters through the Centuries, Leyland
Publications, San Francisco, 1998, p. 34
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123

rii, permanent înclinată spre o proliferare care înseamnă infirmarea castităţii. Şi totuşi, paradoxal, refuzul de a fi complicele naturii întru reproducerea speciei, făcea să iasă la iveală o latură atât de ascunsă a firii
(deşi, cel puţin subliminal, simţită de cei mai mulţi), încât putea fi privită ca aflându-se în contrazicere cu natura.
Homofobiei, aflată în continuă ofensivă, sublinierea acestei incompatibilităţi între o sexualitate nereproductivă şi legea naturală a înmulţirii sexuate, esenţială pentru supravieţuirea omenirii, îi surâse foarte
ademenitor: văzu în ea un argument mai convingător decât invocarea
poruncii şi mâniei divine, a căror realitate se putea demonstra din ce în ce
mai greu unui spirit uman câştigat de înţelegerea raţională, empirică şi
pozitivistă a lumii. În sânul homofobiei teologice se plămădea astfel o
progenitură căreia i-am putea zice homofobia etică: „Este rău să cedezi
atracţiei spre propriul tău sex, căci în felul acesta încalci legea fundamentală a naturii, aceea a erosului reproductiv, posibil numai prin unirea sexelor opuse“. Să examinăm armele de care se servea ura contra homosexualilor în ipostaza ei etică şi să vedem cât puteau fi ele de eficiente.

De la teologie la etică
Ideea că relaţia erotică dintre fiinţe de acelaşi sex contrazice rosturile naturii nu se născuse încă în autorul Vechiului Testament, când
acesta îi avertiza cu glas tunător pe cei ispitiţi de o asemenea experienţă.
În „Cartea Facerii“ şi în „Levitic“ se exprima pur şi simplu mânia însetată de sânge a lui Iahve, entitatea adorată de vechii evrei, pe bărbatul
care-şi permite cu un alt bărbat intimitatea îngăduită doar femeii. Porunca nu se reclama de la natură, ci de la autoritatea divină supremă, ceea
ce pentru omul acelui timp era de ajuns. Pavel e cel în a cărui minte
încolţeşte pentru întâia oară gândul de a raporta la natură păcatul făptuit
prin încălcarea unei oprelişti dumnezeieşti.
Gândul acesta va creşte lent, dar din ce în ce mai sigur de sine,
în chiar lăuntrul formei teologice a homofobiei. Va atinge deplina maturitate prin Toma de Aquino (1225-1274), călugărul dominican care, pentru monumentala sa sistematizare a spiritualităţii catolice, primi dublul
titlu de „magister ecclesiae“ şi „doctor angelicus“, iar în plus fu canonizat sfânt. Maturizarea atinsă în opera lui de gândul că natura însăşi condamnă homosexualitatea, însemna capacitatea unei asemenea idei de a
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exista prin ea însăşi, fără justificări pioase: tocmai pentru că se opune
rosturilor naturii, este relaţia erotică dintre fiinţe de acelaşi sex păcat în
faţa lui Dumnezeu. Summa theologica, adevărată enciclopedie a unui
mileniu de reflecţie creştină şi lupte pentru puritatea ideologică a credinţei, dădea expresie definitivă acestei forme etice a homofobiei. Homosexualitatea apare aici ca varianta cea mai gravă a desfrâului („luxuria“):
spre deosebire de adulter, viol şi incest, care, deşi spiritual ilegitime, pot
încă ajuta naturii să-şi atingă scopul, adică perpetuarea speciei, ea nu are
nici măcar această motivare. Vom aprofunda în capitolul istoric însemnătatea tomismului pentru înţelegerea homosexualităţii.
E semnificativ că abordarea etico-naturistă a problemei se cristaliza în cadrul şi sub oblăduirea bisericii. Aceasta continua să dirijeze
din umbră sfânta ură iniţiată de ea şi devenită deja o realitate psihologică şi socială de sine stătătoare. Pe tot parcursul metamorfozelor ei, homofobia va lăsa să transpară pentru ochiul pătrunzător această obârşie
religioasă, chiar şi atunci când reprimarea va lua forme pur politice, ca
în cazul regimurilor totalitare. Nazismul sau comunismul combăteau
biserica deoarece se constituiseră ele însele ca pseudo-religii care preluaseră toate tradiţiile şi metodele acesteia, minus ideea de Dumnezeu.
Creştinismul persecutat putea reproşa puterii tiranice închiderea lăcaşurilor de cult sau prigonirea credincioşilor; niciodată nu a protestat însă împotriva tratării criminale a homosexualilor. Nu era homofobia copilul său
iubit, a cărui zămislire ajutase hotărâtor marii sale ascensiuni?
Argumentul naturii ultragiate era destinat unui viitor în care
credinţa va avea să înfrunte asaltul formelor laicizate ale gândirii. Mulţimii evlavioase şi simple i se mai poate încă spune că o interdicţie este
voinţa lui Dumnezeu, nu însă scepticilor, filosofilor, cercetătorilor şi cu
atât mai puţin necredincioşilor.
Aceştia nu se arată prea dispuşi să se supună unei porunci numai
pentru că vine de la Dumnezeu, ei vor să afle pe ce se întemeiază ea, cer
explicaţii. Or, prin invocarea legilor care guvernează natura, se insufla
homofobiei o vitalitate susceptibilă să dăinuie peste secole şi să se impună absolut tuturor. Bineînţeles, în măsura în care viziunea bisericească a misterioasei realităţi numite de noi natură putea să convingă şi până
în momentul când, prin emanciparea spiritelor, această viziune va începe să fie pusă în discuţie.
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Făţărnicie ocrotitoare
La baza acestui discurs naturist stătea, ca o axiomă, convingerea
că incapacitatea homosexualităţii de a procrea e o dovadă suficientă a
îndepărtării ei imorale de la rostul firesc al vieţii, al sexualităţii şi al
erosului în general. În cadrul ei, actul sexual încetează să răspundă menirii sale şi devine scop în sine.
Cât de mărginit şi de medieval ar apare acest fel de a vedea lucrurile, el a putut să răzbească până în secolul XX şi să se impună unora
dintre cugetele profund gânditoare, dar nu atât de profunde încât să
soarbă din gândire forţa de a se ridica deasupra prejudecăţilor şi fricilor.
Îl putea împărtăşi chiar un spirit de anvergura lui Thomas Mann, în ciuda funciarei sale înclinări homoerotice, cu care avea să se afle în complicitate şi război până la moartea sa (amplu studiată în primul volum al
trilogiei). Incapabil să-şi asume alteritatea, o ascundea îndărătul unei
forme convenţionale de existenţă: soţie, familie, şase copii. Ca şi când
acest tribut plătit onorabilităţii n-ar fi fost de ajuns, el îl completa printr-o
iniţiativă destinată a demonstra marelui public cât de ataşat era el idealului heterosexual de viaţă, în contrast cu homosexualitatea care denaturează sensul erotismului.
Va consacra aşadar căsniciei un eseu (Über die Ehe), mai puţin
din nevoia de a glorifica instituţia conjugală cât din raţiuni conjuncturale: încerca să preîntâmpine suspiciunile pe care homosexualitatea recent
declarată a fiului său Klaus le-ar fi extins şi asupra lui. La numai 19 ani,
acesta publicase primul său roman, care aborda deschis şi cu neechivocă
simpatie problema atât de grijuliu ocolită de către tatăl său. Deşi, pentru
a înălţa un asemenea ditiramb, nu era necesar să-i denigreze pe homosexuali, Thomas Mann se erijă totuşi în moralizator, incluzând printre
argumentele ostilităţii sale şi sterilitatea erotismului lor: „Este iubire
liberă în sensul că este nerodnică... Din ea nu se naşte nimic, nu creează bază pentru ceva... Nu poate întemeia nimic, nu creează o familie şi
nu procreează“.14 Piesă antologică de făţărnicie şi oportunism, această
pledoarie pentru o instituţie în care mai târziu avea să recunoască nenorocirea vieţii sale, cu remuşcarea de a fi adus pe lume şase copii! (Nota14

Thomas Mann: Über die Ehe. În Reden und Aufsätze II, Fischer Verlag, 1990,
pp. 197-198. Mai pe larg este tratat acest aspect al vieţii şi gândirii scriitorului în
primul volum al trilogiei, Iubirea interzisă, capitolul II, „Un destin emblematic“.
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ţie de jurnal doar postum dată publicităţii şi la care fiica sa Monica replica: „Ar fi trebuit să se gândească la acest lucru, înainte de a ne fi
obligat să venim pe lume“)
Acest emblematic exemplu de homosexual cu mască de burghez
onorabil aruncă o puternică lumină retrospectivă asupra tuturor rechizitoriilor rostite împotriva „iubirii interzise“, inclusiv cel atât de magistral
articulat în Summa theologica de celebrul călugăr dominican. Ne aflăm
de fapt în faţa unei tradiţii majore, deşi oculte, a cărei conştientizare face
posibile revelaţii consternante privind realităţile ascunse în spatele aparenţelor. Iar acestea ne obligă să constatăm resemnaţi că omul e în aşa
fel făcut încât poate vieţui mai mult sau mai puţin netulburat ceea ce
gura sa condamnă, iar condamnarea exprimată prin predici sau scrieri se
poate afla în relaţii de complicitate secretă cu fantasme şi practici cunoscute doar făptaşului şi, eventual, unor intimi, parteneri de desfătare şi
ipocrizie. Orice propovăduire în numele unei morale înalte ar trebui să
ne facă sceptici în ce priveşte autenticitatea şi sinceritatea ei, sau încă şi
mai sceptici, dacă deja suntem. „Qui fait l’ange, fait la bête“15, spune un
vechi adagiu francez.

Homofobie, poliţie şi politică
Ce-i drept, Thomas Mann, n-a făcut nimănui rău prin dubla sa
existenţă şi dubla sa morală. Şi-a putut dăuna doar sieşi (şi notaţiile sale
de Jurnal o sugerează repetat) şi a contribuit trecător la confuzia domnitoare în jurul acestei teme. Dar când duplicitatea are loc pe acea treaptă
a scării sociale care-i permite să se îngemăneze cu puterea, impactul ei
asupra celorlalţi poate fi monstruos.
A fost cazul unuia din personajele cu rolul cel mai funest în istoria contemporană a Statelor Unite, John Edgar Hoover (1895-1972),
aflat – de necrezut! – aproape cincizeci de ani, adică până la moartea sa,
în fruntea Biroului Federal de Investigaţii (FBI). Opt preşedinţi ai statului se schimbaseră între timp, dar el rămânea în postul său de director al
temutei instituţii, a cărei tehnică de cercetare o „moderniza“ prin introducerea unor metode ca înregistrarea convorbirilor telefonice şi luarea
de amprente digitale. O acţiune a sa care produse ravagii în viaţa socială
15

„Cine poate face pe îngerul, poate face şi pe bestia“.
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a naţiunii fu crearea aşa zisului „Sex Deviates Program“, menit să-i
descopere pe homosexualii cu posturi de răspundere la toate nivelele
aparatului de stat, ceea ce duse la ruinarea a nenumărate reputaţii şi cariere. Acţiune care se împletea cu cea desfăşurată paralel la iniţiativa
altui personaj sinistru de tristă amintire, senatorul Mac Carthy, creatorul
Comisiei pentru cercetarea activităţilor anti-americane. Ne putem uşor
închipui psihoza ce cuprinsese Statele Unite sub această dublă presiune,
demnă de cel mai feroce totalitarism.
Or, aşa cum se întâmplase şi cu Thomas Mann, iniţiativa antihomosexuală a lui Hoover exprima aceeaşi încercare de a se pune la
adăpost printr-un exces de zel poliţienesc, deoarece deja circulau zvonuri privitoare la viaţa sa privată. Una dintre măiestriile sale era însă
aceea de a şti şi putea să-şi urmărească presupuşii detractori până-n pânzele albe, adesea cu ajutorul justiţiei asupra căreia avea mână liberă.
Prin „Sex Deviates Program“, tactica sa de abatere a atenţiei şi de dezminţire a adversarilor atingea o spectaculoasă culme. Şi precum Thomas
Mann care, strecurându-se cu abilitate printre greutăţile luptei cu adevărata sa fire, reuşise să apară până la moartea sa ca încarnare a respectabilităţii burgheze, tot aşa John Edgar Hoover putu să-şi ascundă magistral
propria-i homosexualitate şi să-şi încheie viaţa în plină onoare socială.
Revelaţia avu loc după moartea sa, când limbile se dezlegară şi
începură să furnizeze dovezi pentru ceea ce timp de decenii plana în
zona unor foarte vagi bănuieli, dar care dintr-o teamă uşor de înţeles
fusese tăinuit. Cine ar fi cutezat să-l provoace pe acest nou mare inchizitor, cu care preşedinţii înşişi aveau foarte serioase motive să nu se pună
rău? Da, autorul celei mai mari prigoane homofobe din istoria ţării fusese el însuşi un homosexual! În impunătoarea enciclopedie britanică a
personalităţilor homosexuale din toată lumea şi din toată istoria (Who’s
Who in Gay and Lesbian History), în două volume, un mare articol îi
este dedicat acestui fost patron al Biroului federal de investigaţii, care
desigur că numai la o asemenea cinstire postumă nu s-ar fi aşteptat. Cititorul află însă că homosexualul Hoover nu era chiar atât de odios ca
poliţistul şi politicianul Hoover. A arătat o fidelitate exemplară partenerului său, de care se ataşase ca de funcţia însăşi. Iar acesta nu era altul
decât primul său adjunct, Clyde Tolson, rămas în post tot atât de îndelung ca şeful şi amantul său. Nu mai puţină cinste îi face faptul de a nu
fi încercat să mascheze realitatea firii sale printr-o viaţă matrimonială şi
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familiară după modelul american tradiţional. Ceea ce demonstra cât de
inutilă fusese, în cazul lui Thomas Mann, jertfirea libertăţii şi a adevărului său fiinţial.
Iată ce valoare reală au diatribele sau acţiunile homofobe. Cu o
îndoială bănuitoare – aşa ar trebui să întâmpinăm orice denunţare prea
zeloasă a homosexualităţii pentru incapacitatea acesteia de a contribui la
înmulţirea neamului omenesc.

Iubirea interzisă şi înmulţirea speciei
Să reprezinte procreaţia singura justificare a actului sexual?
Acesta este, neîndoios, unicul mijloc de a perpetua specia, dar
viaţa dintotdeauna şi de pretutindeni a omului a dovedit că funcţia reproductivă e departe de a-i epuiza raţiunea de a fi.
Excepţii sunt desigur posibile în toate privinţele, dar în mod
normal un raport sexual nu începe niciodată prin dorinţa sau voinţa ca el
să aducă o fiinţă pe lume; impulsul, mobilul e de cu totul alt ordin. Pot
fireşte rezulta urmaşi, dar apariţia lor e independentă de ceea ce i-a mânat pe parteneri unul spre celălalt. De altfel, fără spontaneitatea pe care
o asigură tocmai lipsa oricărui fel de calcul, actul sexual ar fi doar o
mecanică pseudo-erotică, generatoare în cele din urmă de dezgust.
Apoi enorma, strivitoarea disproporţie dintre numărul de copii
ce pot apare într-un parteneriat conjugal şi numărul de raporturi intime
din care e formată viaţa lui sexuală arată că nu reproducerea, ci un alt
gen de necesitate a determinat apropierea celor doi. Aşadar în imensa
majoritate a cazurilor, unirea sexuală dintre bărbat şi femeie nu e şi nu a
fost niciodată, anexa sau instrumentul dorinţei de a avea urmaşi.
Homosexualitatea poate fi uşor şi omeneşte înţeleasă de cine
descoperă că ea ţine de această foarte importantă parte a vieţii afectiverotice în general, care se află în afara preocupărilor legate de procreaţie. Erotismul inter-masculin sau inter-feminin contrazice natura exact în
măsura în care o contrazice heterosexualitatea nereproductivă. Cine va
învinui o pereche când aceasta nu vrea sau nu poate să dea naştere unor
copii? Cine va incrimina raporturile sexuale conjugale care nu se soldează cu noi progenituri? După logica cea evlavioasă cu obârşie medievală, toate aceste relaţii ar fi însă condamnabile: în cadrul lor, sexualita129

tea a devenit scop în sine, nesocotind imperativul de a îngroşa rândurile
miliardelor care populează planeta.
Bineînţeles, acest reproş nu-l face nimeni. Homosexualul este
însă vinovat de a fi deturnat actul sexual de la adevărata sa menire! În
cel mai tolerant dintre cazuri, el ar putea fi eventual acceptat, dacă s-ar
hotărî să pună peste sexualitatea sa o lespede mormântală. E de altminteri ultima poziţie luată oficial de Vatican, care nu mai poate nega existenţa unei predispoziţii naturale de acest gen în fiinţa umană, dar se consideră îndreptăţit să ceară ca ea să nu fie dusă la realizare, la împlinire,
sacrificiu în schimbul căruia este oferită, (re)compensator, iubirea lui
Hristos. Or, dacă vrem un adevărat exemplu de relaţie conflictuală cu
natura, el ne e oferit tocmai de o asemenea conduită. Ea a fost de altfel
proprie câtorva mari personalităţi, cuprinse de spaimă la gândul de a
coborî din ceruri platonice pe pământul care cere încarnarea a tot ce
trăieşte pur sufleteşte sau pur spiritual în om. Am văzut cum s-a manifestat ea în cazuri ca cele ale lui Wittgenstein şi T. E. Lawrence, amândouă profund frustrante.

Dimensiunea transcendentă a (homo)erotismului
Dar în ce poate consta celălalt impuls care împinge sexual bărbatul şi femeia unul spre celălalt, infinit mai important şi mai permanent
prezent decât dorinţa de a procrea? E acea stare extatică, fericitoare pe
care ei o aşteaptă de la unirea trupurilor, vulgar numită plăcere, dată
fiind sărăcia limbajului, lenevia minţii şi lipsa de imaginaţie a celor ce o
trăiesc dar nu sunt în stare s-o şi contemple. Or, faţă de această înclinare
a firii – una dintre cele mai universal-umane – biserica a adoptat întotdeauna o atitudine principial negativă. Concepea o derogare de la cvasiascetica sa înţelegere a vieţii sexuale numai în legătură cu utilitatea plăcerii pentru ca actul necesar reproducerii să poată avea loc. Altminteri
însă nu vedea în căutarea unor asemenea clipe extatice, în dorul arzător
după ele decât alunecare spre desfrâu şi primejdie diavolească. Apostolul Pavel şi-a jucat şi în această privinţă rolul său funest. Nu spunea el în
capitolul VII al epistolei către Corinteni că „bine este pentru bărbat să
nu se atingă de femeie“ şi că „cei ce au femei să fie ca şi cum nu ar
avea“?
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Iese astfel tot mai mult la iveală cât de puţin iubea de fapt creştinismul natura, în numele căreia îi condamna pe „bărbaţii ce se aprind
unii pentru alţii“ (formulare paulină). Se făcea campion al înmulţirii
speciei, adică a unei necesităţi de ordin demografic, care n-a constituit
niciodată o problemă pentru planetă, în ciuda războaielor şi molimelor.
Dar ignora, cu inumană răceală, necesitatea profundă a individului, pentru care raportul sexual nu este, cum simplist se crede, doar o descărcare
biologică, ci reprezintă o împlinire şi, extrem de des, singura bucurie
accesibilă omului asaltat de necazuri şi griji.
Ca de dracul s-a ferit teologia tuturor timpurilor să mediteze
asupra actului sexual ca valoare şi scop în sine, ca şi cum omul n-ar fi
decât o maşină procreativă, iar căsnicia o fabrică de copii. Şi aceasta în
ciuda evidenţelor celor mai elementare şi mai izbitoare, căci cine – afară
numai dacă n-a purces cumva la vreo mortificare – n-a simţit întreaga-i
fiinţă înflorind în timpul acestei extraordinare vieţuiri? Dacă unii se
mortifică, impunându-şi renunţări care-i schilodesc sufleteşte, este pentru că şi-au dat seama de unicitatea incomparabilă a experienţei erotice
dar, îndoctrinaţi ideologic, adică teologic, au frică de ea şi de necunoscutul ascuns îndărătul ei. Îşi creează astfel singuri complexe cu adevărat
primejdioase pentru sănătatea lor psihică.
În măsura în care orice aspiraţie spre unirea erotică a trupurilor
este gratuită, adică fără ţeluri practice, iar starea fericitoare legată de ea
constituie una din trăsăturile cele mai caracteristice ale condiţiei umane,
o pereche homosexuală nu se deosebeşte întru nimic de una heterosexuală. Dorinţa de a retrăi ascensiunea conducătoare spre orgasm n-are
nimic a face cu acea cădere în animalitate pe care biserica i-a atribuit-o
totdeauna. Ceea ce simt animalele nu este această vieţuire formidabilă şi
inefabilă a dezmărginirii, adevărată metafizică devenită trup, unică venire în contact cu absolutul posibilă aici pe pământ. Ceea ce simt ele ne-o
aminteşte Eminescu vorbind despre „acel instinct atât de van/ Ce le vine
şi la păsări de vreo două ori pe an“. Consonanţa cu natura nu înseamnă
renunţare sau asceză, ci trăirea plenară a bucuriilor dăruite de ea cu atâta
generozitate. Iar demnitatea umană se va manifesta nu prin repudierea
temătoare a acestor bucurii, ci prin puterea noastră de a păstra „dreaptă
cumpăna măsurii“.
Pe de altă parte însă nu se poate nega faptul că în homosexual
pornirea spre o asemenea trăire are o intensitate deosebită şi impulsionează corespunzător fiinţa. Cauzele sunt de căutat probabil în istoria
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chinuită, frecvent tragică, a acestei categorii umane, confruntată de două
mii de ani cu agresivitatea asupritoare a mediului şi nu rareori cu ameninţări mortale. Or, traumele impuse de viaţă timp atât de îndelung se
gravează în toată structura psihofizică, rămân întipărite şi se transmit
mai departe, peste secole. Cea mai dureroasă dintre ele va fi fost aceea a
înăbuşirii brutale, a elanului zdrobit, a fericirii imposibile. În inconştientul său, care adesea devine conştienţă, homosexualul târăşte după
sine teama că totul se poate termina în fiecare clipă. O teamă surdă, dar
chinuitoare, secretând dorinţa aproape spasmodică de a trăi cu supremă
frenezie clipa ce poate va fi ultima. În acest complex îşi au obârşia nestatornicia şi căutările sale febrile, iluziile şi permanenta sa insatisfacţie.
Un complex înrudit cu cel evocat de mitul lui Don Juan şi nu lipsit de
analogii cu cel al evreului pecetluit şi el de istoria sa: o istorie de asemenea bimilenară, cu necontenitele ei persecuţii, cu tratarea dispreţuitoare, discriminatorie şi marginalizantă la care-i fuseseră supuşi strămoşii. De aici imboldul irezistibil al homosexualului de a-şi trăi alteritatea
sub semnul lui carpe diem. De aici însă şi primejdia de a pierde măsura
în dorul său după un extaz mereu reînnoit, prin a cărui necontrolată urmărire el se poate pierde pe sine însuşi.

Natura, cea insondabilă şi infinită
Raportarea fenomenului homosexual la natura pe care, chipurile, o neagă sau o ofensează, are la bază o anumită viziune a naturii, a
ceea ce este şi înseamnă ea. Modelul avut de obicei în vedere şi în numele căruia se rostesc condamnările este desigur dominant, totuşi departe de a fi exhaustiv: el nu epuizează bogăţia de posibilităţi ale lumii
acesteia. Deja Goethe, la începutul secolului XIX, într-un scurt dar impresionant eseu, de fapt doar un fragment, evoca, ajutat de geniul său
poetic, complexitatea inextricabilă şi ameţitoare a naturii, complexitate
depăşind şi sfidând puterea noastră de înţelegere. Nu rezidă însă aici
fascinanta ei putere de atracţie? „Tocmai din faptul că în ultimă instanţă
ea rămâne totuşi insondabilă, derivă acel etern farmec pe care-l are
necontenita noastră întoarcere la ea, pentru a dobândi noi idei şi a face
noi descoperiri“ (Goethe).16
16

J. W. Goethe, la 15 iulie 1831, în Convorbiri cu Eckermann
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Dacă e ca ea să se simtă negată sau ofensată, aceasta se întâmplă
atunci când, în loc să-i recunoască, să-i admire şi să-i accepte multicolora şi multiforma felurime, omul, în mărginirea sa, vrea să-i introducă
bogăţia în calapodul unei singure forme – aceea care îi este lui familiară
– respingând ceea ce nu se conformează acestui tipar. De natură ţine
însă nu numai ceea ce ne place sau dorim, ci tot ce are viaţă şi se dezvoltă după propriile sale legi. Nu homosexualitatea ofensează natura,
care o produce de când e lumea, ca tendinţă latentă sau ca manifestare
pe deplin realizată a acesteia. Ofensatoare este suficienţa infatuată a
acelei mentalităţi heterosexuale care nu se vede şi nu se admite decât pe
sine, oarbă şi duşmănoasă faţă de tot ce nu-i seamănă.
A vrea să impui întregii suflări omeneşti stereotipul polarităţii
mascul 100 % – femelă 100 % reflectă un mod primitiv şi cazon de gândire, căruia atât realitatea cât şi exigenţele spiritului îi sunt complet străine. Realitatea naturii umane, ca a naturii în general, constă în infinita ei
diversitate şi puternica ei individualizare. Iar cine o cercetează călăuzit
de un spirit obiectiv şi scrutător se străduie să respecte tocmai aceste
modalităţi esenţiale de manifestare. Tiparele sunt desigur de luat în consideraţie, dar numai ca repere foarte generale, cărora în nici un caz nu
trebuie să li se permită a afecta sensibilitatea pentru ceea ce nu li se
conformează. Tiparele, de mare folos pentru nevoia noastră de sistematizare, de ordine, sunt totuşi creaţii ale minţii, nu aparţin naturii, căci,
cum spune tot Goethe, „natura nu are nici un sistem,... este viaţă şi
efect („Folge“), provenitoare dintr-un centru necunoscut, şi mişcânduse spre o graniţă care ne rămâne necunoscută“.17 Nu se poate cere naturii să se conformeze unor tipare născute din creierul nostru; acestea
sunt justificate ca ipoteze utile investigaţiei, ca mijloace de a ordona
întrucâtva mulţimea fabuloasă a fenomenelor, dar îşi pierd legitimitatea
odată transformate în dogmă. Când natura scoate în calea cercetătorului
obsedat de sistemul său situaţii sau manifestări care contrazic schemele
sale mintale, el va fi totdeauna tentat să le respingă ca anomalii; şi dacă
un altul, mai respectuos faţă de fapte, îi va spune că şi acestea sunt natură, el cu greu se va abţine să nu exclame: Cu atât mai rău pentru natură!

17

J. W. Goethe: Aufsätze zur Pflanzenkunde în Naturwissenschaftliche
Schriften
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Cele două modele
Heterosexualitatea însăşi e o lume, despre care acest pseudoştiinţific cuvinţel ne creează o imagine mai degrabă înşelătoare decât
revelatoare de adevăr. Căci adevărul ei profund şi concret nu stă în confruntarea dintre un spermatozoid şi un ovul. Din afară privind şi convenţional vorbind, avem de-a face cu sexe contrarii care, din raţiuni în parte
biologice şi în parte sociale, încheie un contract, se unesc şi eventual se
reproduc. Dar dincolo de această faţadă bine cunoscută, fiecare individ
îşi are felul său – cunoscut doar lui şi uneori partenerului – de a vieţui
acest model sexual. El este un individ nu numai pentru că faţa îl distinge
de ceilalţi. Este un individ în toate privinţele, chiar dacă se observă mai
puţin, iar în cea sexuală poate cu o intensitate care depăşeşte unicitatea
figurii. Încadrarea sa în tipar este extrem de relativă, iar atunci când pare
să aibă loc e mai degrabă formală şi poate ascunde devieri drastice de la
ceea ce este pentru unii normă.
Dacă această diferenţiere, aş spune chiar atomizare, în sânul heterosexualităţii însăşi mai poate fi înţeleasă, deşi nu fără efort, mintea
celor mai mulţi trage obloanele când e vorba să facă pasul logic următor: a recunoaşte, în numele diversităţii infinite a naturii, existenţa unui
al doilea model, cu raţiunea lui specifică de a fi, acela pe care îl numim,
global şi fără preocupare pentru nuanţă, homosexual. Ideea că el reprezintă o negare a naturii, că de fapt nu ar trebui să existe, că bine ar fi de
s-ar ajuta omenirii să scape de el (ceea ce s-a şi încercat): o asemenea
idee e un fenomen de patologie a percepţiei (refuzul de a recunoaşte şi
accepta ceea ce vezi) şi de handicap mental în faţa datoriei de a înţelege
limbajul faptelor. Cum să declari în afara naturii ceea ce ea produce din
timpuri imemoriale şi are ca defect doar faptul că nu corespunde anumitor deprinderi, reflexe şi gusturi, fie ele şi foarte răspândite?
Precum heterosexualitatea, este şi homosexualitatea o lume,
chiar dacă nu atât de vastă. Iar aparenţele sunt şi aici foarte clare şi simple: un bărbat care simte atracţie pentru alt bărbat sau o femeie care se
îndrăgosteşte de altă femeie. Dar fiecare din perechile de acest gen este
un caz. Prin ele natura vorbeşte cu o altă elocvenţă, nu mai puţin grăitor
însă, decât o face inventând variaţiile sale fără sfârşit pe tema bărbatfemeie. A se închide cu ostilitate la limbajul homosexual al naturii înseamnă din partea heterosexualului refuz de a se înţelege cu adevărat pe
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sine însuşi, cele două modele fiind complementare şi condiţionându-şi
reciproc conştiinţa de sine. Orice homosexual ştie bine, şi adesea chiar
prea bine, că are să se măsoare cu standardul heterosexual pentru a-şi
găsi locul potrivit în viaţă sau pentru a învăţa cum să lupte pentru a-l
găsi. Trebuie căutat cu lumânarea heterosexualul conştient că „celălalt“,
departe de a fi monstru sau degenerat, e complementul său în marele
univers al naturii. Poate îşi va da seama, odată şi-odată, că doar
familiarizându-se măcar binevoitor dacă nu fratern cu el, va înţelge trăsături esenţiale ale propriei sale firi pe care altminteri, adică prin autoclaustrarea trufaşă într-o heterosexualitate prea sigură de sine şi megalomană, nu şi le va putea explica niciodată.
Conceptul de natură moştenit de la Toma din Aquino, ieşit
dintr-o gândire care raţiona aristotelic şi neavând nimic comun cu informaţiile venite pe calea simţurilor, era încă de la apariţia sa o plăsmuire artificială. Avea însă scuza unei stări mai generale a spiritului european, căci abia după vreo două secole avea să-şi croiască drum empirismul (prin homosexualul Francis Bacon!), decisiv pentru avântul ştiinţelor naturii. Dar ca în secolul XXI să se mai perpetueze fără a se deosebi cu nimic de dogmele din „Summa theologica“ e un anacronism în
ţipător contrast cu tot ce a realizat cunoaşterea umană. Cea mai cuviincioasă replică ce se poate da urii împotriva homosexualilor sau negării
lor pe motiv că intră în contrazicere cu natura, ar fi întrebarea: Datu-vaţi vreodată osteneala să cugetaţi la ce este în realitate această natură pe
care o reduceţi la întâlnirea dintre un spermatozoid şi un ovul?

Se poate înşela natura?
După secole de atotputernicie, sloganul ce proclama caracterul
antinatural al homosexualităţii începu să-şi piardă puterea de a influenţa
spiritele, confruntat cu afirmarea tot mai imperioasă a gândirii ştiinţifice. Progresele acesteia îmboldeau crescând omul cu adevărat cugetător
să se întrebe dacă viziunea medieval-teologică a naturii mai poate fi
luată în serios, chiar dacă Vaticanul sau patriarhiile ortodoxe continuau
s-o trâmbiţeze spre uzul homofob al omului necugetător.
Apărătorii tradiţiei nu se arătară însă dispuşi să depună atât de
repede armele. Procedând la un „aggiornamento“ al concepţiei naturiste
despre cumplitul păcat, concepură o nouă teorie: homosexualitatea ca
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eroare a naturii. Ceea ce însemna: recunoaştem că înclinarea aceasta e
înnăscută şi, ca atare, naturală, dar natura însăşi se poate înşela, şi avem
aici un exemplu tipic de eroare din parte-i.
Straniu raţionament, posibil, din nou, numai prin ignorarea crasă
a ce este natura. Eroarea constituie o noţiune şi o faptă aparţinând sferei
umane prin excelenţă: provine dintr-un calcul deficitar sau dintr-o slăbiciune sufletească ori morală, cu totul nelalocul lor când e vorba de natură. Ideea despre o natură care poate comite erori e tot atât de primitivă
ca reprezentarea antropomorfică a unui Dumnezu personal: ambele arată
mărginirea unui om incapabil să gândească altfel decât raportând totul la
biata-i persoană şi proiectând îngustele-i posibilităţi de reprezentare
asupra a ceea ce este incomensurabil, insondabil şi inefabil. Tocmai un
asemenea raţionament, fals până-n măduva sa, ilustrează tipic caracterul
omenesc al erorii.
Natura nu greşeşte şi nu se înşeală; putem spune despre ea doar
că este în veşnică mişcare, creează necontenit, se află într-o perpetuă
metamorfoză, cu urmări care din perspectiva omului pot părea catastrofale, dar nu din perspectiva ei. Formele luate pe parcursul acestor procese, ea le oferă şi propune omului, care le interpretează şi le valorifică
după puterea minţii sale. În fond, întreaga noastră planetă cu tot ce s-a
petrecut şi se petrece pe ea este expresia unor astfel de fenomene, iraţionale din punctul de vedere al logicii umane, şi totuşi dominând suveran
biata noastră raţiune, obligată să se adapteze realităţilor. Eroarea nu este
în natură ci în capul celei mai nobile creaturi, care însă rareori străluceşte
printr-o inteligenţă vrednică de geniala demiurgie a naturii.

Legitimitatea a ceea ce oamenii interzic
Pe acest fundal filosofic mai general trebuie reflectat la sensul
homosexualităţii. Ea există – pur şi simplu. Că este sau nu păcat, că este
sau nu eroare, asemenea întrebări sunt ţopăieli de lăcustă în faţa unui
răsărit de soare. Natura se manifestă şi prin ea ca prin atâtea alte forme
de existenţă mai mult sau mai puţin accesibile înţelegerii noastre. Aici e
înrădăcinată legitimitatea ei, care n-are nevoie de recunoaştere religioasă
sau de permisiune juridică. Comparabile buletinului de identitate şi paşaportului din buzunarul vestei sau din geantă, acestea n-au absolut nimic de-a face cu realitatea noastră fiinţială şi cu dreptul ei la viaţă.
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În plus, nu există de ieri de azi, şi nici măcar începând cu grecii,
cărora ignoranţa le atribuie întâietatea istorică în practicarea ei. Biblia
însăşi o sugerează prin felul de a relata obârşia omului. Dacă-i luăm în
serios pe Adam şi Eva ca proto-părinţi, ne vedem obligaţi să ne întrebăm cum şi-au putut ei asigura continuitatea având doar doi fii de sex
masculin, pe Cain şi pe Abel. Heterosexualitatea părinţilor e indiscutabilă, dar mai departe? Cum s-a realizat o nouă relaţie heterosexuală pentru
ca neamul omenesc să poată lua naştere? Sau poate sunt cei doi fii o
parabolă menită să sugereze altceva? Bunăoară un fel de a exista deosebit de al părinţilor? O asemenea aluzie nu se armoniza rău cu primul aşa
zis „referat biblic“ (capitolul I) în care ni se spune că Dumnezeu l-a
făcut pe Adam bărbat şi femeie: indicare cum nu se poate mai clară a
androginului primordial. Fireşte, dacă Adam şi Eva ar fi avut un băiat şi
o fată, heterosexualitatea ar fi câştigat o mare victorie, dar ar fi rezultat
mari dificultăţi de ordin teologic: incestul, pe care evreii nu-l acceptau,
deoarece voiau cu orice preţ să se deosebească de asupritorii lor egipteni. Cum să iasă din încurcătură autorul „Genezei“? Foarte simplu şi cu
seninătate, acesta întoarce foaia şi îşi continuă povestea aşa: „Şi s-a dus
Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de
Eden. După acea a cunoscut Cain pe femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Enoh” (IV, 16-17). Va să zică existau şi alţi oameni? Adam şi
Eva nu erau singurii şi poate nici primii? Asemenea întrebări nu sunt
atât de naive pe cât pot pare. Ele pot conduce reflexia la surprinzătoare
descoperiri, foarte puţin ortodoxe.
În orice caz, şi oricum vor fi stat lucrurile, cea mai veche cultură
cunoscută a planetei, cea sumero-babiloniană, continuă să ţină în faţa
noastră spre meditaţie nemuritorul mit al lui Ghilgameş, al cărui miez
este tocmai pasionata iubire dintre el şi Enghidu. De atunci, atracţia
resimţită de un bărbat către alt bărbat, ca prietenie ce înfloreşte erotic, n-a
mai părăsit scena istoriei. Atracţia bărbat-femeie a avut vreme îndelungă
o justificare exclusiv socială şi procreativă: perpetuarea speciei. Poezia
şi sentimentalitatea erotismului heterosexual e cu mult ulterioară miturilor inspirate de prietenia erotică masculină. Mai târziu însă, aceasta intră
şi evoluă în umbra sexualităţii predominante, străbătând o istorie cu totul
aparte, zbuciumată şi sublimă totodată, care abia acum este reconstituită
din vestigiile rămase şi neîncetând să iasă grandios la iveală.
Minoritară şi aflată în secund plan, în raport cu erosul reproductiv, iubirea fiinţelor de acelaşi sex şi-a câştigat destule titluri de no137

bleţe pentru a nu trebui să ceară de la poliţie sau de la guvern dreptul de
a exista. Eroare a naturii, o asemenea prezenţă constantă în istoria omului, tragic dar şi eroic triumfătoare peste nenumăratele încercări ale celor
„normali“ de a o jugula şi extirpa? Dacă a fost o eroare, ea s-a arătat
benefică sub cel puţin două aspecte. În astfel de suflete şi trupuri torturate de răutatea omenească s-au sălăşluit genii care au însemnat o binecuvântare pentru acest pământ şi ale căror înfăptuiri sunt inseparabile de
„eroarea“ săvârşită cu ei de către natură, de alteritatea lor: un Socrate,
un Michelangelo, un Ceaikovski heterosexuali ar fi inimaginabili. Iar
prin confruntarea cu această problemă – atât de redutabilă încât pentru
opinia publică şi ştiinţă a fost şi încă mai este un tabu – mintea şi suficienţa omenească se văd provocate să-şi depăşească limitele impuse de o
heterosexualitate infatuată şi cu apucături tiranice.
Există într-o „eroare“ de acest gen infinit mai multă clarviziune
şi înţelepciune decât în acţiunea umană cea mai chibzuită şi mai în concordanţă cu cerinţele raţiunii practice.

Familia în pericol?
Abilitatea puterii clericale care manevra din umbră, constatase,
timp de secole, în a deplasa discursul homofob de pe terenul habotnicreligios pe cel etic, susceptibil să-i lărgească audienţa, adică să-i înglobeze în aceasta şi pe cei ce nu făceau parte din clientela pioasă. Vreme
foarte îndelungată, argumentul caracterului antinatural şi ideea de eroare
a naturii au putut convinge multă lume de imoralitatea înclinării homosexuale şi în special a vieţuirii ei.
Când mulţimile, mânate de suferinţe reale sau de ideologii subversive, începură să se mişte pentru a răsturna rânduielile existente,
dătătorii de ton ai agresiunii homofobe înţeleseră cu iezuită perspicacitate, că a sosit timpul să dea urii lor o coloratură socială. Se rămânea pe
un plan etic, dar etica se legitima acum invocând gravele tulburări pe
care homosexualii le pot produce în societate. Ne dăm seama, nu fără
oarecare tristeţe, cât de subordonată a fost morala totdeauna comandamentelor religioase sau intereselor de clasă, şi cât de puţin a luat ea în
consideraţie omul adevărat, adică liber de aceste servituţi care-i împuţinau fiinţa.
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În această perspectivă, imoralitatea homosexualilor ar rezida în
pericolul reprezentat de ei pentru acele structuri sociale de bază fără de
care valorile morale ale unei comunităţi s-ar nărui, înainte de toate pentru familie. Lăsaţi liberi şi nepedepsiţi, ei ar putea să formeze un alt tip
de familie, de fapt o anti-familie, ispititoare pentru mulţi probabil. Ar
lua astfel naştere o ameninţătoare concurenţă pentru familia tradiţională,
adică cea adevărată, temelie a vieţii colective, „patria cea mică“ în definiţia unor apologeţi fundamentalişti.
Dincolo de bănuiala denunţătoare a unor intenţii social primejdioase, ne întâmpină recunoaşterea amploarei proprii fenomenului în
cauză. Ca să se poată contura ca pericol pentru sacrosancta familie, trebuie ca homosexualii să fi apărut nu ca „eroare“ ci ca o veritabilă forţă a
naturii. Dar chiar aşa fiind, temerile privitoare la ceea ce ar fi putut ei
provoca în societate prin scoaterea de sub interdicţie, erau cu totul fanteziste. O minoritate ca a lor n-ar fi fost în nici un caz capabilă să uzurpe
instituţia umană cea mai consolidată, pe care ei de altfel niciodată n-au
contestat-o, măcar pentru faptul de a fi putut să vină pe lume şi să crească numai graţie unei familii. O caracteristică a psihozei este însă tocmai
febrilitatea cu care imaginează scenarii catastrofale.
Şi cum psihoza avea şi o pornire totalitară, ea se aşternea ca o
ceaţă pe raţiunea care, în condiţii normale, şi-ar fi putut da seama că o
familie de tip homosexual, în ipoteza că ar fi fost lăsată să fiinţeze alături de cea de tip heterosexual, ar fi putut coexista în pace cu aceasta.
Cam aşa cum se întâmplă cu clasele sociale sau mişcările religioase:
după ce au biruit tentaţia de a se distruge reciproc, ca şi cum n-ar fi fost
loc sub soare pentru toate, ele au înţeles că au a se accepta unele pe altele şi înjgheba relaţii cel puţin de decentă vecinătate, dacă despre posibilitatea unei fraternizări e prematur să se vorbească.

Odrasle nedorite
Spre deosebire de denigratorii lor, homosexualii sunt în general
mai de grabă înclinaţi spre blândeţe decât spre răfuială. Niciodată nu lear fi putut trece prin gând năstruşnica idee de a submina familia tradiţională. O minoritate este totdeauna mai realistă decât cei ce au puterea,
fiind mai conştientă de limitele posibilităţilor sale, în vreme ce majorita139

tea, mai puţin lucidă prin însăşi situaţia ei privilegiată, oscilează de obicei între ambiţii nemăsurate şi temeri ridicole.
Nedoriţi în sânul nici unei familii, şi mai ales al celei purtând
pecetea societăţii burgheze, ei au aspirat mereu cu un dor arzător spre o
familie a lor, născută din propriul lor fel de a iubi. Vedeau în ea împlinirea unor elanuri intime, care altminteri trebuiau să se frângă dureros: o
convieţuire a celor ce se iubeau ar fi dus la un scandal care ar fi însemnat pentru ei totală ruină socială. Pe de altă parte, posibilitatea de a nu
mai trăi izolaţi şi ascunşi ar fi avut eficacitatea unui scut dătător de mai
multă siguranţă în faţa ostilităţii din jur.
O familie fără copii? Desigur, măcar într-o primă etapă pe drumul realizării acestui vis. Copiii sunt, neîndoios, podoaba unei familii,
dar faptele arată că se poate trăi şi fără podoabe. Există atâtea perechi
heterosexuale care fie că nu au fost binecuvântate cu odrasle, fie că nu
au cerut această binecuvântare. Pe lângă aceasta, copiii se pot transforma, mai ales în lumea de azi, într-o sursă de complicaţii dintre cele mai
grave: de la sărăcia care le otrăveşte bucuria de a trăi, la bogăţia care o
ucide cu mijloace rafinate. Ca atare, ei contribuie uneori, crescând, mai
degrabă la dezagregarea familiei decât la consolidarea ei. Sunt de înţeles
perechile care privesc cu rezervă paternitatea şi maternitatea în faţa
spectacolului oferit de „teenagerii“ de pretutindeni. De ce nu şi l-ar cruţa? Societatea însăşi obligă acest instinct să se retragă. O familie homosexuală ar fi într-o mare măsură asimilabilă acestei forme de convieţuire
heterosexuală.

Sodomie... nupţială
Dorul homosexualului după o viaţă de familie în concordanţă
deplină cu natura lui e foarte vechi. Va surprinde, dar totuşi aşa este: se
poate depista încă de la începutul erei noastre o tradiţie a uniunilor masculine sfinţite după un ritual foarte înrudit cu cel nupţial, fireşte nu cu
larma unei căsătorii de tip clasic.
Prima şi cea mai elementară dovadă o oferă cu îmbelşugare numeroasele edicte date împotriva acestor uniuni, începând chiar cu primii
împăraţi de după Constantin cel Mare, edicte care aveau să fie integrate
colecţiilor de legi şi de comentarii asupra lor (Digeste, Pandecte,
Basilika, Institutiones etc) aflate la baza jurisprudenţei laice sau reli140

gioase. Dacă laitmotivul acestei interdicţii revenea atât de frecvent, era,
bineînţeles, pentru că obiectul exista şi persista cu încăpăţânare: nu iese
foc fără fum.
În ciuda repudierii ei oficiale, această tradiţie a răzbătut – discret, dar tenace – prin secole, înaintând destul de adânc şi în al doilea
mileniu. Or, în legătură cu asemenea prietenii masculine religios sanctificate, documentaţia aflată la dispoziţie în marile biblioteci este enormă.
Din izvoare greceşti, latineşti, ruse şi slavone curg gâlgâind relatări –
amintind adesea simplitatea stilului epic din „Povestirile unui pelerin
rus“ – ale acestei forme oficial prohibite de unire şi convieţuire, atât în
mediul lumesc cât şi în cel bisericesc-monahal.
Toate aceste informaţii au fost dintotdeauna în cel mai înalt grad
accesibile celor care, cu doar puţin efort de investigaţie, le-ar fi căutat,
căci nu era vorba de rarităţi ascunse sau aflate în proprietate particulară.
Dar nu le-a căutat nimeni, pentru că nimeni nu le dorea şi nu le dorea
pentru că simţea mai degrabă repulsie faţă de o asemenea problematică.
În plus, învârtoşarea heterosexuală a gândirii, orientată tot mai sexist şi
machist, împiedica orice creier bine spălat de către mentalitatea dominantă să-şi imagineze că fiinţele umane şi-au putut uni destinele şi după
alte legi decât cele ale mediocrului model burghez.
Aceasta, până se găsi un savant în ştiinţele istorice şi cunoscător
al marilor limbi vechi şi moderne, John Boswell (1947-1994), şef de
catedră la Universitatea din Yale, care se decise să se dedice acestui
studiu. Faptul că el însuşi era homosexual a jucat desigur un rol apreciabil în demararea imensei sale cercetări. Lui Boswell problematica era
departe de a-i repugna. Dimpotrivă, ardea de dorinţa să găsească dovezi
incontestabile din punct de vedere istoric pentru intuiţia născută în el
prin câteva descoperiri incidentale. Ceea ce acţionă ca formidabil impuls
al unei explorări care necesită mobilizarea tuturor energiilor sale şi valorificarea întregii, imensei sale culturi.
Rezultatele acesteia, cuprinse în două impunătoare volume
(Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality şi Same-Sex Unions
in Premodern Europe) stârniră senzaţie. Se poate vorbi chiar de un efect
incendiar. Poate nu atât printre homosexuali (care se vedeau doar confirmaţi şi încurajaţi în năzuinţele lor) cât printre oamenii de ştiinţă, în
primul rând istorici şi teologi, din celălalt lagăr, tulburător contrariaţi în
tot ce ştiuseră şi crezuseră. Rigoarea ştiinţifică fără cusur a demonstraţiei şi belşugul strivitor al mărturiilor (în primul rând extrase din docu141

mente contemporane cu peste un mileniu de evoluţie europeană şi creştină) făceau absolut irefutabilă teza lui Boswell despre uniunile masculine cvasi-nupţiale ca tradiţie multiseculară. Ceea ce nu i-a împiedicat pe
cei mai mulţi dintre confraţii săi universitari să reacţioneze emoţional şi
alergic, în acest spirit: „Nu putem crede, nu poate fi adevărat!“. Nu voiau să creadă, nu voiau ca asemenea situaţii să fi fost adevărate, şi încă
de-a lungul atâtor secole! Eppur si muove...
Cel puţin două dintre aceste uniuni masculine cu substrat nupţial
au intrat pe poarta din faţă în istoria culturii, aşa încât cititorul interesat
n-are nevoie să se deplaseze în mari capitale şi să frecventeze biblioteci
de renume în căutarea surselor indicate de cercetător. Uşor accesibile
oricui, ele deschid tuturor o mică fereastră spre o realitate, socială, umană şi spirituală căzută în uitare, sau mai bine zis forţată să cadă în uitare.
Una din ele e inscripţia de pe mormântul prea ilustrului Pico della Mirandola, geniul precoce al Renaşterii, secerat de o moarte de asemenea
foarte timpurie. Inscripţia provine de la prietenul său de inimă, filosoful
Girolamo Benivieni, mort mult mai târziu, care rânduise cu decenii în
urmă să fie îngropat alături de Pico, aşa cum fac de obicei numai cei
matrimonial legaţi, „pentru a împiedica separarea osemintelor celor ce
au fost uniţi în viaţă prin iubire“. Ignoranţa va replica desigur: „O prietenie, şi nimic mai mult“. Cine se apleacă însă asupra Academiei Platonice din Florenţa secolului XV şi asupra firii atât de feminine şi totodată
luptătoare a lui Pico, va descoperi că a fost mult mai mult decât o prietenie.18
Cealaltă mărturie ne vine prin Montaigne, deci după mai puţin
de un secol. Gânditorul francez fusese el însuşi prins cu toată fiinţa sa
într-o prietenie cu intensă coloratură erotică – cea care-l legase de Étienne de la Boétie, mort şi el în plină tinereţe şi lăsând în sufletul lui
Montaigne un doliu ce avea să-l însoţească tot restul zilelor sale. E motivul intim ce-l făcea foarte sensibil la o descoperire ca cea relatată cu
amănunte în al său Journal de voyage: unirea nupţială a câtorva perechi
de bărbaţi portughezi în Biserica San Giovanni Porta Latina din Roma.
N-o văzuse personal, dar ceremonia, desfăşurată nu cu mult timp în
urmă, dăinuia în amintirea cetăţenilor: „Se căsătoreau bărbat cu bărbat
în cadrul liturghiei, cu aceleaşi ceremonii ce se obişnuiesc la căsătoriile
18

Amănunţit despre viaţa şi personalitatea lui Pico della Mirandola, în volumul
doi al trilogiei: Celălalt Eros, partea doua, capitolele „Un Mozart al gândirii“ şi
„Sfârşitul timpuriu al unui geniu precoce“.
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noastre, se împărtăşeau împreună, citeau aceeaşi evanghelie a nunţii,
după care se culcau şi locuiau unii cu alţii. Romanii spuneau că, în
înţelegerea acestor oameni fini («ces fines gens») o asemenea legătură
– precum cealaltă uniune, dintre bărbat şi femeie, care devenea legitimă
datorită cadrului ritual – şi-ar putea şi ea dobândi legitimitatea prin
ritualurile şi tainele bisericii“.Montaigne notează sec, dar nu fără subînţeles, deznodământul atât de neortodoxei nunţi portugheze: „Opt sau
nouă portughezi aparţinând acestei frumoase secte («cette belle secte»)
fură arşi de vii“. 19
În ţările cu forme evoluate de libertate, unde homosexualii au a
se răfui cel mult cu prostia vulgară, relativ puţin nocivă, problema unirii
lor matrimoniale se pune cu o acuitate crescândă. În unele locuri ea a
fost deja pozitiv rezolvată. Se conturează chiar şi legiferarea dreptului
de a adopta copii. Cum să nu vedem într-o asemenea transformare a
spiritelor, mai revoluţionară decât ceea ce se prezintă de obicei drept
revoluţie, continuarea unei tradiţii care abia începe să iasă la iveală dar
care acţiona, din adâncul inconştientului colectiv, ca o forţă creatoare de
noi realităţi umane şi sociale.

Duşmanul dinlăuntru
Dacă se poate vorbi de o primejduire homosexuală a familiei, ea
trebuie căutată chiar înlăuntrul acesteia, familia neînsemnând deloc prin
ea însăşi o asigurare similară celei prin care ne punem la adăpost de
accidente sau boală. Homosexualitatea o priveşte în modul cel mai direct, ea nefiind, la rândul ei, doar chestiunea unui grup determinat de
persoane ce-şi duc viaţa, mai mult sau mai puţin, ca într-un ghetou. Ea
este totodată un fenomen difuz, aflat în stare potenţială, asupra căruia
nici cele mai scrupuloase statistici n-ar putea oferi informaţii cât de cât
exacte. O înclinare ca aceasta, de care cei mai mulţi se ruşinează sau au
teamă, iar alţii nici măcar n-au devenit pe deplin conştienţi de ea, nu se
lasă înregistrată ca numărul populaţiei la un recensământ.
Există nenumărate persoane la care ea nu se declară în adolescenţă sau în prima tinereţe, cum se întâmplă de obicei, ci mult mai târ19

O amplă analiză a vieţii şi gândirii lui Montaigne se poate găsi în volumul
doi al trilogiei: Celălalt Eros, partea doua, capitolul „Pourquoi je l’aimais?“
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ziu, ceea ce îngreunează enorm exteriorizarea ei eliberatoare şi favorizează tăinuirea producătoare de chinuri cunoscute doar celui ce le îndură. Nu sunt rare cazurile când ea izbucneşte vehement la amurg de viaţă,
după ce mocnise vreme îndelungă aproape neluată în seamă, ceea ce
aduce cu sine complicaţiile proprii vârstei – la unii ruşine, la alţii neruşinare. Îi avem apoi pe aceia, poate cei mai numeroşi, care, închipuinduşi că prin căsnicie s-ar putea vindeca de o înclinare considerată de societate drept boală, înjgheabă o relaţie matrimonială. Înlăuntrul acesteia
însă pornirea homosexuală creşte tocmai prin plusul de oprimare cerut
de falsitatea situaţiei: o refulare seismic zguduită, susceptibilă nu numai
să îmbolnăvească sau să secătuiască fiinţa, dar şi să se transforme într-o
devastatoare erupţie.
Toate acestea vorbesc despre o posibilă prezenţă latentă a redutabilei înclinări tocmai acolo unde ar da cel mai puţin de bănuit: în venerabila instituţie a familiei. Vorbesc însă şi despre universalitatea fenomenului pe care unii, cu naivitate, şi-l imaginează sau îl doresc circumscris în perimetrul izolant al unui fel de carantină socială. Or, spiritul
său este prea inerent condiţiei umane ca să fie detaşat de aceasta şi tratat, în sine, ca o ciudăţenie antropologică, sau precum o boală, o epidemie care ar putea fi ţinută la distanţă prin spitale sau vaccinări. Provocator pentru toţi cei în care se revelează, el acţionează asupra unora izbăvitor (nu sunt desigur cei mai numeroşi), asupra altora înfricoşător. Acestora din urmă, în teama lor de a fi descoperiţi şi a deveni astfel obiect de
batjocură, mediul familial, prin tot ce are el respectabil, le apare ca adăpostul cel mai eficient. Mai devreme sau mai târziu, viaţa le va demonstra exact contrariul.
Căci este cu neputinţă să se obţină o separare ermetică de tot ceea ce, venind dinspre exterior, ar putea pune dramatic capăt refulării,
disimulării, teatrului, obligând adevărul fiinţial să iasă la iveală. Homosexualii pot trăi, de bine de rău, ca într-un ghetou; cei homosexual predispuşi şi nedeclaraţi ca atare nu pot însă deveni nici imuni nici inaccesibili faţă de influenţele sau infiltraţiile unei lumi în mijlocul căreia trebuie să trăiască şi încă într-o foarte intensă comunicare. Or, e suficient
ca în ambianţa lor, deschisă mediului înconjurător, să pătrundă ceva ce
ar pune la încercare inavuabila pornire aţipită, sau poate numai ţinută
anevoie în frâu printr-o constantă violentare a naturii. Atunci familia e
într-adevăr în pericol să explodeze. Ar trebui vorbit mai degrabă de o
implozie, cauza reală fiind de fapt nu ceea ce a venit din afară – e doar
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un agent, detonatorul –, ci ceea ce exista dintotdeauna în lăuntru ca posibilitate eruptivă.
Da, din acest punct de vedere, familia tradiţională e foarte ameninţată. Numai că bieţii homosexuali arătaţi de toată lumea cu degetul,
cei din ghetou, nu poartă nici o vină pentru faptul că în sânul familiilor
trăiesc fraţi de-ai lor care se ignoră ca atare sau, din laşitate, se prefac
„normali“. Îndeobşte însă această distincţie nu se face, ura nefavorizând
detaşarea şi calmul necesare discernământului. Homofobia acuză global
şi caută totdeauna ţapul ispăşitor care, fireşte, nu poate şi mai ales nu
trebuie să fie descoperit în respectabila instituţie a familiei.
Tema este din ce în ce mai prezentă în literatura şi cinematografia Occidentului, deşi e departe de a fi aducătoare de succes. Ce familie,
reunită serile în faţa televizorului, va fi încântată să urmărească dezagregarea produsă, într-un cadru ce poate nu se deosebeşte de al ei, prin
izbucnirea unei homosexualităţi latente? Şi totuşi, scriitori şi artişti preocupaţi în primul rând de adevărul mesajului lor, se arată gata să renunţe
la succesul ieftin, obţinut prin acţiuni violente sau idile convenţionale,
pentru a pune în faţa societăţii oglinda ce i-ar permite să devină conştientă de una din problemele ei cele mai tulburătoare.

Erupţii devastatoare
Impactul homosexual asupra vieţii de familie, aşa cum se răsfrânge el artistic, are două principale feţe, corespunzând cauzelor (externe sau interne) producătoare de zguduiri printre membrii unei familii.
O cauză provenitoare din afară poate face familia să explodeze, aşa cum
se întâmplă când un dispozitiv de distrugere este conectat cu obiectul
destinat nimicirii sau adus în apropierea lui. Când cauza se află chiar în
sânul familiei, acţionând în virtutea propriei sale forţe de expansiune şi
neavând nevoie decât de o uşoară presiune din afară, felul de manifestare poate fi comparat cu o implozie. Şi într-un caz şi-n celălalt, efectele
sunt devastatoare.
Să începem cu tema tânărului prezentabil, devenit dintr-un motiv oarecare oaspetele unei familii, care-l primeşte şi acceptă tocmai
pentru că inspiră simpatie şi încredere, dar unde el aduce o discordie de
natură erotică şi de aceea foarte primejdioasă. Filmul lui Pasolini Teorema a fost probabil primul (1968) care a abordat această temă şi de la
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bun început cu o necruţătoare duritate. Tabloul familiei burgheze, aşa
cum îl zugrăveşte Pasolini, este poate şi mai şocant decât aspectul homosexual, conceput de scriitor şi regizor doar ca o componentă a unui
întreg putred şi deja în descompunere. E drept că seducerea tatălui şi
soţului (Massimo Girotti) de către frumosul oaspete (Terence Stamp)
constituie culminaţia dramatică a filmului, oferindu-i scena finală: capul
de familie, cuprins de demenţă, alergând gol şi urlând peste câmpuri. Îi
precedase însă o întreagă serie de cuceriri. Ceilalţi membri ai familiei –
mama (Silvana Mangano), fiul, fiica şi chiar fata de serviciu – căzuseră
toţi victima seducătorului şi încă fără ca acesta să întreprindă ceva pentru a şi-i câştiga. Aştepta liniştit şi surâzător – contând desigur pe un
farmec de care era foarte conştient – ca ei să-l solicite erotic. Ceea ce şi
aveau să facă. Fiecare se îndrepta din proprie iniţiativă spre el, sperând
într-o exclusivitate a favorului. Satisfăcându-i pe toţi, el nu apare totuşi
ca un prostituat fără scrupule, ci mai degrabă ca un judecător; complicitatea sa, făcând să iasă la iveală slăbiciunea latentă din fiecare, are un
rol demascator. În plus, e singurul care-şi păstrează calma stăpânire de
sine, în timp ce toţi ceilalţi îşi pierd minţile, fiecare în felul său. Motivarea lui profundă e pasoliniană prin excelenţă, el reprezentând, abia camuflată, atitudinea scriitorului şi regizorului însuşi faţă de familia burgheză: un suveran dispreţ.
După trei decenii, regizorul german Matti Geschonneck relua
tema, într-o şi mai dramatică viziune,20 cu marele actor Jürgen
Prochnow în rolul tatălui şi soţului, fascinat de către cel venit în casa lui
– un tânăr de numai 17 ani, dar foarte sigur de sine – şi cooptat de familie ca posibil viitor ginere. De dragul acestui tânăr va părăsi el casa,
după ce zadarnic se împotrivise pornirii ivite din misterioase străfunduri.
La remorca seducătorului abia ieşit din adolescenţă şi care pare să-l
prefere pe tată fiicei, se angajează într-o aventură umilitoare şi primejdioasă. Pentru el nu mai există drum înapoi, într-atât e de organică erupţia homosexualităţii latente, dar nici viitor nu poate avea alături de un
fluşturatec care i-ar fi putut fi fiu şi de care devenise complet dependent.
Se va îndrepta aşadar spre deznodământul fatal, impus de însăşi logica
acţiunii. Accidentul de automobil căruia îi sucombă nu e decât reflexul
fizic al dezastrului interior.

20

Der Schrei der Liebe (Strigătul iubirii), 1997

146

Nu sunt situaţii artificial inventate. Oricine e atent la dramele
familiare de care atât istoria juridică a societăţii cât şi presa zilnică gâlgâie, îşi dă seama de perfecta lor verosimilitate şi chiar tipicitate. Două
destine foarte reale, pecetluite tocmai de o asemenea izbucnire a pornirii
înăbuşite, au făcut să curgă multă cerneală şi kilometri de peliculă. Unul
este al poetului Paul Verlaine, proaspăt căsătorit şi aşteptând cu nerăbdare
venirea pe lume a unui copil, a cărui naştere e însă precedată de un eveniment ce va face căsnicia să sară în aer: apariţia tânărului poet Arthur
Rimbaud, în vârstă de numai 16 ani, de dragul căruia Verlaine va începe
să-şi brutalizeze soţia, iar apoi o va părăsi plecând în lume şi ducând timp
de doi ani o excentrică existenţă, flancată de tentaţia crimei şi de ameninţarea nebuniei. Dintre multele versiuni cinematografice ale acestei celebre
drame, Total Eclipse (1995), cu Leonardo di Caprio în rolul lui Rimbaud,
se reliefează prin împletirea ei de adevăr şi poezie, prin evocarea foarte
diferenţiată a ceea ce a fost tragic în fiecare din cele două destine.
Cealaltă dramă iscată prin oaspetele aducător de furtună este a
lui Oscar Wilde, de mai multe ori transpusă cinematografic şi atingând
un punct culminant cu realizarea regizorului Brian Gilbert şi a actorului
Stephen Fry în rolul principal (1997). Foarte aplaudatul scriitor al epocii
victoriene, se comporta ca soţ şi tată ideal, cel puţin în aparenţă, până la
vârsta de 37 de ani, când apăru în viaţa lui tânărul lord Alfred Douglas,
pe atunci student, care-l făcu să ia, într-o formă întrucâtva diferită, drumul lui Verlaine. Esenţialul era însă acelaşi: abandonarea datoriilor familiare sub presiunea sufletească irezistibilă a pasiunii homoerotice care
se arăta incomparabil mai puternică decât mariajul convenţional, asumat
desigur dintr-o dorinţă de acomodare şi în virtutea unei rutine sociale.
Din punct de vedere sentimental numele său va rămâne pentru totdeauna
legat de cel al lui Alfred Douglas, unica sa mare iubire, aşa cum numele
lui Verlaine nu mai poate fi separat de al lui Rimbaud. Într-un caz ca şi
în celălalt, foarte tânărul inspirator al patimii se comporta cu o cruzime
aproape inumană, deşi consimţământul său începuse prin a fi total şi
neechivoc. Se pare însă că aceasta e soarta iubirii pătimaşe în general,
indiferent de orientarea ei sexuală. Ea sfârşeşte prin a fi mistuită de propria-i flacără. De aici adagiul cunoscut care revine ca un laitmotiv şi cu
multe variaţiuni în asemenea filme: ucizi ceea ce iubeşti, iubeşti ca să
poţi ucide, umbra crimei şi a morţii ca permanentă însoţitoare a unei
mari iubiri. Mai ales când e vorba de o pasiune aflată într-un atât de
mare conflict cu mentalitatea dominantă.
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Părinţi consternaţi
Izbucnirea homosexualităţii prin implozie este tratată cu referire
la fiecare din principalii membri ai unei familii. Cea mai curentă e tema
fiului care, în plină adolescenţă sau la capătul ei, când toţi prietenii lui
îşi trăiesc prima idilă cu o fetişcană de vârstă corespunzătoare, se vede
erotic atras de unul din prietenii sau colegii săi. Luptei chinuitoare cu
sine însuşi îi urmează ciocnirea scăpărătoare de scântei cu atitudinea
rigid conservatoare a părinţilor, intraţi în panică la gândul că odrasla le e
bolnavă iar reputaţia lor socială grav ameninţată. Din ce în ce mai mult
este împins în prim plan curajul tânărului de a scutura lanţurile familiei
şi ale prejudecăţilor ei pentru a-şi asuma modul de existenţă căruia se
simte hărăzit. „Consenting adults” (1985) este unul din cele mai izbutite filme dedicate acestui subiect, cu un Martin Sheen convingător în
rolul tatălui obsedat de „imaginea sa socială“ şi căruia sterilul său zbucium îi precipită sfârşitul.
Reacţia părinţilor la aflarea celor revelate de fiul hotărât să treacă la „coming out“ este totdeauna piatra de încercare pentru scenarist şi
regizor: Cât de departe să meargă în reliefarea conflictului dintre mentalităţi şi generaţii? Ar corespunde realităţii sau ar fi o înfrumuseţare a
acesteia să arate părinţi dispuşi să înţeleagă şi îmbrăţişând cauza fiului
lor? Stupefacţia mamei are adesea ceva din gelozia femeii care se descoperă înşelată, căci ea proiectează asupra fiului o parte din afecţiunea
pe care o poartă soţului. Ceea ce ea nu arată la îndrăgostirea tânărului de
o fată, irumpe cu vehemenţă, uneori isteric, când acesta se îndrăgosteşte
de un băiat: se năruie întregul ei fel de a-şi reprezenta masculinitatea. În
„Consenting adults“, când mama Tess (Marlo Thomas), intrând într-o
cafenea, îşi vede fiul, pe Jeff (Barry Tubb) la o masă cu prietenul său şi
cu mâna pusă drăgăstos pe a celuilalt, reacţionează ca şi cum s-ar afla în
faţa unei orori paralizante: părăseşte localul abia ţinându-se pe picioare.
În „The lost language of the cranes” (1992), tulburarea de care e cuprinsă mama (Rose – Eileen Atkins), mai ales că are de făcut faţă şi unei
provocări de ordin matrimonial, culminează în disperare şi numai întâlnirea cu un bărbat iubit în tinereţe o salvează de o alunecare fatală. Mama fetei care se descoperă lesbiană în „Oranges are not the only fruit“
(1989) devine de-a dreptul respingătoare ascunzându-şi îngustimea inimii îndărătul unei pietăţi evanghelice împrumutate de la zelosul ei pas148

tor şi ucigătoare pentru sensibilitatea maternă. Şubrede se arată bazele
familiei, dincolo de aparenţele ei sănătoase, onorabile şi binecuvântate
de biserică, atunci când zeul Eros o pune la încercare.
În general însă mama e aceea care, reuşind să se ridice deasupra
tulburării iniţiale, începe nu numai să înţeleagă firea odraslei dar şi să-i
sprijine alteritatea. E cotitura pe care o face Rose în „Consenting adults“
odată ce-şi dă seama de absurditatea ideii de a-şi supune fiul unui tratament medical, dar mai ales zguduită de izbucnirea inutil chinuitului Jeff:
„He can’t cure me! I’m not sick! I‘m a queer, a fag, a fairy, a homosexual!“. O impresionantă, exemplară ascensiune parcurge mama lui Andrew în „Andrew‘s mother” (1990), ridicându-se de la o meschină, micburgeză consternare la acceptarea înţeleaptă şi iubitoare. O ajutase însă
în chip hotărâtor vidul care se făcuse în jurul ei: deja văduvă când afla
„anormalitatea“ fiului, îşi va pierde mama şi apoi, secerat de o tragică
moarte, pe Andrew însuşi. Acum înţelegerea ei e deplină, dar din familie
n-a mai rămas nici un rest, adică din ceea ce o împiedica să înţeleagă
posibilitatea şi temeiul unei alte iubiri decât cea cunoscută de ea. Işi va
răscumpăra greşelile şi incomprehensiunea dăruind afecţiunea maternă
prietenului lui Andrew. Dar nu înainte ca acesta să fi desfăşurat o întreagă operă educativă, amintindu-i cât suferea răposatul ei fiu ştiindu-se
neacceptat în alteritatea sa de o mamă pe care o iubea. Transfigurarea
acesteia are aşadar loc în mijlocul şi cu preţul unor chinuitoare remuşcări. Poate nu este întâmplător că zugrăvirea unei asemenea evoluţii este
opera a două regizoare, deci o creaţie a geniului feminin: Deborah
Reinisch şi Sarah Green.
Mai rare sunt cazurile când înţelegerea vine din partea tatălui.
Unul din acestea frapează prin insolitul său. În timp ce mama e cuprinsă
de panică în faţa situaţiei dezvăluite de feciorul ei Phillip, tatăl păstrează
un calm mai mult decât binevoitor şi nu întârzie să arate o simpatie solidară cu opţiunea fiului, plecat de acasă pentru a trăi în libertate alături
de iubitul său. De ce însă această neobişnuită deschidere? Deoarece
curajul fiului de a fi el însuşi stimulează propriul său curaj de a-şi vieţui
în sfârşit homosexualitatea îndelung oprimată şi de a opta la rândul său
pentru un alt mod de existenţă, în armonie cu adevărata sa fire. Printre
filmele dedicate iubirii interzise, a fost unul din cele mai apreciate
(1992), inspirat din romanul deja celebru al scriitorului american David
Leavitt „The lost language of cranes“.
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Dar tatăl nu are nevoie să fie şi el, în ascuns, homosexual pentru
ca să-şi înţeleagă fiul care-şi arată deschis alteritatea. O inimă generoasă
va învinge totdeauna prejudecăţile legate de o mentalitate îngustă. E
ceea ce a ilustrat, cu un succces mondial răsunător, filmul britanic „My
beautiful Laundrette” (1985), dedicat iubirii dintre Omar, un tânăr pakistanez aparţinând unei familii foarte distinse, şi Johnny, un tânăr englez trăind foarte liber, aplecat spre viaţa aventuroasă şi neavând nevoie
de asentimentul familiei pentru a-şi construi existenţa în conformitate cu
adevărata sa natură (interpretat de Daniel Day Lewis). Deşi mahomedan
şi afemeiat, tatăl lui Omar va fi spontan de partea fiului său, ajutându-l
să-şi împlinească aspiraţia erotică. Dovedea astfel că orientalul, fie chiar
legat de o religie plină de restricţii, e mai puţin tributar ideilor preconcepute care-l marchează pe europeanul sau americanul mijlociu. Situaţiile conflictuale sunt rezolvate cu un umor care face ca filmul să încline
spre genul comediei şi – paradoxal – să confere mesajului un plus de profunzime: Nu merită să fie luat în tragic ceea ce ţine de firescul vieţii şi
poate fi uşor dedramatizat printr-un zâmbet cordial atot-înţelegător.

Amăgitoarele aparenţe ale normalităţii
Ajungem astfel la tema homosexualităţii care irumpe chiar acolo
unde se află nucleul familiei, relaţia conjugală, venind aşadar din însuşi
lăuntrul acesteia. E surprinzător că unul din cele mai autentice filme de
acest gen, Coming out, în regia lui Heiner Carow, a fost turnat în fosta
RDG, cu câteva luni înainte de căderea zidului. Într-o societate occidentală, netutelată ideologic, problema n-ar fi putut fi tratată mai veridic şi
mai onest. Philipp şi Tania sunt foarte tineri, dar el, un institutor, făcuse
imprudenţa să se lase luat în căsătorie de o foarte impetuoasă colegă, cu
o voinţă mai masculină decât a lui. Prin intrarea sa în jocul matrimonial
află însă ce înseamnă lipsa de hotărâre într-o chestiune atât de fundamentală cum e parteneriatul erotic şi izbuteşte să găsească energia de a
se desprinde din falsa relaţie şi de a trăi conform firii sale de homosexual. Disperarea şi lacrimile tinerei consoarte nu-l vor putea îndupleca: va
păşi spre libertate alături de cel spre care îl împinge inima şi înfruntând
demn dezaprobarea socială batjocoritoare. La câteva luni după căderea
zidului, filmul era premiat la festivalul de la Berlin.
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Există însă şi situaţii când oprimarea acestei porniri într-un tânăr
neconsolidat lăuntric poate genera un comportament pervers. Căci
aceasta e adevărata perversiune, de care se face atâta caz: devierea de la
normalitate prin întâlnirea înclinării înnăscute, pe deplin firească chiar
dacă nu e cea a majorităţii, cu fenomene morbide de psihologie socială,
distrugătoare pentru un suflet prea sensibil şi încă neformat. Îi vedem
astfel pe aceşti tineri dedându-se crimei pasionale în extraordinarele
filme ale bine cunoscuţilor Patrice Chéreau („L’homme blessé“, 1988)
şi Pedro Almodovar („La ley del deseo“, 1986), amândoi homosexuali,
dar şi conştienţi de pericolele înfruntării cu această pornire de-a lungul
conştientizării ei. Filmele lor nu vorbesc despre urmările acestor crime
în cele două familii unde simt că se sufocă Henri (interpretat de JeanHughes Anglade, ulterior devenit un „star“) şi Antonio (întruchipat de
Antonio Banderas, destinat unei cariere şi mai răsunătoare). Ne putem
însă imagina aceste urmări, ceea ce făptuiseră cei doi tineri având intensitatea psihologică a unui cutremur de un grad foarte înalt. Încă odată:
din ciocnirea familiei cu homosexualitatea care ia naştere în chiar sânul
ei, nu rămân decât ruinele a ceea ce odinioară părea de nezdruncinat.
Celălalt eros, iubirea temută de cei ce se consideră deţinătorii
unicului mod valabil de a iubi, devine cu adevărat şi din ce în ce mai
acut o problemă pentru familie, pentru omogenitatea şi securitatea ei.
Rezolvabilă nu e însă această problemă pe nici o cale. 2000 de ani au
dovedit că homosexualitatea nu poate fi extirpată, cât de sălbatică ar fi
represiunea întreprinsă împotriva ei. S-ar putea însă înlătura treptat şi
sigur măcar una din cauzele acestor drame, dacă li s-ar da homosexualilor putinţa să respire un aer de libertate şi să-şi poarte fără complexe
stânjenitoare alteritatea. Se va reduce astfel din ce în ce mai mult numărul celor care, pentru a-şi ascunde o înclinare considerată ruşinoasă şi de
natură să-i marginalizeze social, acceptă o falsă şi nesinceră relaţie matrimonială. Legiferarea căsniciei homosexuale va da desigur un eficace
impuls în această direcţie. Abia apariţia unui nou tip de familie va degreva familia tradiţională de o parte din complicaţiile existente, datorate
tocmai faptului că acestei noi formaţii sociale nu i se dă posibilitatea să
se constituie. Pateticele puneri în gardă din partea duhovniciei autohtone
sunt mofturi ale unei caste fără nici un simţ pentru realitate şi pentru
omenesc.
Ivirea năzuinţii iubitoare spre o fiinţă de acelaşi sex în tânărul
vlăstar al unei familii „normale“ rămâne însă o problemă etern insolubi151

lă, cu care cei afectaţi de ea trebuie să înveţe să trăiască. Va fi mai uşor
de suportat pentru cine va înţelege că „vinovată“ e chiar natura şi, cine
ştie, ereditatea însăşi cu marile ei mistere, iar credinciosul va transpune
foarte simplu această explicaţie în limbajul evlaviei: Domnul a voit-o. Iar
de la a suporta se va putea trece cu timpul, graţie înţelegerii şi acceptării,
la a se bucura de împlinirea celui căruia obtuzitatea intolerantă a părinţilor
de modă veche nu-i pricinuia decât frustrare şi suferinţă. Nu ţine deloc de
utopie să ne imaginăm un mamă şi un tată îmbrăţişând cu aceeaşi căldură nu numai nora dar şi ginerele adus în casă de fiul lor. Iar dacă au (şi)
o fiică, ei vor şti să reacţioneze asemănător descoperind înrudirea ei
spirituală cu marea poetesă Sapho din Lesbos.

Naţiunea ameninţată...
Să urmărim însă mai departe metamorfozele homofobiei, de al
căror capăt suntem foarte aproape, căci puţin i-a mai rămas de obţinut
diabolicei ei perseverenţe întru a împânzi societatea, sufletele şi mentalităţile. De la „patria cea mică“ ea a făcut fără greutate saltul la „familia
cea mare“: poporul, naţiunea, statul. Era atacul conceput ca lovitură de
graţie în multiseculara strădanie a creştinismului de a nimici o categorie
umană care nu intra în tiparul concepţiei sale despre lume. Purtătorii săi
de cuvânt avertizau necontenit în legătură cu daunele ireparabile pe care
tolerarea oribilului viciu le poate avea pentru întreaga obşte. Contagios
ca o boală infecţioasă – ciuma şi lepra sunt termenii predilecţi de comparaţie pentru aceşti ocrotitori ai sănătăţii publice – el s-ar putea extinde
epidemic. Pierderea virilităţii naţionale şi colapsul demografic – acestea
ar fi catastrofalele urmări ale molipsirii celor încă neatinşi de funestul
morb. Întreaga existenţă a unui stat s-ar vedea atunci mortal ameninţată.
Când forţele lăuntrice ale unei naţiuni sunt cuprinse de o asemenea decădere, aceasta poate fi cu uşurinţă înghiţită sau cotropită de puteri
vrăjmaşe.
Avertismente de acest gen, răsunând de la amvon de cum le-au
fost date creştinilor posibilităţi nelimitate de propagandă publică, rămâneau desigur pioase şi monstruoase dorinţi câtă vreme puterea politică
nu şi le însuşea. Şi trebuie spus că, spre cinstea ei, aceasta a arătat de-a
lungul secolelor incomparabil mai multă moderaţie, înţelegere şi uneori
chiar toleranţă decât reprezentanţii iubirii întru Hristos. Până la revoluţia
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franceză, puterea ecleziastică, şi în primul rând cea papală, îşi putea
oricând permite să cheme la ordine autorităţile care slăbeau drasticitatea
represiunii. Când acestea încercau să persiste în voinţa lor de a acţiona
independent, se recurgea la metoda înspăimântătoare a excluderii de la
sfintele taine şi apoi din comunitatea creştinilor: faimoasa excomunicare
sau afurisenie, prin care nu numai condiţia socială dar însăşi viaţa celui
astfel pedepsit se afla în cel mai mare pericol. Numai câţiva rari suverani cu spirit puternic ca Frederic II (împăratul romano-german excomunicat în secolul XIII de papa Grigore IX), Lorenzo de Medici, zis şi
Magnificul, domnitorul Florenţei în timpul Renaşterii, sau Frederic cel
Mare, regele Prusiei şi-au putut îngădui să înfrunte îndârjirea bisericească. Or, cel ce cuteza să o nesocotească devenea un eretic iar păcatul
ereziei îl târa totdeauna după sine pe cel al sodomiei. Nimeni n-o putea
apăra pe aceasta din urmă fără a deveni suspect de împărtăşire a viciului
pentru a cărui tratare ceva mai creştinească intervenise.
Nu rareori însă puterea politică s-a lăsat convinsă de apocalipticele avertismente religioase, cărora le-a alăturat instrumentele sale cele
atât de eficiente: securea, rugul şi ştreangul. Ţelul cel mai jinduit era,
fireşte, dezrădăcinarea totală a iubirii prohibite. În ciuda unor campanii
asupritoare de mare anvergură, ca de pildă distrugerea până la ultimul a
catarilor sau a templierilor, şi unii şi alţii învinuiţi de sodomie, acest ţel
n-a putut fi niciodată atins în vreo ţară, măcar pentru că homosexualii nu
puteau fi aşa de uşor detectaţi precum evreii, ţiganii şi vrăjitoarele.
Când puterea bisericească îşi pierdu ascendentul asupra celei
lumeşti, exortaţiile ei, chiar lipsite de suport teologic şi patos duhovnicesc, continuară să răsune ca un ecou drăcesc într-o atmosferă otrăvită
de politicianism naţionalist şi demagogic. Totalitarismele veacului XX îi
reluară sloganurile, mai ales când se conta pe asmuţirea plebei împotriva
unui duşman imaginar care-i abătea atenţia de la adevăratul ei duşman,
totalitarismul însuşi. Cum să fie lăsaţi homosexualii să ameninţe integritatea, bărbăţia şi ascensiunea demografică a unui popor prin imorala lor
feminitate, neproducătoare de urmaşi, şi prin posibila, nefasta lor ereditate, în cazul că totuşi li s-ar fi perpetuat spiţa? Ideologia şi teroarea
nazistă aveau să împingă la o fioroasă absurditate artificiala dilatare a
problemei homosexuale la cadrul naţional şi transformarea ei într-o temă politică de stringentă actualitate.
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Măreţia cea ascunsă
Că pericolele invocate de apărătorii naţiunii ameninţate sunt invenţia unei minţi patologic lipsite de simţul realităţii, e inutil de demonstrat. Evidenţele sunt prea izbitoare. O minoritate nu poate schimba
destinul unui neam, ameninţat mai curând de politici contrare intereselor
acestuia, iar homosexualului identificat cu destinul său nimic nu-i e mai
antipatic decât lumea politicienilor. Ideea contaminării este pură aberaţie: molipsirea se poate produce în cazul unei boli şi cu condiţia ca ea să
fie contagioasă, în vreme ce homosexualitatea este o înclinare înnăscută, precum masculinitatea sau feminitatea, a căror întrepătrundere
sui generis o întruchipează. Cineva nu poate deveni homosexual, el este
sau nu este homosexual. Dar cine, din cauza derutantei influenţe sociale,
şovăie temător în a recunoaşte realitatea şi temeiul unei înclinări social
condamnate, poate beneficia de experienţa celor ce au învins asemenea
şovăieli. Pentru ignoranţi şi habotnici înseamnă corupere. Pentru o minte clarvăzătoare şi obiectivă, indiferent de orientarea ei sexuală, este
ajutarea semenului să devină pe deplin şi curajos el însuşi.
Denunţarea homosexualităţii ca primejdie pentru un întreg popor trădează însă involuntar înalta importanţă atribuită acestei predispoziţii de către cei ce îi doresc şi vor să-i precipite sfârşitul, căci nu poţi
dori să dispară decât ceva ce, prin amploarea şi forţa sa, te umple de
nelinişti. Or, în homosexualitate sălăşluieşte realmente o forţă, de care
omenirea mai era conştientă înaintea erei noastre. Pe atunci sufletele
încă nu erau dominate de făţarnicele pudori şi chinuitoarele complexe de
natură sexuală aduse de un creştinism înstrăinat încă de la început de
adevărata sa chemare. Vibra încă în mulţi forţa lui Ghilgameş, a lui Orfeu, a lui Hercule, a lui Ahile, a lui Alexandru Macedon, a lui Har-modios
şi Aristogiton, a batalionului sacru de îndrăgostiţi de la Cheronea. Li s-ar fi
putut adăuga şi forţa lui Hristos, dacă clasa sacerdotală, eterna exploatatoare a neştiinţei celor mulţi, nu l-ar fi emasculat şi transformat într-o
divină fantomă. Forţă cu adevărat redutabilă, dar nu pentru motivele pretextate de ideologiile decadente ale epocii noastre, instigate de o religie
prea obsedată sexual ca să înţeleagă complexa realitate a fiinţei umane.
Când Himmler, în renumita-i cuvântare în faţa cadrelor SS, făcea socoteli de statistică şi – pe baza lor – previziuni destinate să alarmeze auditoriul în legătură cu proporţiile fenomenului, prezentat ca
ameninţător pentru viitorul poporului german, mintea sa se deda desigur
154

elucubraţiilor dar inconştientul său intuia un adevăr: Homosexualitatea e
o putere de temut. O putere pe care, ca ideolog politic, el nu era în stare
să o conceapă decât în felul sub-intelectual în care gândea despre evrei
sau despre slavi: impermeabil la tot ce reprezentau din punct de vedere
spiritual cei visceral urâţi de regimul său. De aici, nebuneasca sa amăgire că naţional-socialismul lui Hitler ar putea-o stârpi fizic prin pogromurile, execuţiile, castrările, înfometările cărora le-au fost supuşi nenumăraţi homosexuali. Nu-şi dădea seama că regenerarea lor era inevitabilă şi
că nu poate fi nimicit ceea ce e inerent fiinţei.
Deşi ascunsă sub aparenţe de care lumii îi e foarte uşor să-şi bată ieftin joc, puterea de temut a homosexualităţii e întru totul reală. Cine
e în stare să vadă dincolo de aparenţe, întrezăreşte străfunduri misterioase ale condiţiei umane, depărtări insondabile ale istoriei acesteia, tradiţia
unui curaj de neînfrânt, chiar dacă se află toate într-o stare dormitândă.
Orice somn ia însă sfârşit prin iminenta trezire. Atunci homosexualii îşi
vor da seama că bestiala dezlănţuire exterminatoare împotriva lor n-a
fost decât reversul întunecat al celei mai înalte recunoaşteri de care au
avut parte în decursul mileniilor. Nu cred că restul lumii li se va alătura
în fireasca exaltare de care vor fi cuprinşi (foarte modest anticipată de
ceea ce azi se cheamă „gay pride“), dar ceilalţi vor înţelege cel puţin că
homosexualitatea nu periclitează nici patria cea mică nici familia cea
mare, ea fiind pur şi simplu parte din sufletul şi trupul acestora.

Morbida curiozitate
Paralel cu exploatarea politică a presupusului pericol homosexual, se experimenta abordarea lui medicală. Şi aceasta avea să-şi dovedească absurditatea, alături de incapacitatea de a explica ceea ce nu are
nevoie de explicaţie, căci faptul de a exista în mod indestructibil face de
prisos şi ridicolă orice cercetare a raţiunii de a fi. Până atunci însă se vor
scurge multe decenii de torturare a homosexualilor în spitale sau în infirmeriile închisorilor în numele aprofundării ştiinţifice a fenomenului şi cu
aparent umanitara justificare a căutării unei soluţii terapeutice.
Homofobia se travestea recurgând la veşmintele cele mai potrivite unei epoci care saluta cu speranţe progresul ştiinţelor în general şi al
medicinii îndeosebi. Sutana era definitiv abandonată în favoarea halatu155

lui alb, cu tot instrumentarul spitalicesc aferent acestui simbol medical,
apt să mascheze perfect pioasa origine a aversiunii faţă de homosexuali.
Cât despre aceştia, erau prea buimăciţi de calvarul multisecular impus
lor de o societate neînţelegătoare, pentru a-şi da seama că boala nu era
în ei ci în ea. Nu ţine de nebunie ca voinţa de a nimici să fie luată drept
sănătate iar victima ca o manifestare a bolii? Nu este patologică ura
însăşi, indiferent de obiectul ei şi chiar dacă se legitimează prin cauze ce
merită reprobare?
Boala sau îmbolnăvirea sufletească din care purcede homofobia
este, într-adevăr, izbitoare pentru oricine cunoaşte legile de bază ale
vieţii psihice. Ea este însă departe de a se reduce la periculosul dezechilibru lăuntric produs prin afluenţa excesivă a energiilor negative, provenite din bestialitatea latentă în fiecare din noi. Un ingredient foarte important intră în componenţa acestor energii negative, dându-le gustul
plăcut care face ca exercitarea lor să devină aproape o voluptate: curiozitatea morbidă în legătură cu intimitatea ascunsă a unui fenomen situat
complet în afara reprezentărilor heterosexuale curente. Ce fac aceşti
homosexuali între ei? Sunt ei ca şi noi? Au inventat ei ceva ce noi nu
ştim? Cunosc ei raiuri şi iaduri ignorate de noi?
O curiozitate foarte asemănătoare celei proprii copilului care, cu
o primă şi vagă intuiţie a misterului sexual, se uită prin gaura cheii sau
crăpătura uşii să vadă ce fac cei adulţi. Numai că atunci când adultul
este cel ce simte acest ghes, dorinţa sa de a se fofila în locuri unde n-are
ce căuta şi de a se delecta cu senzaţiile tari oferite de această savurare
vizuală a nepermisului, ia forma patologicei atracţii numite ca şi în franceză „voyeurisme“: patima de a privi acte la care nu poţi participa dar a
căror contemplare te captivează. Actul sexual săvârşit de alţii, în forme
pe cât posibil mai extravagante, stă în fruntea obiectelor sale preferate.
Marcel Proust, posedat de acest ciudat viciu, era un client fervent al
bordelurilor homosexuale pariziene, frecventate de el numai ca să poată
urmări, fără să fie văzut, cum se comportă partenerii într-o relaţie
homoerotică, iar unele din impresiile căpătate acolo le-a transfigurat artistic în celebrul său roman-fluviu. Adesea contemplarea nudităţii complete,
de obicei ascunsă privirilor, poate fi îndeajuns pentru satisfacerea acestei
necesităţi. De aceea e atât de căutat şi savurat spectacolul numit striptease.
La originea voyeurismului de acest gen stă mai totdeauna o sexualitate nesatisfăcută şi jinduitoare, căreia i se oferă hrana necesară
prin desfătarea obţinută privind ceea ce se abate de la normă sau ceea ce
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în mod obişnuit nu poate fi văzut. Trebuie să fie foarte rari – mă întreb
chiar dacă sunt de găsit – oamenii în care acest imbold să nu se manifeste. Faptul că este refulat sau ţinut cu străşnicie în frâu nu înseamnă că el
nu există şi nu ne poate influenţa. Este o componentă a acelei părţi întunecate din noi care se cere acceptată, dacă nu vrem ca tenebrele ei să ne
invadeze devastator.
Mulţi se mărginesc să răsfoiască pe furiş o revistă pornografică
sau să vizioneze un film interzis minorilor, dar pentru unii aceste substitute de plăcere nu sunt suficiente. Ei simt nevoia unui contact mai direct
cu fenomenul care-i interesează, măcar prin buzele celui ce l-a vieţuit şi
îl relatează: o ocazie care se oferă din belşug duhovnicului, ahtiat după
amănunte atunci când cel de sub patrafir îşi povesteşte căit turpitudinile.
Iar medicul, care poate asuma perfect funcţia duhovnicului, beneficiază
în plus de posibilitatea unui acces direct la intimitatea fizică a pacientului, oficial în interesul acestuia dar, când e cazul, şi pentru a-şi satisface
unele gusturi de „voyeur“. Iar acest mizerabil spionaj sexual nu face
decât să exacerbeze propriile şi tainicele porniri lascive ale cercetătorului cu pretenţii evlavioase sau doftoriceşti.

Între altar şi cloacă
E de necrezut ce de amănunte cunoşteau Sfinţii Părinţi din primele secole creştine despre tot ce fac homosexualii în pat. Traşi de limbă, siliţi să-şi descrie erotismul în acţiune, aceştia furnizaseră datele
primului tablou aproape complet al vieţii lor sexuale intime, asupra căreia antichitatea precreştină se mulţumea cu o imagine globală, plutind
deasupra detaliilor, aşa cum o putem vedea în frescele de interior (ca
cele de la Pompei) sau în lucrările de ceramică (vase, amfore, mai ales
greceşti). Desigur că Sfinţii Părinţi se ajutau în investigaţia lor şi cu
propriile experienţe în materie, ştiute fiind încercările de care aveau
parte marii trăitori, vizitaţi îndeosebi de irezistibile ispite sexuale – cele
ale Sfântului Antonie au inspirat chiar opere de artă – trimise fireşte de
cel viclean. Penitenţialele (canoanele) alcătuite de ei spre reprimarea eficace, metodică şi diferenţiată a sodomiţilor cataloghează exhaustiv formele posibile ale relaţiilor în care aceştia se angajau. Şi nu numai caracteristica lor generală – atingere, sărut, penetraţie – ci şi gradele sau nuanţele
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fiecăreia din ele. Cum a fost sărutul? Pe ce parte a corpului? A avut loc
penetrare? Şi unde? Cu lăsare de sămânţă sau fără? Şi aşa mai departe.
O lungă listă de întrebări îl aştepta pe cel bănuit sau învinuit, iar
cu vremea acestea deveneau din ce în ce mai rafinate şi mai insidioase.
Scopul lor era stabilirea pedepsei celei mai potrivite pentru îndreptarea
păcătosului; nu era însă acesta doar un pretext pentru satisfacerea unor
dorinţi ascunse, exacerbate prin osteneala întru asceză şi prin demonizarea
plăcerii sexuale? Ca să ştie ce canon să-i aplice, duhovnicul îl descosea cu
de-amănuntul pe pocăitul de sub patrafir. În penitenţialul lui Theodor,
arhiepiscop de Canterbury, la sfârşitul secolului VII, era prevăzut un an de
căinţă răscumpărătoare pentru contactul interfemural, trei ani pentru orice
formă de lesbianism (cu care se proceda mai blând şi mai puţin diferenţiat), de la şapte la cincisprezece ani pentru penetrare anală (în timp ce pedeapsa maximă pentru ucidere era de zece ani), până la douăzeci şi doi de
ani pentru coitul oral (aşa zisa fellatio).
Or, pentru a se stabili numărul de ani corespunzător gravităţii
unei fapte, se impunea mai întâi cunoaşterea temeinică a acelei fapte,
ceea ce presupunea o foarte amănunţită interogare şi intrarea în detalii
scabroase, dar tocmai de aceea savuroase. Sfinţii Părinţi vedeau cu imaginaţia lor deja aprinsă – cum ne-o arată Filocalia – ceea ce rosteau mărturisind buzele păcătosului făptaş. Dacă s-ar întreprinde o psihanaliză a
mentalităţii creştine, s-ar descoperi cu uşurinţă obârşia insistenţei asupra
actului sexual în voyeurismul propriu unui fel de viaţă axat pe înăbuşirea unei nevoi profund umane, cu nimic dăunătoare câtă vreme e înţelept guvernată: expansiunea senzuală, adică defularea, opusă refulării,
aducătoare numai de boală şi de iluzii pseudo-mistice. Nu e fireşte singura, homofobia exprimând printre altele şi încercarea de a fugi de propria homosexualitate, sau de a o masca, prin larma făcută împotriva ei: nu
este monahismul, alături de viaţa militară, mediul cel mai propice ieşirii la
iveală a acestei porniri universal-umane şi universal ascunse?
Voyeurismul spiritualizat este însă un mijloc excelent de a trăi în intimitatea păcatului fără a-l comite, de a-i savura desfătările servindu-l pe Domnul
şi pe aproapele tău totodată. Genială invenţie a înaltei duhovnicii!
Sexualitatea preocupa creştinismul încă de la originile sale cu un
exces generator de complexe, de făţărnicie. Puritan şi prohibiţionist înţeleasă, în bună tradiţie iudaică, ea devenea o însoţitoare permanentă a
experienţei ascetico-mistice sau a reflexiei teologice, falsificând astfel
fundamental cunoaşterea. Atât a lui Dumnezeu, prezentat ca un poliţist de
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moravuri cu aceeaşi curiozitate voyeuristă ca a prea zeloşilor săi slujitori,
cât şi a omului, umilitor împuţinat în demnitatea, libertatea şi intimitatea
sa. Una din greşelile fatale ale noii religii a fost indiscreţia sa agresivă.
Propovăduitorii ei au ratat ocazia, dată lor prin atitudinea atât de reţinută
şi umană a lui Iisus, de a face un pas înainte în raport cu bigotismul iudaic.
Neputându-şi stăpâni propria lascivitate, şi-au vârât nasul întrun domeniu al existenţei care nu-i privea în nici cea mai mică măsură,
sexualitatea umană, uitând că datoria lor constă în a veghea la ceea ce
face omul cu sufletul său, nu cu organele sale genitale. Au intrat într-o
cloacă şi acolo au rămas până azi, căci n-au învăţat să tacă în chestiuni
care nu sunt de resortul lor. Şi aşa putem să ne oferim spectacolul, mai
mult jalnic decât amuzant, al unui papă care interzice femeii să ia, înaintea actului sexual, pilula care împiedică procreaţia, sau al unui patriarh
scandalizat că unui homosexual i s-ar putea acorda toate drepturile omului şi cetăţeanului. Cât de simplu ar fi fost să rămână în spiritul lui Iisus,
neamestecându-se în ceea ce nu ţine de datoriile unui îndrumător sufletesc! Şi dacă n-ar fi făcut atâta caz în jurul unui aspect al existenţei care
s-a putut transforma într-o problemă dureroasă pentru om tocmai fiindcă
devenise o fixaţie pentru un cler frustrat şi traumatizat sexual.

Deghizare medicală
Morbida curiozitate a Sfinţilor Părinţi în homofobia lor deschizătoare de epocă şi dusă la suprema desăvârşire de către Sfânta Inchiziţie (mai puţin cunoscută răsăritenilor ortodocşi, blagosloviţi cu alte mizerii), a intrat cu vremea în atribuţiile şi privilegiile puterii laice, devenind viciul permis oficial poliţiei şi tribunalelor. Preocupate la rândul
lor, pentru motive mai pământeşti, de îndreptarea păcătoşilor, transformaţi în infractori, urmăreau în fond satisfacerea aceloraşi inavuabile
nevoi voyeuriste, doar cu un plus de ferocitate. Nu voi anticipa evocarea
unei cruzimi a cărei istorie va ocupa unul din capitolele următoare. O
pomenesc numai pentru a sublinia mobilul ascuns care i-a îndemnat pe
medici să-şi revendice dreptul de a se ocupa şi ei, şi mai ales ei, de nefericiţii homosexuali: de ce să lase grosolanilor paznici ai ordinii publice
această rafinată desfătare, cultivată timp de secole cu artă şi onctuozitate
în penumbra sau întunericul confesionalelor ori sub patrafirul care adăpostea transfigurarea erotismului? De ce să nu şi-o însuşească ei, legiti159

maţi în mod superior de o ştiinţă medicală care preconiza, în locul întemniţărilor şi execuţiilor, putinţa de a-l vindeca pe cel bolnav de o formă anti-naturală a atracţiei sexuale?
Căci aceasta era imaginea care avea să domine de-a lungul secolelor XIX şi XX: homosexualitatea e o boală care, ca atare, cere o studiere a cauzelor şi o descriere a formelor ei, ceea ce e de natură să indice
tratamente corespunzătoare. Îndurarea şi milostenia creştinească se transformau în umanismul oamenilor de ştiinţă care încercau să-i reţină în
spitale pe cei altminteri destinaţi spânzurătorilor şi închisorilor. Poliţiştii
şi judecătorii nu s-au lăsat prea impresionaţi de aceste pretenţii ale savanţilor, mai ales că aceştia aveau de partea lor doar argumentele pe
când ceilalţi dispuneau de toate instrumentele puterii. Nu se poate nega
totuşi că într-o seamă de cazuri au reuşit îndulcirea unor situaţii care ar
fi putut deveni tragice dacă nu s-ar fi invocat boala ca circumstanţă atenuantă, uneori chiar salvatoare.
Dar pacientului îi erau impuse servituţi şi umilinţe de alt gen,
dar tot atât de dure, dintre care cea mai apăsătoare era aceea de a ajunge
să creadă că într-adevăr este bolnav. Şi cum nici unul din zeloşii savanţi
atraşi de fenomenul homosexual n-a descoperit mijlocul de a-l vindeca,
pentru simplul fapt că nu era nimic de vindecat, incurabilul pacient găsea singur remediul împotriva unei suferinţe fără sfârşit: îşi lua viaţa.
Sinuciderea face într-adevăr parte din destinul homosexualului, dar nu
pentru că înclinarea depresivă care o anunţă ar fi o componentă a bolii –
aceasta e versiunea „ştiinţifică“ – ci pentru că nu e lăsat să trăiască normal şi liber, adică în conformitate cu firea sa. E o soluţie adoptată de
nenumăraţi oameni, cu sau fără probleme sexuale, aduşi la disperare de
neînţelegerea şi neomenia lumii în mijlocul căreia trăiesc.
Prin angajarea medicului în tratarea terapeutică a iubirii interzise, homofobia a reuşit cea mai abilă deghizare. Ce medic urăşte boala
pacientului său? El acţionează, pe urmele lui Hipocrat, mânat exclusiv
de dorinţa de a face bine semenilor. Dar el vrea să facă bine homosexualilor pentru ca aceştia să nu mai poată face rău colectivităţii. Şi iată-l pe
dezinteresatul om de ştiinţă întâlnindu-i pe preot, pe politician şi pe
poliţist în felul de a-şi reprezenta locul homosexualului printre aşa zişii
oameni normali. Unul din promotorii terapeuticii antihomosexuale, doctorul Georges Saint-Paul, trăgea şi el în „Archives d’anthropologie
criminelle“ acelaşi semnal de alarmă – colectivitatea ameninţată! – doar
că în jargonul propriu profesiei: „Putem să nu ne îndoim că, în zilele
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noastre, numeroasele fenomene de degenerare, de detracare cerebrală,
manifestate prin tendinţa la sinucidere şi prin tot felul de fobii, provin în
mare parte din faptul că, în cadrul naţiunii noastre, funcţiile genitale
adesea nu se îndeplinesc aşa cum ar trebui. De aici necesitatea, din punctul de vedere al vitalităţii, al viitorului rasei, de a studia cauzele de îmbolnăvire, de a discerne elementele primejdioase şi rele, în rândul cărora
un rol apreciabil îi revine fiinţei atinse de perversiune sexuală: perversul,
invertitul înnăscut şi feminiform.”21 Iată fundamentată ştiinţific nevoia
medicului de a se uita şi el prin gaura cheii sau crăpătura uşii prin care
priviseră predecesorii şi colegii săi întru neruşinată indiscreţie. Ce vor fi
făcând în ascunzişul lor erotic aceşti periculoşi invertiţi?

Homosexualul ca pacient
„Invertit“ şi „pervers“ – aceste două cuvinţele şi-au avut epoca
lor de glorie, mai ales în secolul XIX, câtă vreme noţiunea de homosexual nu se impusese încă pretutindeni, adică până spre primul război
mondial, după care au intrat în umbră. Când Thomas Mann şi André
Gide meditează, în Jurnalele lor, asupra pornirii erotice care le dădea
atâta de furcă, ei se definesc ca „invertiţi“. Cele două concepte, cu o
conotaţie clinică, erau creaţiile verbale ale medicinii năpustite asupra
homosexualilor pentru a-i vindeca de ceva ce ei aflau abia acum că e de
resortul doctorului. După ce se văzuse învinuit de păcat în faţa lui Dumnezeu, crimă împotriva naturii şi infracţiune la etica socială, homosexualul devenea bolnavul care trebuie tratat şi vindecat, adică făcut asemenea
celorlalţi, spre binele lui şi al societăţii în primejdie de contaminare. Asistăm acum la patologizarea, cu pretenţii ştiinţifice, a fenomenului. Iar pretenţiile constau în a-i căuta cauzele, pe care unii chiar cred a le fi găsit; a
schiţa fizionomia homosexualului, aşa cum s-ar portretiza medical tuberculosul, alcoolicul sau neurastenicul; a descrie evoluţia tipică a bolii, care
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Vernon A. Rosario: L’irrésistible ascension du perverti, Epel, Paris, 2000, p.
106. Mai pe larg asupra doctorului Saint-Paul în primul volum al trilogiei:
Iubirea interzisă, capitolul „Preludiul unei îndrăzneli istorice“, în legătură cu
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trebuie desigur să aibă un început, o creştere şi un punct culminant; în fine
a preconiza o terapie în concordanţă cu genul de observaţii adunate.
Prin diversitatea lor contradictorie, interpretările medicale nu
demonstrau decât incapacitatea lor de a înţelege în mod pur uman ceea
ce este doar o manifestare a condiţiei umane şi nu necesită altceva decât
o abordare corespunzătoare. Or, medicul, prin deformaţie profesională şi
insuficienţă omenească, are tendinţa de a patologiza totul, inclusiv fleacuri inofensive ale vieţii cotidiene. Cu atât mai mult se va simţi înclinat
să aplice viziunea sa patologizantă la ceea ce se distanţează atât de izbitor de sexualitatea curentă, luată ca etalon al normalităţii, îndeosebi când
invertitul sau perversul se plânge şi de beteşuguri pe care nu şi le poate
explica decât prin alteritatea sa sexuală. Dacă un medic homosexual ar
avea aceeaşi îngustime şi parţialitate a vederilor, dacă ar fi la rându-i tot
atât de marcat de tendinţa de a generaliza interpretarea medicală a vieţii,
ar trata şi el atracţia heterosexuală ca fenomen de patologie.
Câte temeiuri nu s-ar găsi pentru a demonstra anormalitatea patologică a celor ce se îndrăgostesc de sexul opus: caracterul nebunesc al
pasiunii, formele sălbatice ale geloziei, scenele de isterie masculină sau
feminină, fiecare cu particularităţile ei, pierderea demnităţii de către
bărbatul transformat în căţeluşul doamnei etc., etc. Din fericire, homosexualul e natural ocrotit în faţa tentaţiei de a-şi patologiza sau demoniza persecutorul milenar. O datorează lucidităţii, spiritului realist şi plusului de omenie care au constituit întotdeauna privilegiul minorităţilor,
înzestrate cu o privire mult mai limpede şi mai înţeleaptă decât majorităţile triumfătoare, cu siguranţa lor excesivă de sine şi suficienţa derivată
din ea.
Pentru reprezentantul medical al acestora din urmă, nu încape
îndoială că anomalia homosexuală trebuie să aibă un punct de pornire, o
cauză detectabilă. Aceasta este identificată frecvent în masturbaţia juvenilă, unul din obiceiurile ancestrale ale umanităţii practicat deja de către
biblicul Onan, din care abia medicii secolului XIX au făcut o sursă de
patologie, fiind familiarizaţi cu el desigur doar din cărţi,. De ce însă
numai unii din cei dedaţi ei devin homosexuali, iar cei mai mulţi nu? Se
invocară atunci cauze mai ascunse – insuficienţe şi dezechilibre hormonale, de pildă. Homosexualul ar avea prea puţin din ceea ce face mândria propriului său sex, sau prea mult din ceea ce ar trebui să rămână
apanajul sexului opus. Dar cum să-i explicăm în acest caz pe homosexualii care, strălucind de vitalitate şi virilitate – un Rock Hudson, actorul,
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un Justin Fashanus, fotbalistul – atestau un perfect echilibru hormonal şi
o neechivocă precumpănire a masculinităţii? Se coboară atunci şi mai
adânc, în zone practic insondabile: genele. Aici însă discuţiile nu se mai
poartă pe teren ferm, ele plutesc în aerul presupunerilor celor mai fanteziste. Iar psihologia de inspiraţie freudiană, evadând din lumea concretă
şi analizabilă, va elabora faimoasa dar absolut gratuita teorie a stadiului
regresiv: homosexualul ar fi o fiinţă care nu s-a dezvoltat normal şi a
cărui sexualitate ar fi rămas agăţată în hăţişurile unui stadiu evolutiv
timpuriu. Cine n-ar prefera atunci să fie arierat alături de Michelangelo,
decât să împartă normalitatea cu măcelarul din colţ, tată a şapte copii şi
cu amante ce le depăşesc numărul!

Un portret arbitrar
Se distinge prin ceva homosexualul ca tip uman? Poate fi el portretizat ca brahicefalul, sangvinicul, asiaticul? Există o morfologie homosexuală? Toate acestea trebuie să fie posibile, deoarece când medicina vrea ceva, ea descoperă tot ce-i poate justifica tezele. I-au fost aşadar
făcute invertitului toate măsurătorile imaginabile, pentru ca să se poată
stabili prin ce iese el din comun: începând cu craniul şi terminând cu
organul genital şi şezutul, asupra cărora s-au formulat observaţii pe cât
de ingenioase pe atât de ridicole. Doctorii Benedict Morel şi Ambroise
Auguste Tardieu au fost pionierii acestor investigaţii de anatomie patologică pasionată de forma penisului şi de circumferinţa orificiului anal.
Cum însă îşi imaginau homosexualitatea la nivelul cel mai grosolan –
văzând de fapt în ea doar acuplarea a doi bărbaţi – ignorau cu desăvârşire originea şi realitatea sufletesc-spirituală a unui fenomen care nu provine nici din glande nici din practici fizice ci dintr-o sensibilitate şi
dintr-un destin, inaccesibile instrumentariului medical.
Felicitându-se cu suficienţă pentru a fi identificat în manierele
efeminate ale unora semnul alterităţii lor sexuale, făceau din el cartea de
vizită a întregii homosexualităţi şi ofereau astfel un foarte facil mijloc
de a-l recunoaşte pe invertit. Azi nu putem decât să râdem de o asemenea descoperire. Efeminatul într-adevăr există dar el este departe de a fi
totdeauna un homosexual. A face din el reprezentantul tipic al homosexualităţii e tot atât de ştiinţific cum ar fi să vedem în muşchii şi performanţele lui Tarzan sau Schwarzenegger expresia tipică a masculinităţii
163

iar în impudicitatea Madonnei (cântăreaţa) simbolul feminităţii. Şi totuşi
tonul doctorului Tardieu, când îl descrie pe invertitul efeminat, e acela
al descoperitorului victorios. În fine a fost pus punctul pe i, a fost denunţat marele pericol: „Cu părul frizat, gâtul descoperit, talia strânsă în
aşa fel ca formele să iasă în evidenţă, degetele, urechile şi pieptul pline
de bijuterii; emanând din întreaga persoană miresmele parfumurilor
celor mai pătrunzătoare, iar în mână o batistă, o floare sau o dantelă:
aceasta e fizionomia ciudată, respingătoare şi pe drept suspectă care-i
trădează pe pederaşti.. Pieptănătura şi costumul constituie una din preocupările lor cele mai constante“.22

Poveşti pseudo-medicale
Şi cum evoluează boala, care-i e patogeneza? În privinţa aceasta, maestrul neîntrecut în descrierea procesului patologic e Richard von
Krafft-Ebbing (1840-1902) cu cele 250 de cazuri captivant expuse într-o
carte celebră, un veritabil best-seller, de peste un secol în necontenită
reeditare: Psychopatia sexualis. El înlănţuie şi uneşte prin comentarii
toate aceste situaţii clinice a căror evocare face din ele foarte antrenante
poveşti medicale. Căci tot ce are legătură cu sexul devine, printr-o ingenioasă prezentare a lucrurilor, la fel de palpitant ca o bună relatare criminalistică. Dar tocmai această prea literară prelucrare a observaţiei
medicale face să iasă la iveală parţialitatea savantului, căci toate cazurile
descrise îi dau dreptate şi pentru toate el are o explicaţie; învederează
secreta sa atracţie – nemărturisită dar sensibilă – pentru cele mai lascive
amănunte ale relaţiilor intime, prin a căror observare şi notare el duce
arta voyeurismului medical la o culme încă neatinsă; în fine trădează
pudibonderia, mai precis ipocrizia autorului, care nu oboseşte să-şi presare istorioarele erotice cu elevate consideraţii despre iubirea normală şi
sănătoasă, dar mai ales vrea să pară că roşeşte când vine vorba despre ce
e mai picant. În acele momente, el îşi întoarce privirile de la cititorul
obişnuit căruia i se adresase din capul locului şi le îndreaptă spre confraţii săi de profesie cărora le spune în latineşte ceea ce vulgul nu trebuie să
audă, adică blestemăţiile săvârşite de homosexuali între ei. După această
formulă: „Se ajunse chiar la immissio penis in os cu ejacularea care
22
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urmează“ sau „Viaţa mea sexuală începu la vârsta de 13 ani când cunoscui un tânăr ceva mai vârstnic, quorum alter alterius genitalia
tangendo delectabar“.23 Un adevărat Tartuffe al ştiinţei medicale, în
plus cu o bună doză de ridicol, absentă la eroul lui Molière.
De urmărirea reală a felului cum evoluează „boala“ nu poate fi
însă vorba. Medicul poate constata în cel mai bun caz – fapt pentru care
se felicită – că pacientul, speriat de perspectivele înfricoşătoare ce i-au
fost zugrăvite, a rărit sau a încetat raporturile homosexuale. Va avea
însă el naivitatea să vadă începutul unei însănătoşiri acolo unde nu are
loc decât o refulare care va înteţi dinlăuntru suferinţa, adică din stratul
unde pornirea firească este brutal asuprită? El va nota de asemenea cu
satisfacţie că pacientul a început să caute femeia, ba chiar că e pe cale să
se căsătorească, dar îşi dă el seama cât de artificială şi neviabilă e o apropiere de acest gen care urmează sfatul medicului iar nu pe cel al inimii?
Privită ca boală, homosexualitatea prezintă derutantul mister că
nu evoluează aşa cum face orice boală. Dar ar fi ciudat să se întâmple
altfel. Căci e vorba nu de boală ci de o formă de existenţă. Cum să evolueze ceea ce are aceeaşi raţiune de a fi ca masculinitatea sau feminitatea unei persoane? Un bărbat sau o femeie rămân ce sunt orice li s-ar
întâmpla şi, tot aşa, un homosexual nu se poate transforma în contrariul
său. Că medicii au putut-o afirma şi urmări, dovedeşte cât de nesigure
sunt fundamentele ştiinţei în ale cărei mâini ne punem adesea viaţa.

Tratamente iluzorii
Şi cum îşi închipuie medicul dedicat acestei iluzorii misiuni că-l
va tămădui pe pacient de boala care nu e boală? Reţeta lui Krafft-Ebbing
ne face să surâdem: hidroterapie, kaliu bromat, hipnoză şi... tratament
moral. Cu asemenea mijloace să modifici ceva ce ţine de însăşi structura
fiinţei? Doar la paleative ca acestea să fi condus toate măsurătorile şi
chestionările, internările silite şi lungile observaţii? Este foarte probabil
ca medicii înşişi, cu luciditatea pe care desigur încă o păstrau, să-şi fi
dat seama de ineficienţa unui astfel de tratament. Ei erau mânaţi însă nu
de un real interes ştiinţific, căci acesta le-ar fi permis să stabilească ime23
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diat că fenomenul cu pricina nu era de competenţa lor, că scandalul milenar în jurul homosexualităţii e o problemă socială şi nu medicală. Determinantă în ei era aceeaşi homofobie generală, doar deghizată umanitar, în aparentă concordanţă cu tradiţia profesiei. Întreprindeau toată
cercetarea şi adăugau torturii psihologice şi poliţieneşti pe cea spitalicească numai ca să spună ultimativ homosexualilor ceea ce aceştia auzeau din toate părţile: deveniţi ca noi, cei normali.
Era apoi la mijloc şi orgoliul profesional. N-ar fi putut admite în
ruptul capului că s-au înşelat luând drept boală ceea ce nu era decât un
limbaj al naturii: ar fi fost un vot de blam pentru însăşi calitatea de medic. În loc să se retragă cu o umilinţă ce mai degrabă le-ar fi făcut cinste
decât i-ar fi dezonorat, inventară noi terapii, bazate pe cuceririle tehnicii
contemporane lor. Pentru medicina anti-homosexuală a veacului XX
este grăitoare aşa zisa terapie prin aversiune provocată. Pacientului îi
sunt prezentate imagini susceptibile a-i aţâţa apetitul erotic homosexual,
pentru ca în apropierea nemijlocită a punctului culminant declanşarea
unui puternic curent electric să producă un şoc psiho-fizic de la care
medicul aştepta mult doritul efect curativ. O barbarie care se slujeşte de
progres: nu este tocmai aceasta perversiunea şi totodată perversitatea
care ne ameninţă cu adevărat existenţa? Tratamentul pseudo-medical al
homosexualităţii îl preludiază pe cel bestial aplicat oponenţilor politici
şi gânditorilor liberi de către totalitarismul comunist, în faza lui decadentă, prin acele anexe ale serviciilor de securitate care erau spitalele
psihiatrice de tristă amintire.
Pacienţii veniţi la consultaţie se plângeau frecvent de fenomene
neurastenice, de migrene, de insomnii, de tot felul de nelinişti, şi fireşte,
de chinuri sufleteşti putând conduce la încercări de sinucidere. E de necrezut – şi totuşi aşa a fost şi încă mai este – ca astfel de manifestări să
poată fi luate drept consecinţe ale faptului de a fi homosexual. De ce ne-am
mira însă după ce am asistat la învinuirea homosexualilor ca provocatori
ai acelei cumplite pandemii numită Sida? E foarte semnificativ că un bun
număr de ani li s-a putut imputa o boală care n-are absolut nici o legătură
cu orientarea lor sexuală, în vreme ce aşa-zişilor normali nu li s-a reproşat
niciodată că propagă blenoragia, sifilisul şi alte maladii venerice. În plus,
arbitrara asociere între Sida şi iubirea cea prigonită a dus pretutindeni la o
înăsprire a ostilităţii, deja greu de îndurat, faţă de homosexuali.
Ura e mult prea mare pentru ca raţionalitatea şi bunul simţ să-şi
îndeplinească nestânjenite rostul lor. Şi atunci medicul devine atât de
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miop în propria-i meserie încât tratează insomnia, migrena etc. ca atare,
incapabil să distingă problema reală şi anume că teroarea sub care trebuie să trăiască homosexualul e adevărata cauză a relelor sale fizice şi
psihice. Homosexualitatea ia înfăţişarea unei boli prin asuprirea ei socială, generatoare de manifestări maladive care sunt artificial atribuite faptului de a nu se simţi atras de sexul opus. Să fie lăsat în pace, să nu fie
persecutat şi înjosit, să i se dea putinţa să-şi exprime liber sentimentele –
homosexualul va fi atunci tot atât de sănătos ca heterosexualul, sau în
orice caz nu va avea mai multe probleme decât acesta.

Cine e cu adevărat bolnav?
Medicul conştient de menirea sa ar fi avut datoria să atragă atenţia societăţii, statului, autorităţilor asupra imensei erori în care se află
condamnând o întreaga categorie umană. Cam aşa cum făcea, în calitate
de scriitor, Émile Zola – dar cu câtă spaimă în suflet! – când încerca să
ia apărarea homosexualilor sau, mai apoi a nedreptăţii politice manifestate cu prilejul faimosului caz Dreyfuss (ambele evocate în primul volum al acestei trilogii). Care a fost răspunsul societăţii la protestul lui
Zola? Un an de închisoare de care scriitorul a putut scăpa doar
refugiindu-se în Anglia.
Nici un medic n-a declarat de la înălţimea competenţei sale că
homosexualitatea nu e boală, aşa cum nu e crimă sau păcat, ci o formă
pe deplin firească de existenţă alături de celelalte, deşi mulţi vor fi ajuns
singuri la această concluzie care se impune de la sine oricărei observaţii
obiective. Doar un psiholog şi psihiatru britanic, Havelock Ellis (18591939) a avut curajul s-o afirme răspicat în cartea sa „Sexual Inversion“.
Urmărit judiciar, nu s-a putut salva decât exilându-se în Statele Unite,
unde avea să regăsească intoleranţa, falsa pudoare şi făţărnicia insulară
în forme nu mai puţin apăsătoare.
Homosexualii n-au obosit în a protesta, ori de câte ori aveau
această posibilitate, împotriva unei abordări medicale a alterităţii lor. Au
fost însă totdeauna asimilaţi hoţilor şi criminalilor care, înainte de a se
prăbuşi sub povara dovezilor, îşi strigă nevinovăţia: Nu am furat! Nu am
ucis! Perversitatea societăţii constă, într-adevăr, în a-l face pe bărbatul
care poate iubi doar un alt bărbat să trebuiască a clama şi el o falsă nevinovăţie: „Nu sunt homosexual“! Este apoi obligat să se ţină de cuvânt,
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să se lepede de propria-i fire, să se nege pe sine însuşi. Cine e cu adevărat
bolnav în sufletul său? Călăul sau victima?
Cel puţin două din filmele dedicate acestor suferinţe ni-l arată
pe homosexual, aflat încă în căutare de sine, faţă-n faţă cu medicul care
vrea să-l vindece fără a pricepe ceva din ceea ce vieţuieşte pacientul său:
„Maurice“ şi „Consenting adults“. Singurul lucru inteligent pe care psihiatrul (interpretat de marele Ben Kingsley) i-l poate spune lui Maurice,
după ce constatase singur inutilitatea hipnozei, este: „Pleacă din Anglia,
caută-ţi o ţară mai tolerantă, englezii au fost dintotdeauna puţin înclinaţi
să accepte natura umană“. Dar chiar şi această flagrantă neputinţă a
ştiinţei medicale ajută la ceva. Bolnavul închipuit va descoperi calea de
ieşire din criză tocmai văzându-l pe medic orbecăind, simulând certitudini şi inventând remedii care se dovedesc numaidecât pure plăsmuiri
ale ignoranţei şi prezumţiei. Iar ieşirea va consta în părăsirea cabinetului
medical cu hotărârea de a nu mai pune niciodată piciorul acolo. În
„Consenting adults“, cele câteva cuvinte ale americanului Jeff, întors
acasă după ultima şedinţă de terapie verbală („tratamentul moral“!) –
„Mamă, nu sunt bolnav, sunt homosexual!“ – fac cât o întreagă înţelepciune doftoricească...
Regizorul german Rosa von Praunheim a dat acestui simplu dar
fundamental adevăr o formulare şi mai explicită, intitulând un mare film
documentar „Nu homosexualul e pervers, ci societatea în care trăieşte".
Este exact ce ar fi trebuit să spună din capul locului medicii, dacă nu şiar fi trădat menirea printr-o excesivă adaptare la prejudecăţile, interesele
şi intoleranţa majorităţii.

Psihoza devenită pandemie
Ultima şi cea mai nefastă metamorfoză a psihozei homofobe, nu
în sens strict cronologic deoarece a început de mult, a fost universalizarea ei. Lăsată peste minţi ca o pânză de păianjen, ea genera convingerea
de nedezrădăcinat că apropierea erotică dintre bărbaţi sau dintre femei
nu poate fi decât un fenomen imoral, ruşinos şi potrivnic naturii câtă
vreme toată lumea îl percepe ca atare.
Dar toată această lume fusese iniţial un grup neînsemnat. Nicăieri nu exista pe glob, înaintea iudeo-creştinismului şi în raport cu atracţia dintre cei de acelaşi sex, o ură capabilă de crimă precum cea dăruită
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omenirii de religia iubirii. Abia de la ea încoace a prins să se închege, să
sporească şi să se întindă peste mări şi ţări o ură aprigă faţă de ce nu
putea fi înţeles, multe fiind lucrurile pe care nu le mai puteau înţelege
creştinii cocoţaţi la cârma statului şi bisericii. Cei care am asistat la infiltrarea, ascensiunea şi instalarea la putere a comuniştilor avem privilegiul de a ne putea face o idee mai vie despre ce va fi fost statornicirea
totalitarismului creştin când Constantin cel Mare făcu dintr-o sectă un
partid religios unic, reflex pios al autorităţii imperiale. Atunci şi în acest
fel şi-a pornit homofobia sinistrul său marş prin lume, îmbrobodindu-i
pe cei „săraci cu duhul“ şi făcând apel la ce e mai întunecat şi mai slab
în firea omenească. Prin încreştinare, adică prin îndoctrinare, „lumea“ a
început să-i urască pe cei altfel înzestraţi de natură decât cei mulţi, cu
aceeaşi uşurinţă cu care, fără a-şi pune deloc întrebări, a putut crede că
morţii pot învia, că naşterea poate avea loc prin duh sfânt, că apa se
poate preface în vin şi vinul în sânge.
Şi cum creştinismului îi plăcea să-şi căsăpească adversarii religioşi – de altfel închipuiţi, deoarece islamul se comportase faţă de celelalte două religii monoteiste cu o toleranţă de care acestea nu fuseseră
niciodată în stare – expediţiile sale răzbunătoare şi punitive duseră cu
ele şi morbul homofobiei. Iar acesta, fireşte, găsi teren prielnic germinării în porniri naturale, dar nu dintre cele mai nobile, pregătitoare pentru
o asemenea molipsire: gelozia femeii şi teama bărbatului de feminizare.
Şi una şi cealaltă văzură în omul atras de propriul său sex duşmanul lor
de moarte, şi i-o jurară. Dar nu înainte de a fi rezistat vreme destul de
îndelungă valurilor de ură care invadau continentele însoţindu-i pe cruciaţi sau pe conchistadori. Căci timp de secole au ţinut arabii în frâu
acele slăbiciuni omeneşti cărora Bizanţul şi Occidentul, în
dreptcredincioşia lor, li se abandonaseră. Venirea în atingere cu violenta
homofobie creştină avea să-i afecteze tocmai în însuşirile care le conferiseră superioritate spirituală.

O mie şi una de nopţi
Să zăbovim puţin în timpurile când Şeherazada îşi înşiruia nemuritoarele ei poveşti de-a lungul legendarelor o mie şi una de nopţi, a
căror atmosferă respiră încă libertatea, omenescul şi luminozitatea
anticei Hellade. Stratul lor cel mai vechi datează de la răscrucea dintre
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primele două milenii ale erei noastre: o vreme când creştinătatea deja
se învârtoşase în ura sa viscerală faţă de odioşii sodomiţi. Ei bine, nu
mai puţin decât 69 din povestirile ce alcătuiesc monumentala construcţie
epică şi se plămădeau în acel timp evocă „celălalt eros“, desigur nu pentru a arăta ce infamie reprezintă el, ci în totală ignorare a sodomiei de
care erau obsedaţi contemporanii lui Carol cel Mare sau ai Cruciadelor.
69 din 1001: un procentaj corespunzând în mod semnificativ celui atribuit de investigatori părţii homosexuale statornice a omenirii. Nu senzaţional dar nici neglijabil, mai ales dacă ne gândim la calitatea acestei
minorităţi, la atâtea suflete inspirate şi atâţia făuritori de frumuseţi care
s-au ridicat din rândurile ei.
Dar unde sunt aceste poveşti deocheate? Noi nu le-am citit atunci
când ne aflam la vârsta basmelor. Dar era firesc să nu le putem citi căci
ele fuseseră riguros expurgate în toate ţările de obedienţă creştină: aşa se
năştea cenzura care avea să ducă la „indexul“ catolic. O primă traducere
integrală s-a putut publica doar în 1886 şi ea se datorează marelui explorator şi filolog Richard Francis Burton, descoperitorul izvoarelor
Nilului, care a ţinut s-o însoţească de un mare eseu concluziv cuprinzând savuroasa descriere a zonei de predominanţă homosexuală (numită de el „zona sotadică“) pe suprafaţa pământului. Desigur că imensul
pas făcut de el, şi încă într-o ţară puritană ca Anglia, n-a fost continuat.
Povestirile Şeherazadei circulă mai departe în forma lor amputată.
Merită o evocare rezumativă măcar acea poveste (cuprinzând
nopţile 387 şi 388) care ne permite să facem o comparaţie între atitudinea arabo-islamică şi cea european-creştină faţă de fenomenul în
chestiune. Şi o aleg tocmai pentru că nu face parte dintre cele mai elogioase la adresa lui, cum sunt cele din nopţile 41, 42, 43 sau 287, 288
sau 374, 375.

Ascultând-o pe Şeherazada
O femeie înţeleaptă, un fel de profetesă, numită Sett-Zahia, primeşte doi vizitatori care îi doresc sfaturile. Unul din aceştia, şeicul ElSalhani, nu poate ascunde fascinantul efect exercitat asupră-i de către
fratele amfitrioanei, un adolescent de o strălucitoare frumuseţe. Scrută170

toarea femeie bagă de seamă şi o spune direct vizitatorului: „Cred, şeicule, că faci parte din cei care preferă adolescenţii femeilor“ – o remarcă
susceptibilă azi să declanşeze un proces de pedofilie. La care şeicul,
deloc încurcat, răspunse surâzând şi cu simplitate: „Aşa este“. SettZahia îl roagă atunci să explice această preferinţă, ceea ce şeicul se grăbeşte să facă: „Deoarece Alah a modelat trupul adolescenţilor cu o admirabilă perfecţiune, şi asta în detrimentul femeilor, iar gusturile mele
mă îndeamnă totdeauna să prefer desăvârşirea nedesăvârşirii“.
Argumentele sale, extrase toate din Coran nu o conving pe înţeleaptă, care îi dă replica pe limba lui: „Dacă iubeşti atâta desăvârşirea,
de ce nu te îndrăgosteşti de bărbaţi cu barbă sau în vârstă, care sunt mai
desăvârşiţi decât adolescenţii?“ Şeicul nu se dă bătut: „Doamna mea, eu
nu-i compar pe bărbaţii în vârstă cu femeile bătrâne, căci nu despre asta
e vorba, ci doar deduc ceva din înfăţişarea tinerilor. Or, Înălţimea
Voastră nu poate să nu fie de acord cu mine că femeia n-are nimic ce
ar putea egala desăvârşirile unui tânăr chipeş, mijlocul său mlădios,
gingăşia mădularelor sale, suavul colorit al obrajilor săi, drăgălăşenia cu
care surâde şi felul încântător în care glăsuieşte. Desigur că pentru a ne
atrage atenţia asupra lor, spune Profetul: «Nu-i priviţi prea îndelung pe
adolescenţii fără barbă căci ochii lor sunt mai ispititori decât cei ai huriilor (superbe fecioare din mitologia islamică)». Pe lângă aceasta, ştiţi
prea bine că cea mai mare laudă ce se poate aduce unei fete frumoase
este s-o asemuieşti unui adolescent“. Şi şeicul îşi continuă, din ce în ce
mai inspirat, lungul său imn închinat frumuseţii juvenile masculine,
alternând citatele sacre cu cele extrase din poezia lui Abu-Nuvas, a cărui
autoritate nu este pentru el inferioară celei a Profetului, cel puţin în privinţa frumuseţii şi a iubirii.
După care femeia cea înţeleaptă începu discursul ei, dedicat celeilalte frumuseţi şi celeilalte iubiri, de asemenea lung şi fără întreruperi
din partea interlocutorului, aşa cum fusese şi cuvântarea şeicului. E un
fel de gândire şi comunicare total diferit de cel socratic, în care maestrul
combate cu abilitate părerile evident eronate ale discipolului, asupra
căruia va triumfa prin adevărul recunoscut cu umilinţă de acesta. Alah şi
Profetul sunt necontenit şi pe buzele amfitrioanei, care-i va pomeni însă
întru sprijinirea pledoariei în favoarea femeii şi a iubirii de femeie: „Voi
uitaţi ce stă scris la carte. De ce să căutaţi iubirea bărbaţilor? Nu a creat
Alah femeile ca să vă satisfacă dorinţele? Bucuraţi-vă atunci alături de
ele. Dar voi sunteţi un popor încăpăţânat“. În ce-l priveşte pe Abu171

Nuvas, cel atât de zelos menţionat de şeic, înţeleapta e gata să se încline
în faţa artei lui poetice dar nu se arată încântată de elogiul pederastiei
care-i străbate opera. „Îi cunoaştem bine pe poeţii voştri îndrăgostiţi de
flăcăiandri, şi îndeosebi pe cel mai mare dintre toţi, şeicul pederaştilor,
Abu-Nuvas“.
Povestea constă doar din înfruntarea acestor puncte de vedere
prin cele două mari cuvântări-pledoarii, fără încrucişări doctrinare de
spadă, fără victoria unuia asupra celuilalt. Nu este trasă nici o concluzie,
nu este propovăduită nici o morală. Căci viaţa nu conţine concluzii ci
doar un şir nesfârşit de premize, iar moralizarea este apanajul profesorilor, pedanţilor şi pisălogilor cu care ea n-are nimic comun. Ce departe
suntem încă de această superbă urbanitate şi obiectivitate! Nici măcar
după o mie de ani n-a devenit posibil ca iubirea cea prigonită să se prezinte atât de firesc şi dezinvolt în faţa iubirii aflate la putere şi ca aceasta
să-i asculte argumentele cu răbdarea şi curtoazia arătate cu acelaşi firesc
şi aceeaşi dezinvoltură de către înţeleapta Sett-Zahia. Înţelepciunea heterosexuală îşi urlă şi în secolul XXI convingerile în limbajul violent al
Leviticului, Apostolului şi Apocalipsei.

Un Orient apus...
Dar cine era acest Abu Nuvas? Ei bine, era încă unul din acele
vremuri, a cărui cunoaştere e de natură să ne facă a roşi de cât suntem de
neciopliţi în înţelegerea sufletului omenesc şi a tainelor sale. Mândrie
poetică a naţiunii arabe, el trăia cu vreo patru secole înainte de Dante
(757-815): Occidentul încă nu începuse să se dezmeticească din starea
de letargie în care-l cufundaseră năvălirile barbare, iar fumul de tămâie
îl ajuta să rămână mai departe în această semi-inconştienţă; Bizanţul era
sfâşiat de certurile dintre iconoclaşti şi iconoduli, adică dintre partidul
politico-religios al celor ce simţeau nevoia să se prosterne în faţa icoanelor şi partidul adversar acestor practici, considerate idolatre.
În acest timp lumea arabă trăieşte răsăritul de soare al culturii ei.
Este epoca lui Harun al Raşid, la a cărui curte şi sub a cărui ocrotire
artele şi literele prosperau atingând culmi de rafinament, printre acestea
mai ales lirismul poetic cu prinţul său necontestat, Abu-Nuvas: un fel de
precursor glorios al genului de inspiraţie care în Europa începe cu
Théophile de Viau şi François Villon şi culminează cu Baudelaire, Rim172

baud şi Verlaine, fără însă ca ideea de precursor să o implice câtuşi de
puţin pe aceea de nedesăvârşire sau de inferioritate. În acea vreme creştinătatea ţine unul după altul sinoade în care condamnă şi excomunică.
Nici o voce de cântăreţ liric al omenescului pur nu se face încă auzită, şi
nu va răsuna decât târziu, în celălalt mileniu. Carol cel Mare obliga mănăstirile să deschidă pe lângă ele şcoli care să alfabetizeze o Europă
cufundată în tenebrele ignoranţei. Iar homofobia era una din componentele foarte importante ale acesteia.
Poezia lui Abu-Nuvas ne dă o idee despre marea deschidere spirituală a culturii arabe din acel timp la tot ce e autentic omenesc, chiar şi
când acesta contrariază o anumită cucernicie, ceea ce este de neevitat,
cucernicia implicând totdeauna şi oriunde o împuţinare sau o înăbuşire a
omenescului. Valorile repudiate de creştinism găsesc în cadrul islamic
putinţa unei exprimări nestânjenite. Iubirea dintre bărbat şi femeie, în
formele ei cele mai senzuale, străbate întreaga cultură arabă a epocii, şi
cele 1001 de nopţi o ilustrează strălucit. Nu era ceva care, din punct de
vedere creştin, se înţelegea de la sine. O asemenea iubire nu va fi cântată în Europa decât peste vreo trei-patru secole, graţie trubadurilor, truverilor şi minesingerilor, dar şi atunci cu grijulie evitare a senzualităţii. Pe
meridianele islamice omenescul se manifesta nu numai impetuos dar şi
în totalitatea lui, adică incluzând şi iubirea hulită de creştini, şi făcând-o
nu pe ascuns ci la lumina zilei. Califul din Bagdad l-a trimis de vreo
două ori pe Abu-Nuvas la puşcărie pentru că acesta era un mare scandalagiu, mai ales când se îmbăta, dar nu din cauza preferinţelor sale erotice
pe care le cânta fără complexe şi fără reticenţe.
Că nu e prea simţitor la farmecele femeieşti, o spune pe şleau:
„Precum un continent este bărbatul.
Şi precum marea e femeia.
Ce-mi place mie, e uscatul“.
Iar uscatul acesta se concretizează uman în figura adolescentului, al cărui farmec unic el îl va proslăvi cu un entuziasm vibrând de
ecourile lui Catul, Horaţiu, Vergiliu:
Zulufii-i se arcuiesc pe tâmple:
ca nişte scorpioni.
Veştmântul de mătase îi e deschis şi larg.
E ca un diamant,
de inimi trezitor şi de dorinţi aţâţător.
De te invită într-o zi,
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nu şovăi, căci totul e uşor cu el.
Şi trupu-acesta luminos
lăcaş îi este spiritului
cu care una face,
aşa cum norul se uneşte vântului.
Cum să cred eu că s-ar putea
să mai existe undeva
o frumuseţe ca a lui?
O frumuseţe a cărei contemplare, niciodată pur estetică, acţionează asupra lui ca o ispită ce-i înfiorează întreaga fiinţă şi pune în umbră chiar evlavia sa de musulman:
Un pui de căprioară graţios
îmi dă să beau în fiecare dimineaţă.
Dulceaţa vocii lui
deja-mplinire e pentru dorinţi.
Se arcuiesc pe frunte cârlionţii.
Şi ce provocatoare-ademeniri în ochi!
E un persan creştin,
cu o tunică ce pe trup se mlădie.
Descoperită lasă el
a gâtului său frăgezime.
Atâta e de graţios şi de frumos
că şi credinţa aş schimba-o,
şi chiar pe Creator,
de dragu-acestor ochi.
De nu m-aş teme, Doamne,
de-a clerului tiranic urmărire,
n-aş sta pe gânduri să mă convertesc.
Adesea ispititoarea frumuseţe rămâne doar promisiune neîmplinită
iar şăgălnicia băieţandrului nu cunoaşte mila faţă de inima victimei sale:
Râdea cu poftă prea frumosul tânăr
când prima oară îl văzui.
Eram numai noi doi,
singuri cu Dumnezeu.
Deodată, luându-mi mâna,
o-ntreagă predică rosti.
Ca să mă-ntrebe-apoi:
„Aşadar mă iubeşti?“
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„Mai mult decât orice pe lume“
„Şi poate mă doreşti?“
„Totul în tine-i de dorit“
„Te teme atunci de Domnul, şi uită-mă“
„Doar dacă inima va vrea să mă asculte“.
Dar din când în când, îndeosebi când îndrăzneşte, cunoaşte şi
clipele fericitoare ale împlinirii:
Tuleiul tocmai se ivise
pe-ai săi obraji.
Mă-mpiedică să i-l sărut.
„Sunt un bărbos de-acum,
şi ca bărbaţi nu ne stă bine
să ne jucăm.
Sfârşitu-s-au a noastre jocuri băieţeşti.
Vreau să-mi trag sufletul un pic,
precum toţi cei ca mine“.
„Eşti chiar aşa de mândru de barba-ţi? zisei eu.
Înseamnă că eşti copt ca să jucăm
Adevăratul joc.
Safran şi mosc încep să crească
sub cârlionţii tăi, îţi spun.
De ce să mă împiedici
obrajii să ţi-i muşc
şi mierea să ţi-o sug din gură?“
Mă năpustesc asupra lui,
cel fremătând de teamă,
şi ne rostogolim în patu-obişnuit.
Puişorul meu se scutură atunci
şi voluptăţii liber frâu îi dă.24
Când Verlaine, peste exact o mie de ani, va scrie ciclul său
Hombres, de o inspiraţie asemănătoare, el nu va avea curajul (de altfel
nici n-ar fi fost posibil) să-l publice, ci îl va piti, iar publicarea lui se va
petrece abia după un secol, dar şi atunci doar pentru un cerc restrâns.
Arabii, cărora Europa şi America le dau lecţii de democraţie, cunoşteau
pe vremea lui Abu-Nuvas, o libertate de exprimare încă neatinsă în lu24

Versurile lui Abu-Nuvas le-am tradus din ediţia franceză a poeziilor lui. AbuNuvas: Le vin, le vent, la vie. Sinbad – Actes Sud, 1998 – cu regretul de a nu fi
putut folosi originalul.
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mea creştină (dacă facem abstracţie de cultura homosexuală ce abia
începe să se închege ca realitate autonomă graţie victoriilor repurtate în
lupte grele cu cenzura şi persecuţiile puterii de stat). Voi reveni asupra
acelor timpuri când voi schiţa istoria homofobiei.
Dar vicisitudinile vremurilor au vrut ca o spiritualitate atât de tinereşte liberă să fie infestată cultural de homofobia europeană, după ce-i
rezistase aproximativ alte cinci secole, adică până când aveau să poată
duce mai departe acest filon lirico-erotic poeţi ca Al-Ghazali, Omar
Qhayyam, Ibn Hazm şi mulţi alţii. Iar cei care aveau pe atunci un atât de
mare avans spiritual asupra noastră, ne-au depăşit astăzi în cruzimea
felului de a reprima o iubire devenită şi la ei clandestină, temătoare,
interzisă. În Arabia Saudită, în Iranul mulahilor (şi până nu de mult în
Afganistanul talibanilor) capetele homosexualilor cad sau atârnă de
ştreang în pieţe publice în bună tradiţie europeană medievală. E unul
dintre cele mai sinistre aspecte ale acestei ultime etape de metamorfozare homofobă: universalizarea unei uri care se vrea sfântă.

Ura cea veche în Lumea Nouă
După nebunia cruciadelor, principală formă de expansiune creştină spre lumea arabă, veni delirul conchistadorilor fascinaţi de mirajul
„lumii noi“, unde sperau să câştige averi şi glorie. O altă privelişte umană avea să-i întâmpine acolo: aceea a culturilor numite azi precolumbiene, a căror componentă homosexuală avea nu numai greutate dar
şi demnitate. Nu era „tolerată“ ci îşi avea funcţia sa, aşa cum se întâmplă de altfel la toate popoarele care cultivă respectuos tradiţii ancestrale.
Din compania conchistadorilor făceau parte în mod obligatoriu
evlavioşii părinţi, a căror misiune n-o putem înţelege în mod viu decât
amintindu-ne de acei ofiţeri politici, zişi şi „politruci“, care-i flancau în
fosta Românie socialistă pe militari în calitate de reprezentnţi ai Partidului, însărcinaţi să vegheze la păstrarea dreptei credinţe comuniste. O
funcţie foarte asemănătoare îndeplineau, pe lângă conchistadorii plecaţi
din Spania şi Portugalia, călugării trimişi de „Sfânta Inchiziţie“ pentru a
le alimenta necontenit zelul creştinesc şi a informa atotputernica centrală din Europa de starea credincioşeniei lor. În plus, împreună, cei cu
spada şi cei cu crucea aveau datoria să impună, la nevoie cu forţa, unica
religie vrednică să existe: cea catolică.
176

Întâlnirea cu homosexualitatea indigenă îi consternă şi îi împinse la violenţe pe care faţă de arabi nu şi le putuseră permite, aceştia fiind
redutabili războinici. Popoarele numite incaşi, azteci, maya şi altele erau
mult mai paşnice şi dispuse să se acomodeze cu brutalul năvălitor. Adesea cu o conştiinţă tragică a unui sfârşit implacabil de ciclu istoric şi
cosmic, ele se lăsară cotropite în identitatea lor ca etnii şi culturi de sine
stătătoare. Dezrădăcinarea nemiloasă a homosexualităţii şi a tradiţiei
reprezentate de ea făcea parte din opera de colonizare îndeplinită de aşa
numitele "misiuni" (ale căror jalnice resturi supravieţuiesc sub forma
celor vreo douăzeci de mănăstiri presărate de-a lungul coastei pacifice a
Americii de Nord: Misiunea San Miguel, Misiunea San Fernando etc.)
Abundă, în relatările călugărilor misionari, descrierile indignate
ale fenomenelor de homosexualitate cu stupoare descoperite, cu atât mai
revoltătoare cu cât ele erau privite de indigeni ca ceva foarte firesc, iar
în multe cazuri aveau chiar o aureolă de sacralitate. Iată una din ele ieşită de sub pana spaniolului Pedro Cierza de León în a sa Cronica del
Perú (1553): „Cum toţi aceştia erau răi şi vicioşi, cei mai mulţi dintre ei
se dedau (după cum mi-a fost certificat), public şi pe faţă, îngrozitorului
păcat al sodomiei, de care se arătau chiar mândri, şi aceasta deşi aveau
alături numeroase femei, dintre care unele foarte frumoase. Dar căpitanul Pacheco şi căpitanul Olmos, care acum se află în Spania, îi supuseră pedepselor pe cei ce făptuiau numitul păcat, şi ele fură atât de drastice, încât aceste obiceiuri sunt pe cale să se stingă“ .25
Efectul acestei operaţii de asanare catolică şi homofobă nu era
lipsit de asemănare cu cel produs în lumea arabă. Deosebirea esenţială
era că aici, printre cei fals numiţi indieni, nu s-a putut instaura barbarul
fel de a-i nimici pe homosexuali adoptat de popoarele arabe. Prea făcea
parte din fiinţa lor această înclinare pentru ca, pe lângă că trebuiau să se
resemneze întru a o marginaliza, să o mai şi trateze cu ferocitate. Datorită acestei tradiţii n-a figurat homosexualitatea, la mai nici una din ţările
Americii Latine, ca delict pasibil de represiune penală. În schimb însă a
luat naştere, prin amestecul de sânge dintre indigeni şi cuceritori, un tip
masculin pe cât de caricatural, pe atât de periculos: cel numit macho,
marcat de o conştiinţă agresivă a virilităţii sale. Dispreţuind femeia, pe
care n-o apreciază decât ca obiect producător de voluptăţi, el este toto25

Alberto Cardin: Guerreros, Chamanes y travestis. Indicios de homosexualidad entre los exóticos. Tusquets Editores, Barcelona, 1989, p. 69
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dată şi duşmanul cel mai înverşunat al homosexualilor. Iubeşte el ceva?
Da, desigur: războiul, banul, puterea. Dar cine se va pronunţa împotriva
acestei mizerii umane măcar cu a mia parte din vehemenţa cu care a fost
şi este atacată homosexualitatea?

IV. Izvoare otrăvite
Puterea remuşcării
O amintire ieşită din comun avea să învenineze viaţa, şi aşa destul de chinuită, a scriitorului britanic Malcolm Lowry (1909-1957), devenit celebru prin romanul său Sub vulcan. Amintirea provenea din anii
săi de studenţie de la Cambridge şi privea sinuciderea unuia dintre colegii săi, care produsese mare vâlvă şi dăduse loc la investigaţii ale poliţiei. Cum se aflase că Lowry era ultimul în a cărui companie fusese văzut
sinucigaşul, i se ceru, sub jurământ, să declare tot ce ştia. El explică
funestul gest prin depresiunea sub care trăia prietenul său, înglodat în
mari datorii. Dar nu acesta era adevărul, deşi jurase să-l spună. Avea săl dezvăluie, cu mulţi ani mai târziu, psihiatrului în a cărui îngrijire se
afla din cauza unui alcoolism învederat. O făcea ca în faţa unui preot
căruia trebuia să se spovedească pentru a-şi uşura sufletul. Purtase în
sine vreme îndelungă această taină, şi probabil că remuşcările iscate de
ea contribuiseră şi ele la zdruncinarea sa psihică.
Adevărul era că prietenul său, homosexual, se îndrăgostise de el.
Vieţuită un timp în secret, pasiunea, ca orice pornire refulată, deveni
vâlvătaia a cărei izbucnire era iminentă. Mult chinuitul tânăr dezvălui
lui Lowry ce avea pe suflet, adăugând că, dacă acesta nu va răspunde
sentimentelor lui, nu-i va mai rămâne decât să-şi ia viaţa. Cel solicitat,
căruia această pornire îi era (deocamdată) străină, n-avea de gând câtuşi
de puţin să satisfacă dorinţa atât de ultimativ exprimată. De altminteri
nici nu luase în serios ameninţarea, aşa încât îşi putu permite chiar o
replică glumeaţă: „E o bună idee. Nu pierde deloc timpul. Cu siguranţă
că dincolo ai să te simţi mai bine decât aici“.
La mai puţin de 24 de ore, nu-i mai ardea de glumă. Prietenul îşi
îndeplinise funebra promisiune, iar Lowry se simţea ca şi cum acela ar fi
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murit de mâna lui. Salvă cum putu aparenţa inocenţei sale, reală în sens
material, nu însă şi într-unul mai adânc şi mai omenesc. Până la sfârşitul
zilelor sale – preciza fratele lui, de la care s-a aflat taina – conştiinţa
avea să-i fie obsedant urmărită de această amintire, încărcată cu un puternic sentiment al vinovăţiei. Iar acest sfârşit fu identic cu cel al colegului a cărui iubire o respinsese sarcastic. La 48 de ani îşi lua şi el viaţa
înghiţind un pumn de somnifere.1

În lipsa reciprocităţii...
Nu refuzul lui Lowry îl împinsese pe nefericitul student în
moarte, ci sarcasmul cu care iubirea lui fusese repudiată. Bineînţeles că
unui sentiment atât de aparte nu i se poate răspunde într-un mod corespunzător dacă nu există predispoziţia necesară, şi din acest punct de
vedere Lowry ar fi fost perfect îndreptăţit să nu aibă mustrări de cuget.
Dar a-ţi bate joc de suferinţa celuilalt, oricare i-ar fi natura, mai ales când ea
te priveşte, trădează o lipsă de omenie care-l situează pe zeflemitor cu mult
sub ceea ce el batjocoreşte. A nu înţelege că orice suferinţă cu care vii în
contact cere necondiţionat un gest de participare încurajatoare, că oricând
într-o asemenea situaţie s-ar putea să-ţi revină un rol salvator, a ignora
această exigenţă elementară a solidarităţii umane înseamnă că te afli încă
în afara calităţii de om. Căci nu înfăţişarea de homo sapiens, cât ar fi ea
de falnică, ci numai bunătatea, compasiunea şi promptitudinea în ajutorare îi conferă acestuia demnitate şi adevărată umanitate.
Nu încape îndoială că o situaţie ca cea în care s-a aflat Lowry
este cunoscută foarte multora, chiar dacă nu într-o formă atât de drastică. Versiunea ei contrară trebuie de asemenea să fie şi ea destul de răspândită: o femeie „normală“ se îndrăgosteşte de un homosexual, un
bărbat heterosexual se îndrăgosteşte de o lesbiană. E clar că persoana de
la care se aşteaptă o reciprocitate afectivă, n-o poate oferi în forma dorită. Dar iubirea este valoarea noastră supremă şi, chiar când nu i se poate
răspunde pe măsură, ea trebuie tratată cu respectul şi bunăvoinţa – dacă
nu se poate mai mult – pe care le merită în virtutea nobleţei ei intrinseci.
1

În filmul documentar canadian Malcolm Lowry – Omul de sub vulcan (1976),
conceput şi regizat de Donald Brittain şi bucurându-se de participarea lui Richard Burton.
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De obicei, când n-o facem, ne vedem constrânşi, mai devreme sau mai
târziu, să trăim la rândul nostru ceea ce am pricinuit celuilalt printr-o
respingere în genul celei pentru care reacţia lui Lowry are pregnanţa
unui arhetip. Destinul e infinit mai inteligent şi mai puţin orb decât ne
imaginăm.
Mă îndoiesc că ar exista homosexuali inapţi să aprecieze afecţiunea unei persoane cu înclinare erotică opusă şi să-i răspundă cu delicateţea meritată; aceasta merge uneori chiar prea departe, ajungând să
jertfească în mod nechibzuit specificitatea şi libertatea propriei firi. Mai
ales homosexualul ştie, pentru că o trăieşte mai des decât ceilalţi, ce
înseamnă să nu fii acceptat afectiv de cineva; el se va feri deci, în limitele posibilului, să impună altuia o suferinţă printr-o replică brutală, întru
totul evitabilă prin nenumăratele posibilităţi, uşor accesibile unui suflet
simţitor, de a trata cu gingăşie şi spirit pedagogic o asemenea situaţie. Şi
mai puţin îi va fi caracteristic sarcasmul, căci e conştient de rana pe care
o produce în cel persiflat; nu este el însuşi obiect predilect al răutăţii
insultătoare cu care suficienţa şi îngâmfarea heterosexuală ţin adesea săşi exprime dreptul exclusiv de existenţă?

O cruzime înnăscută
Dar nu mă îndoiesc de faptul că majoritatea covârşitoare a celor
zişi normali ar simţi în raport cu homosexualii altceva decât repulsie şi
dispreţ, care în anumite împrejurări, adică atunci când vin în atingere
directă cu scârbosul fenomen, se pot manifesta neîndurător. Heterosexualului îi este foarte rar proprie capacitatea de a se transpune în ceea ce
vieţuieşte celălalt, aşa cum o face atât de spontan homosexualul, incapabil prin însăşi natura lui să-l urască pe cel înzestrat cu un alt fel de erotism. Mai degrabă îl va invidia şi admira, câtă vreme nu a ajuns la înţelegerea şi conştientizarea propriei sale identităţi. Cine se simte înclinat
sau a învăţat să cultive atracţia spre celălalt sex este însă mai totdeauna
cu desăvârşire blocat în faţa erotismului homosexual: îi apare de neconceput şi inacceptabil, într-atât este el de captiv al simplistei sale filosofii
sexuale. Iar incapacitatea de înţelegere îl transformă în fanatic al heterosexualităţii, animat de acea aprigă neîngăduinţă de care e cuprins omul
când se ştie aparţinând unei majorităţi, împărtăşeşte convingerile acesteia şi se sprijină pe puterea ei. Tiparele impuse ei nu de natură, ci de me180

diu şi de epocă, el le proiectează asupra realităţii cu pretenţia ca aceasta
să i se conformeze.
Pierde astfel putinţa de a înţelege viaţa în diversitatea ei, căreia
îi substituie calapodul schemei cunoscute de el, convins că e singura
valabilă. Şi pierde implicit capacitatea de a vedea în celălalt omul viu,
năzuitor şi suferind, iar nu „perversul” sau „coruptul”, cum l-au obişnuit
să facă cei învârtoşaţi în viscerala lor aversiune. O foarte bună parte din
însăşi omenia lui cade în felul acesta victimă sloganurilor care au pus
stăpânire pe mintea sa.
Prin homofobie iese la iveală o cruzime înnăscută: latentă probabil în mai toţi, aţipită graţie regulilor de bună convieţuire învăţate, dar
susceptibilă să se trezească mai ales atunci când simte adierea celuilalt
eros. Atunci ea se poate dezlănţui precum furia taurului la vederea batistei
roşii. Nu există între ea şi homosexualitate nici o legătură; prin natura lor,
sunt chiar, psihologic vorbind, polar opuse. Dar mai ales ciocnirea ei de
problema homosexuală o face să izbucnească şi să se reveleze ca sinistră
umbră a fiinţei noastre, ura faţă de homosexuali putând isteriza chiar
persoane a căror obişnuită socotinţă n-ar fi trădat niciodată o asemenea
explozivitate. Descoperirea acestei cruzimi funciare ar trebui să-l cutremure pe cel căruia aversiunea i-a mai lăsat totuşi un rest de luciditate.

Un virus foarte rezistent
Este adevărat că în ultimele 2-3 decenii ale veacului XX situaţia
homosexualului s-a îmbunătăţit întrucâtva în unele ţări ale Europei, din
punctul de vedere al relaţiilor sale cu autorităţile, cu statul. În ţările
scandinave, în Olanda şi Danemarca, adevărată avangardă a luptei pentru emanciparea sa de sub asuprirea sau tutela majorităţii, într-o măsură
mai redusă dar totuşi considerabilă în Spania, Franţa, Germania şi Italia,
el a obţinut chiar unele drepturi la care homosexualul român nu poate
nici măcar să viseze, marginalizat şi înjosit cum este de către prea ortodoxa moralitate publică.
Dar aceste ameliorări privesc o pojghiţă extrem de superficială a
societăţii, nu acele straturi ale ei cu care homosexualul are a se confrunta zi de zi. Homofobia de fond, ca stare de spirit esenţial inerentă cetăţeanului cumsecade sau onorabil, nu este cu nimic afectată de aceste
măsuri luate la nivel guvernamental sau parlamentar. Nici o deosebire
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notabilă nu se poate constata în această privinţă între burghezul mijlociu
de la Madrid sau Paris şi cel de la Bucureşti. Prin decrete se pot închide
sau goli închisori, dar nu se poate dezrădăcina o ură ancestrală. Ceea ce
se hotărăşte „de sus“ n-are nici un impact cât de cât eficace asupra realităţilor „de jos“.
Virusul homofob se arată incomparabil mai rezistent decât anticomunismul dreptei, xenofobia naţionaliştilor şi antisemitismul tuturor.

Deprimanta marginalizare
Că problema e de stringentă actualitate, în ciuda unor progrese
pe tărâmul politicii sociale, o dovedeşte elocvent şi emoţionant un film
realizat în 1999 de către cinematografia franceză, care ar fi avut unele
motive să înfăţişeze (şi) latura promiţătoare a situaţiei. Or, nimic nu i se
conturează promiţător regizorului Philippe Faucon, care a pornit în conceperea filmului său „Les étrangers“ de la mărturii şi de la fapte. Acestea îi vorbesc de o continuare a asupririi în forme care nici măcar n-au
devenit mai discrete sau mai subtile. Aceeaşi ostilitate dintotdeauna îl
întâmpină pe cel ce nu se poate ralia genului de sexualitate aflat la putere, mai ales când a avut curajul să iasă din ascunziş, adică să treacă la
ceea ce se cheamă „coming out“. În cursul unui singur an, ARTE, canalul de televiziune al Comunităţii Europene, a transmis de două ori acest
film, când ştiut este că rotaţia obişnuită a filmelor la televiziune se produce odată la câţiva ani.
Modestul său erou e un tânăr algerian, Selim, care trăieşte la periferia Marsiliei în mijlocul unei familii habotnice. Din partea acesteia
vine prima respingere brutală a homosexualităţii sale, pe care se încumetase să i-o aducă la cunoştinţă. Deşi este preferatul mamei, nici măcar
aceasta nu-l poate înţelege, alteritatea fiului contrariindu-i dorinţa de a
deveni bunică şi soacră şi punând în primejdie buna reputaţie a familiei.
Fratele său, mai dihai pornit decât toţi, îl tratează chiar ca pe un ciumat:
refuză să-i întindă mâna, se fereşte de orice atingere fizică. Pe deasupra,
îi pune în vedere să părăsească numaidecât domiciliul pentru ca peste
familie să nu se abată ocara legată de scandaloasa lui dezvăluire.
Ce să facă acest Selim, care abia îşi dăduse bacalaureatul şi încă
nu-şi găsise propriul său rost? Se înscrise printre voluntarii care urmau
să plece în Bosnia ca trupe ONU pentru a stăvili criminala nebunie sâr182

bo-croată. Nu mai suntem acum printre arabi, ci printre francezi. Homofobia şi-a schimbat doar culoarea feţei, a devenit ceva mai albă, dar
sufletul i-a rămas la fel de negru. Chefurile soldăţeşti şi scenele de brutalitate militară, în care francezii apar ca fraţi buni ai sârbilor întru grosolănie şi vulgaritate, dau o imagine pe cât de veridică pe atât de dezolantă a masculului heterosexual: în plină şi agresivă desfăşurare a unei
virilităţi descreierate, el nu are alte preocupări în afara trasului cu puşca,
violurilor şi halbei cu bere. Printre aceşti bărbătoşi camarazi, pe care tocmai nimicul din ei îi împinge să se grozăvească, Selim e ca un corp străin,
deşi poartă casca albastră ca şi ei. Fire blândă şi interiorizată, el nu poate
arunca nici o punte spre aceştia, dar nici ei nu se simt atraşi de el.
Încep însă a adulmeca ceva din misterul retrasului algerian. Iar
colegii de cameră îi vor cotrobăi prin lucruri până vor da de dovada
homosexualităţii sale. Neapărat de nimeni şi atacat de toţi, Selim e bătut
la sânge. Îl salvează de mai rău intervenţia unei sentinele alarmate de
tărăboiul din baracă. Superiorii vor lua partea bătăuşilor, al căror refuz
de a locui împreună cu unul ca Selim se bucură de deplina lor înţelegere.
Şi cum nicăieri nu va fi acceptat în urma celor ieşite la iveală, el va trebui să se instaleze la infirmerie.
Întoarcerea lui Selim la Marsilia nu e mai veselă, deşi coincide
cu zaiafetul unei nunţi: se căsătorea sora sa Yasmina, spre fericirea familiei care putea uita pentru câteva zile de ruşinea fiului cel nevrednic.
Acesta însă va avea şi mai puţine motive s-o uite. Benchetuiala celorlalţi, demonstraţie delirantă a „normalităţii“ victorioase, îl va face să-şi
simtă şi mai dureros izolarea. Nu-l bate nimeni aici, dar îl ocolesc toţi
aidoma „camarazilor“ din armată. Ce altceva îi mai rămâne de făcut
decât să-şi ia lumea în cap? Filmul se încheie cu imaginea trenului care-l
duce pe Selim spre necunoscutul parizian unde va avea cel puţin posibilitatea de a trăi ca un necunoscut.

Optimism reţinut
Homofobia nu e o concepţie despre om sau despre sexualitate,
ci o sumbră pornire iraţională, capabilă eventual să-şi confecţioneze un
simulacru de ideologie pentru a masca bestialul fond primar din care
purcede. Cruzimea este inima ei, sau ceea ce-i ţine loc de inimă. Dacă
Dumnezeul invocat de aripa ei evlavioasă i-ar împlini dorinţa şi ar face
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să dispară ca prin minune homosexualii de pe faţa pământului, lipsind-o
deci de obiect, ea ar trebui să se anine de altcineva, să-şi inventeze un alt
duşman, nu mai puţin detestabil, pentru ca această ferocitate, provenitoare
din smârcuri abisale ale fiinţei, să nu-l mistuie pe însuşi cel în care dospeşte.
Numai turbarea naţionalistă, nebunia războiului şi furia pseudorevoluţionară, inconştiente de autodistrugerea spre care se îndreaptă
inexorabil, mai oferă latentei noastre bestialităţi prilejuri comparabile de
a se defula, mai pe româneşte: răsuflători. În măsura în care înţelepciunea politică a omenirii le va îngreuna sau împiedica manifestarea, va
creşte însă şi ispita de a face din iubirea neconformă cu standardul erotic
supapa nevoii celor mulţi de a se uşura de cruzimea ascunsă în tainiţele
fiinţei. Dar despre această iubire se poate afirma cu siguranţă că nici o
putere din lume nu-i va veni vreodată de hac şi că milenara dorinţă a
celorlalţi de a o vedea stârpită pentru totdeauna n-are nici o şansă să se
împlinească: specia umană îşi va impune implacabil dublul ei model, cu
nenumăratele lui variaţii care dau vieţii frumuseţea, bogăţia şi misterul,
ignorate de satrapii sexualităţii obligatorii.
Cum vom vedea mai târziu, Hitler avea să încerce să „rezolve“
problema homosexuală în acelaşi fel şi în acelaşi timp cu problema
evreiască. Or, homosexualii n-au putut dispare, în ciuda marilor jertfe ce
le-au fost impuse, aşa cum n-au putut dispare evreii. A dispărut Hitler şi
ideologia sa. Au rămas totuşi imitatori în anteriu, cei cu capul ras sau cei
fluturând stindardul unui românism de care Caragiale râdea deja. Mărunţi şi mediocri, ce-i drept, dar în număr mare, şi putând oricând, tocmai pentru că sunt mulţi şi nemernici, să aprindă vâlvătaia unei nebunii
colective. Va fi de-ajuns ca unui homosexual să-i poate fi atribuită o
crimă oarecare, pentru ca mânia populară să se reverse asupra întregii
categorii umane marcate de această alteritate. Conştient de această posibilitate, homosexualul lucid nu-şi poate îngădui să fie foarte optimist. El
poate saluta cu satisfacţie o măsură sau alta luată întru ocrotirea sa, dar
ştie că asemenea măsuri nu pot stinge o ură veche de două mii de ani.

Naşterea monstrului
În manifestarea ei homofobă, neîndurarea noastră ancestrală şi
viscerală, prin care ne descoperim fraţi buni cu străvechile hoarde de
năvălitori şi rubedenii nu prea îndepărtate ale unor anume fiare, nu este
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însă nici foarte veche, nici universală. E adevărat că în jurul iubirii dintre bărbaţi sau dintre femei au existat, dintotdeauna şi pretutindeni, rezerve, nemulţumiri, păreri potrivnice. Niciodată însă şi nicăieri, înaintea
convertirilor în masă şi forţate la creştinism, nu se pomeniseră o ură şi o
voinţă exterminatoare ca acelea care se instalară la putere împreună cu
noua religiozitate, devenită instituţie oficială a imperiului.
O singură excepţie, întru totul notabilă, deşi privea un spaţiu geografic nu mai mare decât o muscă pe suprafaţa rotundă a globului terestru care stă pe masa noastră de lucru: acel fenomen de totalitarism religios cu obsesii sexuale din care creştinismul însuşi va ieşi şi de care va
rămâne legat ocult chiar când va crede că se va fi emancipat de el. Erau
închinătorii lui Iehova sau Iahve, acea plăsmuire născută în capetele
înfierbântate ale unor fii ai deşertului, căreia îi erau atribuite porunci dintre cele mai sângeroase, privind în mod deosebit sexualitatea şi cumplit de
crâncene când era vorba de relaţia intimă dintre persoane de acelaşi sex.
Cum se va vedea însă îndată, nu Iahve era la obârşia acestor porunci, ci un calcul foarte pământesc şi prozaic. În toate timpurile, inspiraţia divină a fost invocată de cei care aveau nevoie de un mijloc eficace
de a impune propriile lor viziuni, iar mulţimea a fost şi va fi totdeauna
dispusă să creadă în autenticitatea ei. Adesea ajunge să creadă în ea
chiar pretinsul inspirat sau împuternicit al lumii de sus, când s-a îmbătat
de făgăduinţele cuprinse potenţial în proiectele sale dominatoare. Întradevăr, neomenia bestială în tratarea celor predispuşi să se ataşeze afectiv propriului lor sex a cunoscut prima ei cristalizare într-un punct precis
al globului şi într-un moment de asemenea precis al istoriei: în sânul aşa
zisului „popor ales“, sălăşluit prin părţile unde locuiesc azi evreii şi
palestinienii, în a doua jumătate a secolului VII î.e.n. Acolo şi atunci s-a
dezlănţuit pentru întâia dată furia represivă împotriva acestui gen de
iubire. A fost suficient ca această furie să fie înscrisă în două cărţi ale
Vechiului Testament pentru ca ea să facă înconjurul lumii şi să lase pretutindeni sinistrele ei urme. E de necrezut cum ceea ce se năştea, cu o
anumită justificare geopolitică, în sânul acestor douăsprezece triburi, a
putut invada întreaga Europă şi – prin ea – întreaga planetă. Cu toată
felurimea legilor după care se cârmuiesc mai toate popoarele silite să
treacă la creştinism, acestea au trăit, în ceea ce priveşte cealaltă formă a
iubirii, sub semnul tiranic al Leviticului şi Deuteronomului. I-au putut
urî şi alunga pe evrei, dar n-au putut scutura jugul uneia dintre tradiţiile
lor cele mai întunecate.
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„Înaintea erei noastre“
Informaţiile de care dispunem în legătură cu trecutul îndepărtat
al erosului prohibit sunt desigur foarte lacunare, mai ales în ce priveşte
istoria lui pe alte continente. Se ştie însă cu destulă exactitate cum stăteau lucrurile în Europa înaintea prezentei ere. Obiecţia fundamentală şi
de cele mai multe ori aproape unică, n-a pus niciodată în discuţie natura
monosexuală a relaţiei, ci exclusiv incompatibilitatea cetăţeanului liber
de sex masculin cu un rol asemănător celui al femeii. Funcţia acesteia
revenea de drept nenumăraţilor sclavi care formau ceea ce se numea
cândva la români „talpa ţării“.
Când erotismul intermasculin se menţinea în acest cadru, el se
armoniza perfect cu mentalitatea generală şi cu legile. Şi el nu consta
numai din exploatarea celui supus de către cel puternic. S-au perpetuat
povestiri emoţionante despre iubiri aievea între sclav şi stăpânul său.
Iată una dintre ele, aşa cum o relatează scrierea apocrifă Faptele apostolului Andrei: „Demetrius, prim cetăţean în Amasea, avea un sclav egiptean pe care-l iubea nespus şi cu un simţământ neobişnuit. Acesta fu
cuprins de friguri şi-şi dădu duhul. Aflând de cele ce săvârşea fericitul
apostol prin împrejurimi, Demetrius se duse să-l vadă. Cu lacrimi în
ochi, îi căzu la picioare spunându-i: «Cred că nimic nu-ţi e cu neputinţă, slujitor al lui Dumnezeu. Mi-a murit tânărul pe care-l iubeam cu
negrăită dragoste. Rogu-te din suflet, vino în casa mea şi fă în aşa fel
încât să-l capăt iarăşi». Auzindu-l şi înduioşat de lacrimile lui, apostolul merse la casa unde zăcea băiatul şi, continuând a propovădui tot ce
privea mântuirea poporului, se apropie de trupul care zăcea în nemişcare spunând: «În numele lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, îţi poruncesc, băiete, scoală-te teafăr şi sănătos». Iar tânărul egiptean se
ridică de-adevăratelea în picioare şi fu înapoiat stăpânului său“.2

Efeminarea şi tainele ei
Pentru mari naţiuni ca grecii şi romanii, confruntaţi mereu cu
năvăliri sau cu propriul lor expansionism, deci necontenit pe picior de
război, asumarea funcţiei feminine într-o relaţie erotică de la bărbat la
2

Acta Andreae III, 1-2, L. Moraldi, Torino, 1975
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bărbat echivala cu o degradare a virtuţilor masculine, absolut indispensabile apărării sau agresiunii cu caracter militar. Luând locul femeii, bărbatul şi-ar însuşi şi firea acesteia, devenind astfel inapt să-şi îndeplinească
misiunea specifică: aşa raţionau strămoşii, întemeietorii culturii şi civilizaţiei europene, cu desăvârşire neinteresaţi de ceea ce ar fi împotriva naturii într-o asemenea relaţie. Se străvede în acest raţionament o anumită
concepţie despre femeia însăşi: sex slab, chiar dacă pentru unii frumos.
De aici ruşinea de care se acoperea grecul sau romanul liber când se afla
că adoptase o astfel de atitudine, social dezavuată. Nu-l aştepta însă mai
mult decât ruşinea – şi în rare cazuri o amendă.
În treacăt şi în paranteză spus: înţelegerea homosexualului pasiv
ca fiinţă efeminată a dovedit o uimitoare trăinicie istorică. Ea continuă
până azi să caracterizeze imaginea homosexualului în general, aşa cum
trăieşte ea în fantezia şi prejudecata colectivă, continuu alimentate de o
propagandă pe cât de tendenţioasă, pe atât de ignorantă şi neinformată.
Efeminarea este într-adevăr posibilă, dar ea poate avea întru totul loc
chiar şi pe fond heterosexual, ceea ce de altminteri e destul de curent.
Când se manifestă la un homosexual, ea e departe de a-l defini în mod
tipic sau exhaustiv, condiţia homosexuală nefiind mai puţin variată şi
chiar contradictorie decât cea heterosexuală, iar virilitatea nefiind în
cadrul ei mai puţin frecventă sau definitorie, doar altfel direcţionată.
Dar chiar când este vorba de o autentică homosexualitate efeminată, se vede în ea, superficial şi frivol, numai ceea ce poate stârni derâdere, într-o totală opacitate la ceea ce este ascuns şi uman în ea. Or, cine
izbuteşte să depăşească acest stereotip impus de automatismul gândirii
sociale şi se apropie omeneşte de fenomenul persiflat, descoperă în el o
bogăţie a simţirii şi o ascuţime a inteligenţii care cinstesc fiinţa umană,
dincolo de apartenenţa ei la un sex sau altul. Iar când se arată capabil să
abordeze în acest spirit forma cea mai şocantă a efeminării – travestiţii
sau transsexualii – se vede pus în faţa unei adâncimi psihologice absolut
ieşite din comun, rară atât printre heterosexualii cât şi printre homosexualii „normali“: un fel de miracol al unei naturi care s-a depăşit pe sine.
Ar fi desigur lipsit de simţ istoric să pretindem vechilor romani
o asemenea înţelegere a efeminării, pe care suntem însă pe deplini îndreptăţiţi s-o aşteptăm din partea celor de azi, mândri de cuceririle psihologiei în două milenii de evoluţie culturală. Se pare însă că acestea nau urnit din loc nici cu o iotă un fel primitiv de a gândi, extins în plus
asupra întregii realităţi homosexuale. Contemporanii lui Iulius Caesar şi
187

Vergilius Maro, cu toate limitele lor, ştiau s-o privească mult mai nuanţat, în plus cu un umor şi o superioritate care fac de ruşine evlavia sau
moralitatea noastră indignată.

De la Caesar la Clinton
Cele petrecute cu Caesar, usturător persiflat de contemporani
pentru a fi fost „amanta“ regelui Bitiniei, de unde porecla „Regina
bitinica“, trebuie să fi provocat pe atunci, adică în primul secol dinaintea
erei noastre, un scandal asemănător cu cel cunoscut de americani când
descopereau aventurile erotice ale preşedintelui Clinton în chiar cabinetul oval unde se luau hotărâri de însemnătate naţională şi internaţională.
Dar ce suveran şi cu ce dezinvoltură ieşise Caesar din încurcătură, mai
ales fără a se coborî până la a face mea culpa şi a cere iertare concetăţenilor.
Acest episod din viaţa ilustrului militar şi om de stat, atât de celebru pe vremuri încât Dante îl integrase Divinei Comedii, arată ce înţelegătoare era pe atunci opinia şi moralitatea publică faţă de o abatere, în
fond anodină, de la regulile pe care ea însăşi le stabilise. Nimănui nu-i
trecea prin gând să atribuie faptului o semnificaţie religioasă, deşi aşa
zisul păgânism avea şi el superstiţiile sale. Iar reprimarea necru-ţătoare a
unor asemenea abateri ar fi părut şi mai de neconceput. Mult mai drastic
se reacţiona în legătură cu adulterul, care-şi putea atrage chiar surghiunul. Pentru ca în minţi să se nască ideea unei pedepse capitale sau privative de libertate aplicabile celor îndrăgostiţi de o persoană de propriul
lor sex, capetele trebuiau să fie fecundate de odiosul spirit al legilor
iudaice.

O unire împotriva naturii
Era încă prematur ca această fecundare să aibă loc; subteran totuşi, pregătirea ei se afla deja în mers. În primele două secole ale erei
noastre, păturile cultivate de pe întreg cuprinsul imperiului roman, influenţate mai ales de filosofia stoică, erau străbătute de un surprinzător
curent de purificare a moravurilor, între altele prin stăpânirea energică a
sexualităţii. Se vedea în cultivarea excesivă a acesteia o pricină de mole188

şire spirituală care, în contextul unei vieţi politice din ce în ce mai tulburate, putea deveni fatală pentru naţiune. Cicero, Seneca şi Epictet ilustrează pregnant această tendinţă, cu un puternic accent pus pe însemnătatea dominării de sine pentru viaţa interioară şi valorile ei, accesibile
numai printr-o înnobilare a simţurilor. Neoplatonismul lui Plotin şi al lui
Filon din Alexandria va postula aceleaşi cerinţe, cu o coloratură mistică
în plus.
Nu venea din cer această aspiraţie, ci dintr-un instinct spiritual
de autoconservare al unei elite conştiente de dezastrul spre care se îndrepta o societate în crescândă şi ameninţătoare decadenţă pe fondul
unei dezintegrări politice rău prevestitoare. „À quelque chose malheur
est bon“: criza social-politică a imperiului roman între 100 î.e.n. şi 300
e.n. mâna spiritele simţitoare şi căutătoare spre valori inaccesibile acestui proces de degradare. Iar ele nu puteau fi găsite decât într-o lume
lăuntrică, pe cât posibil sustrasă dezolantei vremelnicii şi zădărnicii de
care se vedea înconjurat din toate părţile insul sincer năzuitor, bunăoară
în felul lui Lucilius căruia Seneca îi trimitea ziditoarele sale scrisori.
Deja primii teologi creştini, cu toată ura lor împotriva aşa zisului păgânism, nu putuseră să nu recunoască, plini de respect, existenţa
acestei orientări, bineînţeles în maniera lor uşor propagandistică: în
Vergiliu, de pildă, care trăia în ultimul secol dinaintea acestei ere, ei
vedeau un vestitor al lui Hristos, identificat de ei în copilul izbăvitor
despre care vorbea una dintre bucolicele poetului.
În această pledoarie, de esenţă precumpănitor stoică, pentru dominarea spirituală şi morală de sine, erau incluse bineînţeles şi excesele
în care iubirea dintre cei de acelaşi sex aluneca aidoma celeilalte iubiri.
A face amor cu băieţandri devenea repudiabil atunci când asemenea
desfătări erau expresia unui cult sibarit al plăcerii extravagante.
Peste nu multă vreme, acest curent va intra în contact cu puritanismul religios iudaic, aşa cum se reflecta el în progenitura sa creştină,
al cărei naş avea să fie cetăţeanul roman Saul din Tars, adică Apostolul
Pavel. Din unirea lor, care era cu adevărat „împotriva naturii“, deoarece
spirite fundamental opuse animau cele două orientări, avea să se nască
monstrul pe care-l numim homofobie.
Să nu ne grăbim însă a aborda deja calamităţile propriei noastre
ere, înainte de a zăbovi oleacă la ceea ce se petrecea în însăşi „ţara sfântă“ de-a lungul jumătăţii de mileniu care preceda interpretarea şi extinderea creştină a homofobiei tradiţionale iudaice.
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Homosexualitate, politică, demografie
Temeiul politic, adică necesitatea unei virilităţi capabile să facă
faţă nevoilor statului prin ocolirea moleşitoarei efeminări, intervenea şi
în cazul vechilor evrei, mai ales după acea zguduire naţională care fusese captivitatea babilonică: Israel trebuia să conteze pe bărbăţia neslăbită
a fiilor săi. I se adăuga însă obsesia demografică a unui popor nu prea
numeros, obsesie necunoscută romanilor: dacă populaţia sa nu va spori,
Israel se va afla în primejdia de a fi înghiţit de către vecini – primejdie
ce nu şi-a pierdut întru nimic actualitatea. Din unirea acestor doi factori
s-a născut ura feroce faţă de homosexualitate, privită ca duşman de
moarte al intereselor politice naţionale.
Poate părea şocant, dar aşa a fost: vechii evrei au introdus pentru prima oară în istoria omenirii folosirea calculată şi nerisipitoare a
spermei, de care erau foarte conştienţi că depinde înflorirea cantitativă a
naţiunii. Îi administrau întrebuinţarea cu parcimonia pe care alţii o puneau în consumarea apei. Aşa s-a născut sinistrul bluff al onanismului,
sperietoare bimilenară a întregii omeniri, după numele biblicului Onan
care nu-şi depunea lichidul seminal acolo unde se cuvenea, ci îl lepăda:
irosire nepatriotică! Într-o şi mai gravă situaţie se aflau cei ce risipeau
preţiosul lichid în relaţii cu persoane de acelaşi sex în loc să-l valorifice
în interes naţional printr-un act sexual obişnuit.
Nerespectarea acestei interziceri, consemnate chiar în cărţile sacre ale comunităţii, atrăgea pedeapsa capitală, în al cărei uz principiul
economisirii era complet dat uitării: omul viu conta mult mai puţin decât
cel care putea veni. Valoarea persoanei încă nu fusese descoperită, în
schimb însă cercetarea sexualităţii scosese la iveală primii experţi în
materie. Iar ceea ce îşi avusese începutul într-o necesitate naţionalpolitică fu ridicat la rangul de componentă esenţială a religiozităţii şi îşi
puse pecetea pe întreaga psihologie. Onanismul şi homosexualitatea
căpătară greutatea teologică a unor păcate împotriva lui Dumnezeu şi, ca
atare, deveniră sursă de tulburări psihice şi nervoase în toţi cei împinşi
de credinţele lor religioase într-un conflict cu cerinţele firii.
La nici un popor sexualitatea nu fusese înconjurată de atâtea
oprelişti şi frici. Preluând această psihoză sexuală, creştinismul va inventa forme din ce în ce mai rafinate de demonizare a sexualităţii, ceea
ce va face ca boala să progreseze corespunzător. Prin mania misionară a
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creştinilor această boală se va transforma în epidemie, a cărei creştere,
prin mondializarea catolică, va duce la pandemie.
Iată contribuţia vechilor evrei la incriminarea homosexualităţii.
Contribuţie decisivă, deoarece un fapt anodin în sine devenea dintr-o
dată fărădelege, iar factorul activ al parteneriatului homosexual se făcea
încă şi mai vinovat decât cel pasiv. Legea va fi necruţătoare atât pentru
unul cât şi pentru celălalt. Fapta lor era pusă pe aceeaşi treaptă cu omorul. Şi cum, pentru mentalitatea juridică a acelui timp era vorba de păcate la fel de grave, unul dintre ele va deveni pedeapsă pentru celălalt.
Homofobia născândă îşi asuma cu o conştiinţă foarte liniştită dreptul de
a ucide cu care pretindea a fi fost investită de Iahve însuşi. Acestei mentalităţi îi datorează omenirea, de asemenea, ideea obsedantă a unui
Dumnezeu cu o curiozitate morbidă pentru intimitatea erotică a creaturilor sale şi care le spionează prin gaura cheii pentru a se năpusti nemilos
cu pedepsele sale asupra celor ce-şi permit să conceapă sexualitatea
altfel decât stă scris la sfânta carte.

O tăcere grăitoare
Datorită mai ales bunelor servicii ale Apostolului Pavel, sângeroasa inovaţie iudaică impregnă creştinismul încă de la începuturile sale.
Era flagrantă contradicţia dintre moştenirea spirituală hristică, plină de
compasiune faţă de suferinţa umană, şi această ferocitate tributară unui
trecut de care Iisus însuşi se distanţase. Şi totuşi se pare că nimeni nu se
arăta preocupat de ea; în orice caz, nu ne-au parvenit documente care să
ateste sesizarea ei de către cineva. Poate că unora din victimele acestei
asprimi să le fi trecut prin minte că ar fi meritat un alt tratament din
partea unei religii care propovăduia iubirea duşmanului, dar glasul lor
n-a putut ajunge până la noi. Istoria nu i-a înregistrat decât pe cei care o
creau prin zelul lor misionar.
Aşa-zişii proto-părinţi bisericeşti, doritori să păşească pe urmele
apostolilor, erau într-adevăr – cu o singură, dar semnificativă excepţie –
unanimi întru a condamna ca păcat strigător la cer, demn de cea mai
nemiloasă reprimare, o latură a firii umane şi o formă de iubire asupra
cărora întemeietorul nu rostise nici un fel de judecată. Or, e neîndoios că
acesta ar fi făcut-o, dacă ar fi văzut în ele un pericol, ca în atâtea alte
purtări omeneşti denunţate de el.
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Aşa avea să procedeze, şase secole mai târziu, Mahomed, care,
cu siguranţa de sine a ignorantului, se pronunţă în chestiunea asupra
căreia Iisus tăcuse: atunci când doi bărbaţi îşi unesc trupurile este un
păcat în faţa lui Alah, spune el, şi repovesteşte – în sura şaptea – istoria
Sodomei. Dezvăluie astfel originea informaţiilor sale: nu Alah, ci
Iehova, mai exact homofobia închinătorilor săi, la care se adăuga aceea
a unui creştinism triumfător de trei secole nu numai în acea parte a lumii, ci cu mult dincolo de hotarele ei. Coranul este marcat într-un chip
izbitor de dubla influenţă, iudaică şi creştină, atotputernică în spaţiul
geografic şi spiritual al Orientului apropiat.
Şi totuşi, paradoxal, Islamul, deşi nefavorabil pederastiei, o va
favoriza în practică, în vreme ce ucenicii postumi ai celui ce nu vorbise
niciodată despre un asemenea păcat vor practica o intoleranţă de fanatici
apucaţi, prezentă deja la păstorii duhovniceşti ai unei biserici încă clandestine. Să-i ascultăm în ordine cronologică pe cei mai reprezentativi.

Germenii intoleranţei
Justin Martirul (100-165) nu-şi poate concepe evlavia fără a ridiculiza zeii lumii dispreţuite pentru păgânismul ei şi cărora printre altele le sunt atribuite dubioase aventuri sexuale, luate ad litteram de naivitatea şi incultura creştină, incapabilă să înţeleagă adâncimea umană şi
simbolismul spiritual al genialei mitologii greco-romane. Dumnezeul
nostru, zice el, „nu e unul care s-a năpustit râvnitor asupra Antiopei
sau altor femei şi nici asupra lui Ganimede“. Aluzia polemică la relaţia
dintre păgânism şi homosexualitate e cât se poate de transparentă. Cât
despre viaţa sexuală a bunului creştin, ea nu poate cunoaşte decât alternativa: ori căsnicie, ori abstinenţă. „Dacă nu ne căsătorim pentru a avea
copii, atunci, rămaşi necăsătoriţi, trăim în castitate tot restul vieţii“.3
Clement din Alexandria (mort în jur de 215), gânditor şi trăitor
cu mare orizont cultural, ne informează, printre altele, că în timpul său
homosexualitatea era pe deplin legală la Roma, ceea ce însă nu-l împiedica să încline spre obiceiurile şi tiparele mentale ale celor de la Ierusalim: „Relaţiile fizice dintre bărbaţi, însămânţarea nerodnică, coitul
anal, unirile androginice incomplete, toate acestea trebuiesc evitate; să
3

Justin Martirul, Apologia, I, 25 & 29
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se dea mai multă ascultare naturii, aflată în dezacord cu asemenea raporturi şi arătând prin felul cum a rânduit lucrurile, că bărbatul nu e
făcut pentru a primi sămânţa, ci pentru a însămânţa“. De pe acum fantezia creştinului începe să lucreze, făcându-l să creadă în realitatea celor
ce-şi închipuie că se vor fi petrecut la Sodoma şi despre care Biblia nu
oferă decât o informaţie extrem de sumară şi enigmatică, devenită însă
la Clement foarte precisă şi explicită: „Dedaţi unui desfrâu care-i cuprinsese pe mai toţi, sodomiţii căzuseră în tot felul de turpitudini, practicând fără ruşine adulterul şi arzând de o nesănătoasă iubire pentru
băieţi“. Imaginea pe care o are despre homosexual este dominată de
aceea a insului efeminat în trăsături şi gesturi, prin urmare destinat unui
rol pasiv: „Îi recunoşti după figură că sunt bărbaţi şi femei în acelaşi
timp, căutând plăcerile Venerei, urând puterea virilă şi lăsându-şi părul
lung ca femeile... Cel ce se leapădă de bărbăţia sa în timpul zilei, va fi
cu siguranţă ispitit să facă pe femeia în timpul nopţii“.4
Tertulian (160-230) ridică tonul şi devine mai drastic în condamnare. Revoltat la vederea celor ce se dedau „unor desfătări nebuneşti care încalcă legile naturii“, cere ca aceştia „să fie alungaţi din
biserică“ (nici nu se putea întreprinde mai mult împotriva lor într-o
comunitate marginală şi ilegală), „şi nu numai de pe pragul ei, ci şi de
sub acoperişul ei, faptele lor fiind nu atât păcate, cât monstruozităţi”.5
Creştinul se arată astfel şi mai incapabil decât păgânul de rând
să se ridice deasupra modelului de gândire şi de conduită impus de o
anumită practică socială. Confundă existenţa celor două sexe, exterior
distincte, cu realităţile din spatele acestei aparenţe, de o diversitate fără
margini şi fără graniţe precise între ele. Şi nu-şi dă seama că natura,
creând aceste două sexe, face doar o sugestie extrem de generală privind
raporturile lor şi nu arată prin nimic că ar vrea să impună un unic mod
de exercitare a atracţiei sexuale. Înmulţirea speciei e într-adevăr o posibilitate majoră, dar prin ea sexualitatea umană e departe de a-şi fi epuizat raţiunea de a fi.
Creştinismul însuşi, care face atâta caz de funcţia exclusiv reproductivă a relaţiei sexuale, s-a cristalizat ca religie apocaliptică: aşteptând cu nerăbdare sfârşitul lumii, pe care-l simţea foarte aproape, şi deci
nemaivăzând nici un sens în înmulţirea speciei, de vreme ce aceasta era
4
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Tertulian, Ad nationes, I, 16
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destinată apropiatei judecăţi de apoi. Preferinţa pe care, începând cu
Pavel, o arăta castităţii era o dovadă în plus că perpetuarea neamului
omenesc nu făcea parte dintre priorităţile sale. Din acest punct de vedere, el adopta o direcţie divergentă în raport cu politica iudaică a expansiunii demografice. Evreii economiseau sperma pentru a o folosi cât mai
just şi mai eficace întru slujirea intereselor naţionale; creştinismul predica abstinenţa de dragul ei, în iluzia că ea e mai plăcută lui Dumnezeu
decât sporirea populaţiei.
Şi apoi, în timp ce atât evreii cât şi romanii combăteau homosexualitatea ca fenomen de efeminare care slăbeşte combativitatea militară
a naţiunii, noua religiozitate transforma întreaga comunitate într-o imensă făptură de gen feminin: biserica era „mireasa lui Hristos“, expresie
simbolică desigur, dar arătând cât de sexual obsedată era noua religie şi
cât de dispusă să-şi abandoneze virilitatea, atribuită de ea exclusiv
„dumnezeiescului mire“. Unui Iulius Caesar sau unui Octavianus Augustus nu le-ar fi putut trece prin minte să conceapă naţiunea romană ca
mireasă a lui Jupiter, deşi mitologia îl prezintă pe acesta ca foarte sensibil la farmecul femeii. Întregul senat ar fi râs de ei, dar ei înşişi erau
îndeajuns de lucizi şi cu simţul ridicolului pentru a nu cădea într-o atât
de grotească adoraţie, în ale cărei braţe creştinismul, cu tot
antipăgânismul său, se arunca voios şi ingenuu. Era de altfel noutatea şi
originalitatea noii religii în raport cu severa tradiţie iudaică: îl umaniza pe
Iehova până la a-l convinge s-o ia de nevastă şi să facă din ea o mireasă.
Dar la realităţile dindărătul aparenţelor precum şi la toate aceste
contradicţii şi inconsecvenţe nu se gândeau Justin, Clement şi Tertulian,
în starea de ebrietate spirituală în care-i adusese fanaticul entuziasm
pentru o credinţă gâlgâind de fantasmagorice făgăduinţi. Vedeau doar
oribilul unor relaţii înţelese de ei ca străine firii. Nu le puteau deocamdată condamna decât prin vorbe, aşteptând să pună mâna pe putere ca să
le poată destina ştreangului sau rugului.

Ameninţări apocaliptice
De ce putea să-i supere pe aceşti primi Părinţi ai bisericii un fenomen care, cu toată răspândirea lui, rămânea minoritar şi marginal faţă
cu instituţiile sociale ale căsătoriei şi familiei? Răspunsul ni-l dă însăşi
dezvoltarea vieţii creştine a acelui timp, puternic marcată de ascetismul
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din care se năştea monahismul, aflat de-a lungul veacurilor II şi III în
prima şi promiţătoarea sa înflorire. Or, tocmai renunţările pe care acesta
şi le impunea, împreună cu separarea sexelor şi compania exclusiv masculină (respectiv feminină), obligatorii în viaţa mănăstirească, făceau să
se trezească din adâncuri de fiinţă, mai mult sau mai puţin ignorate, o
pornire pe care traiul în societatea laică o menţine în stare dormitândă,
împiedicând-o astfel să se manifesteze. Cum vom vedea în unul din
capitolele imediat următoare, homoerotismul devenea un fenomen din ce
în ce mai actual şi mai îngrijorător în pustiile din Egipt, Palestina şi Siria.
El neliniştea minţile cultivate dar totodată marcate de interdicţia
paleotestamentară, confirmată cu mare autoritate de către Apostolul Pavel.
Împotrivirii exprimate de aceştia îi lipsea deocamdată agresivitatea, biserica neavând încă putinţa să preconizeze şi să administreze
adevărate pedepse; condamnările lor erau numai verbale, declarative.
Puteau cel mult ameninţa invocând mânia cu care judecătorul ceresc se
va năpusti în lumea de dincolo asupra celor ce s-au făcut vinovaţi de acest
păcat. În scrieri religioase ca Apocalipsa lui Petru sau Apocalipsa lui Pavel
se fac auzite primele răfuieli apocaliptice cu homosexualitatea din partea celor care pretindeau că le-au fost descoperite misterele vieţii de
după moarte: „Alţi bărbaţi şi femei erau aruncaţi din înaltul unei stânci şi
prăvăliţi în adâncuri; paznicii îi sileau apoi să urce din nou stânca până
la locul de unde fuseseră zvârliţi: sunt cei care şi-au pătat trupul purtându-se asemenea femeilor, iar femeile care erau cu ei sunt cele ce s-au
culcat împreună aşa cum se culcă bărbatul cu femeia”.6 Vizionarul care
se prevalează de numele lui Pavel se arată mai puţin îndurător,
anticipându-l pe Dante şi dezvăluind astfel izvoarele chinurilor închipuite
de acesta: „Am văzut alţi bărbaţi şi femei acoperiţi de praf şi sânge. Erau
cufundaţi într-o adâncitură cu smoală şi pucioasă şi curgeau împreună cu
râul de foc. Întrebai: Cine sunt aceştia, Doamne? Îmi răspunse: Sunt cei
care s-au dedat nelegiurii din Sodoma şi Gomora, bărbaţi uniţi cu bărbaţi.
Ei ispăşesc fără de odihnă săvârşirea acelui păcat”.7
Glasul acestor imitatori ai văzătorului din Patmos e încă slab şi
nesigur în ce priveşte osânda hărăzită homosexualilor, nu va înceta însă
a creşte în vehemenţă. Până când, prin necontenite adaosuri şi supralicitări ale teologiei şi fanteziei reunite, se va ajunge la prima viziune
6

Apocalipsa după Petru în Apocrifi del Nuovo Testamento. A cura di Luigi
Moraldi. Unione tipografico-editrice torinese. Torino 1975, p. 1847
7
Apocalipsa după Pavel. Ibidem, p. 1895
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cristalizată şi coerentă a soartei ce-i aşteaptă pe aşa zişii sodomiţi, odată
plecaţi din lumea aceasta şi depuşi în iadul cel veşnic şi fără de ieşire.
Toma din Aquino, Dante şi Giotto, împreună cu mulţi alţi gânditori şi
artişti influenţaţi de gândirea bisericească a evului mediu, iar alături de
ei toţi zugrăvitorii de scene infernale pe pereţii exteriori şi interiori ai
mănăstirilor din spaţiul spiritual ortodox, vor oferi un tablou complet şi
amănunţit al chinurilor prin care omul va trebui să plătească acolo bucuriile de aici. Dar scrierile apocaliptice din primele secole ale noii ere
puteau da deja fiori spiritelor credule şi temătoare.

Enigmatica autocastrare
În această atmosferă se forma şi se afirma personalitatea absolut
excepţională a celui ce avea să conteze multe veacuri ca model de erudiţie teologică, profunzime filosofică, propovăduire pasionată, măiestrie şi
fecunditate prodigioasă a artei literare, dar nu mai puţin ca autenticitate
în trăirea valorilor promovate de creştinism: Origene (185-254), adevărat gigant al gândirii religioase. Admirat până azi ca deschizător de
drumuri în exegeza biblică, mai ales prin ingenioasa sa interpretare simbolică a faptelor şi personajelor din Vechiul şi Noul Testament, el şi-a
creat însă şi puternice duşmănii în sânul bisericii prin non-conformismul
cu aer eretic al unora din tezele sale, ca de pildă pre-existenţa sufletelor
înainte de naştere sau izbăvirea universală a omenirii la sfârşitul timpurilor, idei greu de împăcat cu învăţătura Maicii Biserici.
Acestor pricini teologice de „sminteală“, cum ar fi zis bunul călugăr, li se adăuga un act existenţial nemaipomenit, care atârnă mai greu
decât toată ştiinţa, învăţătura şi propovăduirea lui laolaltă. Biserica a
reacţionat cu ieftină indignare, dar pentru posteritate gestul autocastrării sale rămâne enigma în care se ascunde sensul ultim al luptei
sale spirituale: cu ceea ce noua religie cerea de la el, cu sine însuşi, cu
mentalitatea şi autoritatea instituţiei din care făcea cu umilinţă parte.
Nu sunt cunoscute detalii de ordin medical asupra acestei cumplite automutilări, se ştie numai că de foarte tânăr a vrut să se pună la
adăpost de pericolele legate de sexualitate, stâlcind mădularul de la care
credea că vine căderea în ispită. Tocmai pentru că era tânăr şi puţin priceput în cele prea omeneşti, nu-şi dădea seama că ispita are loc nu la nivel
genital, ci în suflet, iar acesta nu poate fi castrat, dacă nu e din capul locului
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un suflet de eunuc, cum se vede adesea, chiar când unealta plăcerii se arată
aptă să-şi dovedească triviala-i bărbăţie. Origene va fi târât astfel cu sine,
aproape o jumătate de secol, dorinţa chinuitoare de care încerca să scape şi
care, prin neputinţa de a se realiza trupeşte, devenea şi mai arzătoare.
Condamnându-i gestul, biserica i-a refuzat preoţirea în timpul
vieţii (mai precis: i-a anulat-o) şi canonizarea ca fericit sau sfânt după
moarte. Admiraţia unanimă pentru geniul său nu i-a putut-o însă lua
nimeni. Sfântul Ieronim, care trăia cu două secole mai târziu şi lua parte
la sinoadele care stigmatizau ideile lui Origene, putea spune: „După
apostoli, Origene îmi apare ca marele învăţător al bisericii; numai ignoranţa poate nega acest adevăr. Aş lua asupra mea calomniile cu care
i-a fost acoperit numele, dacă aş avea în schimb o cunoaştere a Scripturilor atât de profundă ca a lui”.8
Origene străluceşte şi azi ca un far spiritual a cărui putere de a
lumina a depăşit cu mult hotarele acelor întunecate vremuri de închegare
a comunităţii şi gândirii creştine sub semnul fanatismului şi al unei fantezii delirante. Ideile sale cu iz eretic reprezentau în realitate anticiparea
genială a unei cugetări a cărei imperioasă necesitate omenirea o va simţi
abia în ultimele două secole când, încercând să se libereze de sub tutela
ecleziastică, medita prin propriile-i forţe la ceea ce ar putea să fie începutul şi sfârşitul, alfa şi omega.

Pornirea firii şi porunca dogmei
De ce va fi săvârşit el acel violent act asupra propriei persoane?
Fireşte, în naiva iluzie că aşa se va sustrage tentaţiei. Cărei tentaţii însă?
Cea venind dinspre femeie, mai exact dinspre slăbiciunea în faţa ei? Dar
el împărtăşea această slăbiciune cu toată omenirea de gen masculin şi cu
cvasi-totalitatea creştinilor angajaţi cărora noul crez nu numai că nu le
atenua sau anula pornirea sexuală naturală ci dimpotrivă, prin înăbuşirea
ei, o înteţea. Ruşinea n-ar fi fost deloc mare chiar dacă ar fi cedat ispitei,
sau în orice caz nu aşa de mare încât să justifice o intervenţie brutală în
propria-i anatomie. Pe de altă parte, era prea umil ca să se considere mai

8

Citat după Jean Danielou: Origène în „Le nouveau dictionnaire des auteurs“,
Robert Laffont, Paris, 1994, p. 2380
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râvnitor decât restul coreligionarilor şi deci mai expus decât ei, care aveau
desigur greutăţile lor, poate nu mai mici, în suportarea „aşchiei din carne“.
Unica explicaţie plauzibilă e că el avea de combătut o ispită
mult mai puternică decât cea familiară tuturor, cea a atracţiei erotice al
cărei nume era atât de odios încât bunul creştin nici nu-l putea rosti.
Ceea ce-i punea sufletul şi simţurile la grea încercare era pentru
Origene, învăţat să deteste păcatul simbolizat de dezastrul Sodomei, aşa
cum i-l tâlcuiseră maeştrii săi întru teologie, de o gravitate infinit superioară aproape banalei „căderi în ispită“. Curentă de la călugăr la episcop, aceasta putea fi uşor trecută cu vederea, căci, de!, oameni suntem,
şi sancţionabilă canonic în cel mai rău caz prin câteva rugăciuni, zile de
post sau metanii suplimentare. Mintea sa era prea trează şi ascuţită ca să
nu-şi dea seama că posibilitatea unei asemenea alunecări nu merita un
sacrificiu atât de radical.
În sufletul lui Origene trebuie să fi ars o extraordinară flacără a
iubirii interzise. Îmbibat însă de spiritualitatea Vechiului Testament,
asupra căruia a scris comentarii neegalate, şi format sub influenţa lui
Justin şi Clement, veneraţi de el, era peste puterile lui, atât intelectuale
cât şi volitive, să răzbească la o altă înţelegere decât cea impusă de tradiţie şi de tot mediul ecleziastic înconjurător. Dacă reuşim să vedem
dincolo de biografia convenţională oferită de toate enciclopediile şi de
toate istoriile bisericeşti, totdeauna admirativă, dar invariabil găunoasă,
intuim în sufletul, spiritul şi viaţa lui o încleştare de grandioasă, paradigmatică anvergură: între o predispoziţie sexuală sincer şi patetic trăită,
şi imperativele nemiloase ale unui crez ostil ei, pe care însă Origene, în
virtutea unei chemări şi unui destin cu totul excepţionale, îl lua mai în
serios ca nimeni altul.

Sodoma, altfel înţeleasă
Este o ipoteză, desigur, dar de departe mai verosimilă decât interpretarea oficială dată de biserică jugănirii de sine. Origene ar fi recurs
la acest mijloc de a-şi birui simţurile, deoarece ar fi interpretat ad litteram spusa lui Iisus: „Sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi,
pentru împărăţia cerurilor” (Matei 19, 10). Este însă o adevărată insultă
la adresa acestui geniu al exegezei biblice să i se atribuie o înţelegere
atât de primitivă, lui care a strălucit tocmai prin capacitatea de a inter198

preta Scriptura simbolic, adică la antipodul lecturii literale. În plus, nu o
frază putea să-l împingă la un gest existenţial, şi încă atât de grav, ci o
criză interioară de aceeaşi natură.
Ipoteza aceasta nu e numai reconstrucţie psihologică a luptei lăuntrice care culmina prin automutilare. Ea are şi un fundament pozitiv,
verificabil de oricine. Origene nu s-a alăturat niciodată corului de hulitori
ai Sodomei ca simbol al iubirii interzise, deşi exegezele sale biblice îi
ofereau nenumărate prilejuri de a lua o atitudine în privinţa aceasta şi de a
arunca la rândul său anatema asupra celuilalt eros. Şi totuşi n-a făcut-o,
chiar dacă mentorii săi îi dăduseră exemplul contrar. Când evoca dezastrul Sodomei, el îl punea în legătură cu inospitalitatea manifestată de
locuitorii săi, fără nici o aluzie la dubioasele râvniri atribuite acestora.
Când vorbeşte de sodomiţi, el îi are în vedere exclusiv pe locuitorii oraşului cu acest nume şi nu pe făptuitorii păcatului ce le-a fost pus abuziv
în seamă: „Luaţi aminte la aceasta, voi care închideţi casa voastră oaspeţilor! Luaţi aminte la aceasta, voi care îl alungaţi pe călător ca pe un
duşman! Lot trăia printre sodomiţi. N-am citit nicăieri despre vreo faptă
bună săvârşită de el şi totuşi îl vedem ocrotit în faţa flăcărilor numai
pentru că şi-a deschis casa oaspeţilor. Îngerii au intrat în gospodăria cea
primitoare; flăcările au mistuit căminurile închise la oaspeţi“.9
Iată un exemplu de ceea ce am numit interpretare simbolică, în
care excela Origene, în timp ce interpretarea sexuală a pasajului din
Geneză este nu numai literală (verbul „a cunoaşte“ tradus prin a avea un
raport sexual cu cineva), dar arbitrară şi vulgară. Or, tălmăcirea dată azi
focului de la Sodoma de către teologia liberată de obsesii homofobe este
exact cea concepută de Origene acum o mie şi opt sute de ani. De atâta
vreme a fost nevoie pentru restabilirea adevărului în simplitatea sa, revelat la început tocmai unuia care avea un interes fiinţial ca el să fie
descoperit. Poate că era certat în sufletul său cu înclinarea care-l făcuse
să se scopească, dar onestitatea intelectuală îi cerea să stea la distanţă
faţă de o interpretare lipsită de bază reală şi amintind zicala despre ţânţarul făcut armăsar! Sodoma n-are nimic a face cu homosexualitatea:
iată mesajul celui care a fost incomparabilul teolog şi foarte probabil
homosexualul Origene.

9
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Prigoana care din noi vine
Deşi cu totul ieşită din comun prin radicalitatea ei, drama lui este totuşi tipică prin conflictul lăuntric generat de ea. Căci acesta se naşte
ori de câte ori un suflet sincer căutător este luat în stăpânire de o spiritualitate ostilă destinului său pământesc şi trupului prin care se manifestă.
Iar conflictul va fi cu atât mai sfâşietor, cu cât umanitatea celui în care
are loc se depărtează de reprezentările morale ale spiritualităţii îmbrăţişate. Cine devine conştient de homosexualitatea sa funciară, adică de o
realitate omenească vehement negată de creştinism, trăieşte acest antagonism în forma sa supremă, dacă bineînţeles credinţa sa este totală şi
fără fisuri, cum era cazul cu acest mare savant şi trăitor.
Merită însă o asemenea dăruire de sine învăţătura care, nerecunoscând caracterul sacrosanct al persoanei aşa cum a venit ea pe lume, îi
cere să-şi sacrifice individualitatea şi unicitatea pentru a se conforma
unui model spiritual abstract? Răspunsul lui Origene a fost afirmativ: a
jertfit ceea ce îi era mai intim, nădăjduind a fi putut înlătura astfel din
fiinţa sa bariera care-l despărţea de obiectul adoraţiei religioase. Nu cunoaştem dimensiunile luate de drama sa personală printr-o autocastrare
care nu rezolva nimic şi, pe deasupra, îi aducea o puzderie de necazuri
sociale, clericale şi probabil şi fiziologice. Ştim numai că a îndurat-o cu
nespusă demnitate, nelăsând ca ceva din suferinţele sale să se străvadă
prin fapta şi opera sa. În condiţiile istorice date nu-i era posibil nici chiar
unui ins genial înzestrat ca Origene să aleagă celălalt drum: omenescul
conştient de sine, liber şi cutezător, ca adevărată expresie a dumnezeiescului, altminteri degeaba şi steril căutat în litera moartă a Scripturilor,
oricâte speranţe s-ar fi pus în posibilitatea vivificării lor.
Prigoana creştin-homofobă începea astfel în ascunzişuri tainice
ale fiinţei, unde individul real se vedea constrâns să renunţe la sine şi să
se plece resemnat, totdeauna însă sângerând lăuntric, în faţa unor imperative nemiloase, naiv considerate chiar de spirite excepţionale ca purcezând de la Dumnezeu însuşi. Pe măsură ce autoritatea exterioară a
bisericii sporea, se intensificau şi sfâşierile sufleteşti, cu procesele de
conştiinţă care le însoţeau.
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O culpabilizare pentru două milenii
Până a se cocoţa în vârful piramidei sociale ca biserică impusă,
privilegiată şi plătită de stat, creştinismul nu avea posibilitatea să-şi
arate homofobia altfel decât prin declaraţii şi imprecaţii. El putea da însă
cuvintelor o greutate care depăşea cu mult efectul lor obişnuit prin contextul solemn al rostirii lor, prin formulări autoritare sau chiar ameninţătoare. Acesta fu rolul sinoadelor sau conciliilor care, reunind episcopi de
pretutindeni, făceau cunoscute tuturor comunităţilor creştine linii conducătoare pentru gândirea şi practica religioasă. Adoptarea şi respectarea lor erau obligatorii pentru toţi cei ce puneau preţ pe apartenenţa lor
la aceste comunităţi şi, prin ele, la marea familie a mărturisitorilor lui
Hristos. Cine li se împotrivea sau le nesocotea, se situa singur de facto
în afara bisericii, căreia nu-i rămânea decât să confirme formal îndepărtarea recalcitrantului din comunitate. Aşa se născu ideea excomunicării,
deocamdată fără efecte cutremurătoare, căci tot ce i se putea întâmpla
excomunicatului era să vadă închizându-i-se poarta bisericii şi poate şi
porţile prietenilor. Peste puţine secole ea îi va face însă să tremure pe
regi şi împăraţi.
Primul sinod care a dedicat o parte a lucrărilor sale sexualităţii
s-a ţinut la Elvira, astăzi Granada, în anii 305-306. Din cele 82 de canoane 37 erau consacrate problemelor sexuale. „Stupratoribus puerorum, nec
in fine dandam esse communionem“ adică „cei ce violează băieţi nu au
voie să primească împărtăşanie nici chiar în ceasul morţii“: aceasta este
unica sa prevedere referitoare la homosexuali. Nici un cuvânt despre
adulţii de acelaşi sex, bărbaţi sau femei, care consimt să stabilească între
ei raporturi erotice. Homosexualitatea era desigur reprobabilă, dar combaterea ei nu devenise încă o prioritate. După opt ani, şi cu tot atâţi ani
înainte de oficializarea creştinismului, în 314, avea loc la Ancyra, Ankara de azi, un sinod care supunea fenomenul unei cercetări mult mai serioase. Actele de această natură, chiar dacă se bazau pe liberul consimţământ al partenerilor, îşi atrăgeau pedeapsa excluderii de la sfintele
taine: cincisprezece ani dacă cel vinovat avea sub douăzeci de ani şi era
necăsătorit; până la moarte dacă depăşea cincizeci de ani şi era căsătorit.
Nu erau, şi mai ales nu aveau să fie, vorbe în vânt condamnările
rostite de sinoade, cu tăioasa pregnanţă a canoanelor lor, asemănătoare
unor articole de lege. N-aveau desigur puterea de constrângere a decizii201

lor luate de un organism statal, erau totuşi, psihologic vorbind, extrem
de constrângătoare. Ne putem face o idee de autoritatea lor morală
gândindu-ne la efectul unei simple enciclici papale – una din cele fabricate anual, aproape rutinier, de Vatican – în care întâi stătătorul Bisericii
Catolice îşi exprimă dezacordul cu o practică deja răspândită, de pildă
cu întrebuinţarea pilulei anticoncepţionale. Unii catolici îşi permit să
nesocotească dezavuarea pontificală a ceea ce societatea tolerează sau
de-a dreptul încurajează. Extrem de mulţi sunt însă aceia în a căror conştiinţă religioasă opreliştea de sus se înfige ca un piron, lipsindu-i de
bucuria unui act menit altminteri tocmai să le îndulcească viaţa. Înfierarea practicilor homosexuale de către Vatican sau de către patriarhatele
ortodoxe e departe de a-i lăsa indiferenţi pe cei născuţi cu această înclinare, dar educaţi într-un spirit religios. Ea le va crea frământări susceptibile să le otrăvească zilele şi nopţile şi putând culmina în adevărate
drame. Desigur, homosexualul modern e mai puţin dispus să-şi reteze
„scârnavul mădular“, dar cochetează curent cu ideea sinuciderii iar uneori
o traduce chiar în fapt. Care trebuie să fi fost impactul psihologic al
stigmatizărilor proferate de la înălţimea unui sinod acum şaptesprezece
secole, asupra unor suflete sincer credincioase şi mai ales cu frică de
Dumnezeu! Iar sinoadele, ecumenice sau locale, vor curge de acum
înainte cu nemiluita.
Aşa era pregătită criminala prigoană care urma să înceapă peste
puţin. Aveau loc înainte de toate o înspăimântare a sufletelor, crearea
unei conştiinţe chinuitoare a păcatului, întreţinerea unui sentiment al
vinovăţiei. Toate acestea în raport cu o instanţă invizibilă supremă, temută pentru neîndurarea cu care l-ar putea zvârli pe cel câştigat de ispită
în focul veşnic al unui iad închipuit, dar în stare să aibă efectul psihologic al celei mai palpabile realităţi.

Ispitele călugărului
Autorităţile bisericeşti condamnau cu voce din ce în ce mai tunătoare păcatul sodomiei, dar tocmai noile forme de viaţă promovate de
creştinism îi favorizau producerea şi extinderea. Numeroasele texte de
spiritualitate creştină din primele secole – actele sinoadelor, scrierile
teologice, apoftegmele „părinţilor pustiei“, cuprinse în aşa zisa Filocalie
– se referă mai ales la raporturi de acest gen ieşite la iveală în cadrul
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vieţii comunitare călugăreşti. În această etapă istorică atenţia se concentra mai ales asupra măsurilor susceptibile să preîntâmpine naşterea unor
asemenea relaţii. Se puneau astfel bazele unei discipline care reducea la
zero comunicarea umană, dar promitea în schimb desfătătoare întâlniri
cu Dumnezeu însuşi.
Sfaturile lui Ioan Casianul, un maestru al vieţii cenobitice de la
sfârşit de antichitate, lasă să se întrevadă fără echivoc teama de ceea ce
ar putea rezulta prin apropierea fizică dintre fraţii monahi: „După sinaxă (cum erau numite adunările creştinilor din primele secole) fraţii să nu
se grăbească să se întoarcă la chilie; dar nici să nu zăbovească unul cu
altul sau să se retragă împreună; să nu-l ia nimeni de mână pe celălalt,
să nu schimbe nici două cuvinte cu fratele care nu locuieşte în aceeaşi
chilie; să nu vorbească în absenţa unuia mai vârstnic cu vreo rudă sau
un prieten din copilărie; să nu primească scrisori şi nici să răspundă la
ele fără încuviinţarea stareţului. Cui se abate de la aceste reguli să i se
aplice o pedeapsă duhovnicească“.10
Recomandările Filocaliei duc şi mai departe precizia şi rigoarea:
„Pacostea pe care diavolul o face să se abată asupra omului, şi îndeosebi asupra tânărului, priveşte trupul. Stareţul Isaia o dezvăluie
spunându-ne: Nu lua de mână pe nimeni şi nu te apropia niciodată de
corpul celuilalt, afară numai dacă e grav bolnav, dar chiar şi atunci s-o
faci cu teamă. Nu îngădui altuia să te ia de mână şi să te atingă, şi nu
spune niciodată cuiva: scapă-mă de puricii din barbă, de pe cap sau de
pe haină. Să nu te culci niciodată în viaţă ta, alături de altul. Şi nu îmbrăţişa vreodată un tânăr imberb... Nu râde împreună cu un băieţandru,
dacă nu vrei să-ţi pierzi sufletul. Nu te aşeza alături de el, iar când
mergeţi împreună nu fii prea aproape de el”.11
Cu mult înainte de a deveni religie oficială a Imperiului, creştinismul adusese aşadar pe lume o formă de convieţuire omenească bazată
pe separarea strictă a sexelor şi menită să se dedice, exclusiv sau în primul rând, contemplării religioase. În numele iubirii divine, se zăvora
poarta prin care ar fi putut intra iubirea pământească procreatoare, fără a
se bănui la început că o altă iubire pământească ar putea intra pe fereastra mereu deschisă, aceea a comunităţii însăşi, cerându-şi drepturile şi
10

Ioan Cassian, De institutis coenobiorum, IV, 16-2, Sources chrétiennes
Apophtegmata Patrum, apud: Carlos Muriel, El deseo negado -Aspectos de la
problematica homosexual en la vida monastica (siglos III-VI d.C).Universidad
de Granada 1991, p. 63
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ameninţând pacea lăuntrică atât de râvnită. Ceea ce însă nu stăvili avântul vieţii mănăstireşti. Cu toate luptele interioare care sfâşiau sufletului
călugărului, mănăstirea, devenită simbol al maximei apropieri posibile
de Dumnezeu, nu înceta să atragă năzuitorii spre duhovnicie.
Apărut pe parcursul celui de-al doilea secol al erei noastre în
zona egipto-siro-palestiniană, monahismul se extinse repede în toată Europa. Impulsionat la început de figuri legendare ca Pahomie şi Antonie, înzestrat apoi cu reguli amănunţit elaborate de către Vasile cel Mare şi Benedict
din Nursia, monahismul luă o amploare atât de mare în lumea creştină,
încât deveni temelia spirituală a noii existenţe care se închega promiţătoare paralel cu decăderea instituţiilor sociale tradiţionale din imperiul
roman.

Homoerotism monahal
Iată însă că, prin convieţuirea strânsă a bărbaţilor (sau a femeilor) şi în pofida nenumăratelor avertismente venite din partea trăitorilor
încercaţi, ieşea la iveală exact ceea ce se manifestă oriunde persoane de
acelaşi sex împart zi de zi şi noapte de noapte traiul, spaţiul, eventual
chiar patul: armata, închisoarea, viaţa marinărească. Se deştepta pornirea pe care deprinderile impuse de celălalt fel de existenţă, cu normele
lui nu mai puţin constrângătoare şi tradiţiile sale milenare, le ţineau în
stare letargică, şi încă atât de letargică încât cei mai mulţi nici nu le bănuiau prezenţa în propria lor fiinţă. Căci homosexualitatea care se poate
manifesta în asemenea împrejurări nu ţine nici de molipsire nici de
„Ersatz“; este pur şi simplu trezirea a ceva ce dormita: la unii mai adânc,
la alţii mai superficial, de unde şi gradul de claritate sau de intensitate cu
care se produce fenomenul. Nu este o anomalie pasageră, ci o altă normalitate. Nu este o deviere, ci o nouă etapă într-un drum existenţial.
Nici cea mai mică înţelegere umană n-a fost arătată, la nivel de
ierarhie bisericească, puternicului curent homoerotic care străbătea monahismul european. Cu vederea spirituală grav afectată de homofobia
iudeo-paulină, dătătorii de ton religios nu vedeau în aceste relaţii decât
lucrare diavolească, ţintind să nimicească biserica lui Hristos. Nu le
trecea prin minte că fraţii între ei l-ar fi putut imita pe Iisus – „imitatio
Christi“ fiind ţelul declarat al ieşirii lor din lume – nu numai şi nu atât
răstignindu-şi simţurile şi senzualitatea, prosteşte supuse flagelării, ci
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mai ales iubindu-se unul pe altul aşa cum natura însăşi le-o cerea, adică
nu abstract şi în principiu. De ce să-şi interzică apropierea corporală,
când Evanghelia însăşi li-l descria pe ucenicul preferat sprijinindu-şi
capul de pieptul învăţătorului celui prea iubit? De ce să inventeze o formă inaccesibilă şi iluzorie de iubire, când o iubire reală îi solicita nemijlocit şi nu cerea din partea lor decât să trateze cu înţelepciune şi recunoştinţă ceea ce li se oferea cu atâta generozitate?
Că şi trupul ar fi putut fi implicat într-o asemenea iubire, era de
natură să-i tulbure doar pe cei care, pradă unei amăgiri pseudospirituale, nu-şi dădeau seama de importanţa hotărâtoare a acestuia în
realizarea destinului nostru pământesc. Rămâneau opaci la faptul de
elementară constatare că partea sufletesc-spirituală din om e cea mai
şubredă şi mai nedesăvârşită, în vreme ce tocmai trupul funcţionează la
perfecţie, independent de ceea ce gândim sau simţim. Dar acest trup,
care nu numai că merită dar trebuie să fie inclus în aspiraţia spre culmi,
apărea înţelepţilor deşertului ca tărâm predilect de manifestare al diavolului. E drept că Pavel numise odată trupul „templu al duhului“, dar nu
pentru a stimula la înţelegerea lui profundă, ci pentru a-i impune restricţii contrare firii lui, sub pretextul feririi lui de pângărire. Şi astfel, acolo
unde ar fi trebuit să domnească fraternitatea cea mai deplină, se instala
duhul înstrăinării, al făţărniciei, al artificialităţii. Dacă izbutea totuşi să
se strecoare printre interstiţiile severului sistem de supraveghere, iubirea
ce se putea înfiripa era una furată, frustrată, suferindă.
O politică inteligentă şi sensibilă se va fi manifestat doar rareori
şi numai la nivel local, datorită unui stareţ sau altuia, el însuşi închinător
lui Ganimede în numele şi cu binecuvântarea lui Iisus. Aş imagina-o
posibilă, bunăoară, din partea lui Anselm de Canterbury în calitatea lui de
stareţ al mănăstirii de la Bec, în Normandia, când putea trimite prietenilor scrisori ca aceasta, în totală contradicţiile cu recomandările „părinţilor pustiei“: „Ochii mei tânjesc cu dor după faţa voastră, prea iubiţilor;
braţele mi se întind pentru a vă cuprinde. Buzele mele jinduiesc după
săruturile voastre; tot ce mai rămâne din viaţa mea doreşte tovărăşia voastră, aşa încât bucuria mea să fie deplină în timpul ce vine”.12 Dar iată
că, devenind episcop de Canterbury, tocmai el fu acela care convocă
Sinodul de la Londra pentru a adopta primele legi canonice împotriva
12

Apud: David F. Greenberg, The Construction of Homosexuality, The University of Chicago Press/ Chicago & London, 1990, p. 285
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homosexualilor pe tărâm britanic. O evoluţie tipică pentru un slujitor al
bisericii: dacă a fost investit cu o putere, umanitatea sa se va aservi acesteia, putând uşor ajunge chiar la a se nega pe sine însăşi. A fost probabil
condiţia pentru ca monahul Anselm să poată deveni Sfântul Anselm.
La nivelul autorităţii răspunzătoare de ansamblul sau de porţiuni
importante ale creştinătăţii, o asemenea politică nu a fost însă nici măcar
schiţată vreodată. Nimeni nu a intuit ce ar fi putut să însemne utilizarea
enormului potenţial erotic ivit prin înjghebarea acestui fel de relaţii pentru întărirea vieţii mănăstireşti, pentru transformarea lor într-o autentică
forţă socială. Urând cultura antică, dar mai ales cea greacă, pentru aşa
zisul ei păgânism, sfinţii părinţi se lipsiseră de posibilitatea de a reflecta
asupra faptelor de vitejie morală săvârşite de bărbaţii legaţi prin firele
nevăzute ale homoerotismului. Propovăduitorii şi administratorii noii
religii n-au putut să înţeleagă că iubirea, dacă este dăruire de sine, rămâne
iubire oricare ar fi forma luată de ea şi este ca atare un izvor de formidabile energii. Ei au declarat un stupid război tocmai acelei forţe sufleteşti
care ar fi conferit monahismului consistenţă umană, iar divinului o raţiune
de a fi inteligibilă inimii. Ce au oferit în schimb spre ostoirea nevoii
înnăscute de iubire a sufletului omenesc? Plăsmuirea fantomatică a unei
imposibile iubiri între insul năzuitor spre o divinitate cu neputinţă de
închipuit şi un pretins părinte ceresc care contemplă indiferent din înalturi nenorocirile progeniturilor sale. Zeloasa cultivare a acestui pseudosentiment, coproducţie a fanteziei delirante şi intelectului speculativ, n-a
putut genera decât exaltări morbide şi uscăciune sufletească (acea renumită acedia, boala psihică inerentă vieţii mănăstireşti).
Combătând homoerotismul monahal, creştinismul a lăsat să-i
scape o mare şansă: aceea de a consolida sufleteşte şi spiritual cinul călugăresc şi de a face din el o reală şi invincibilă forţă în mijlocul unei lumi
nebune, nu un cor de psălmuitori obsedaţi de frustrarea lor omenească, de
nerăscumpărat prin sterile plăceri solitare. Aveau să intuiască ce însemna
această şansă şi să o prindă doar catarii şi templierii, câteva secole mai
târziu, valorificând cu formidabilă eficienţă spiritul de acţiune şi puterea
de iradiere ce rezultau din cultivarea neşovăitoare a intimităţii indisolubile
dintre bărbaţi. Cum vom vedea ulterior, înfăptuirile lor deveniseră o ameninţare mortală pentru instituţia bisericească, deja compromisă şi putredă
pe dinăuntru. Aceasta izbuti însă să mobilizeze contra lor toate forţele de
care dispunea sau la care se putea apela şi în cele din urmă înecă în sânge cele două mişcări, atât de cutezătoare. Dar chiar şi striviţi, catarii şi
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templierii rămâneau înscrişi în memoria istorică a omenirii ca o grandioasă dovadă a puterii redutabile căreia îi poate da naştere homoerotismul când îi uneşte pe membrii unei comunităţi masculine, fără ca să fie
neapărat nevoie ca el să devină homosexualitate fizic vieţuită.

Sexualitatea obsedantă
Homofobia creştinismului originar e parte componentă a atitudinii sale negative faţă de sexualitate în general şi trebuie privită în lumina acesteia. Se detesta legătura erotică dintre persoane de acelaşi sex
deoarece în orice relaţie marcată senzual se vedea o întinare a neprihănirii care-l face pe om plăcut în ochii lui Dumnezeu, cum ar spune dreptcredinciosul cucernic. Fireşte că, din această perspectivă, homosexualul
îşi atrăgea nişte motive în plus de mânie dumnezeiască; dar chiar rămânând ancorat în heterosexualitatea sa, omul se abătea grav de la ceea ce
trebuie să fie bunul creştin, dacă o cultiva de dragul ei. Unica justificare
– în jargon ortodox: pogorământ – era procreaţia. O concesie pe care
Sfinţii Părinţi de la începuturi o făceau mai degrabă de hatârul mulţimii
(neputându-se impune acesteia castitatea cea dorită de Apostolul Pavel)
decât dintr-un imperativ teologic. Căci teologia care lua naştere din lupta pentru desăvârşirea personală şi împotriva feluritelor credinţi neortodoxe nu găsea nimic „ziditor de suflet” şi nici o îndreptăţire în actul
sexual.
S-a trăit câteva secole bune în aşteptarea aşa zisei „parusii“:
conceptul teologic, cândva foarte popular, menit să alimenteze în mintea
obştii evlavioase credinţa în cea de-a doua venire a Mântuitorului. Trebuia să vină ca judecător al acestei lumi, cu care creştinii primelor secole erau foarte certaţi şi asupra căreia se arătau nerăbdători să-şi ia revanşa. Erau absolut convinşi de iminenţa sfârşitului apocaliptic şi-l aşteptau
cu un dor care a reverberat în mentalitatea şi cultura europeană a celor
două milenii. Or, această certitudine făcea cu totul de prisos, pentru
minţile teologic cugetătoare, preocuparea pentru continuitatea neamului
omenesc. Dacă se dădea dezlegare pentru actul sexual procreativ, era
numai din cauza felului de a gândi al mulţimilor, nu pentru că un asemenea act ar fi în armonie cu intenţiile Creatorului, al cărui adevărat
plan – cum îşi închipuiau a şti prea bine cărturarii noii credinţi – era
tocmai de a trece omenirea prin focul Judecăţii de Apoi.
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În cartea sa „Despre feciorelnicie“, Sfântul Grigorie din Nissa
(335-394) se arăta convins că prin abţinerea de la o viaţă sexuală, chiar
dacă aceasta ar fi avut ca ţel reproducerea, se cruţa unor fiinţe, adică
celor astfel aduse pe lume, tristul destin pământesc şi trecerea prin
moarte. „Corupţia îşi are începutul în naşterea însăşi, iar cei ce îşi înfrânează pornirea de a zămisli păstrându-şi feciorelnicia sustrag morţii
o pradă posibilă, deoarece o preîntâmpină, i-o iau înainte... Un zid
ocrotitor sigur poate fi doar îndepărtarea deplină de tot ce ar putea
stârni în noi pasiune”.13 Pe de altă parte, nu puteau aspira la „mântuire“
– concept la fel de nebulos şi la fel de funest pentru credincioşi ca „sodomia“ pentru homosexuali – decât cei care s-au păstrat neîntinaţi, ceea
ce reducea drastic numărul celor cu şanse de intrare în rai. „Mielul stătea pe muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau
numele Lui şi numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor” (Apoc. 14, 1):
iată câţi aveau să se „mântuiască“ după calculele apocaliptice ale primilor creştini, deloc iertători cu restul omenirii, mânjită de atracţia ei diavolească spre sexualitate.
Şi astfel, problematica spirituală a omului, a cărei complexitate
fusese tulburător evocată de literatura şi arta erei zise păgâne, se reducea
pentru gândirea creştină a primelor veacuri la păstrarea sau recucerirea
neprihănirii. Sexualitatea ajunsese să însemne chintesenţa răului, iar
înăbuşirea ei devenise chezăşie a reintrării în graţia divină. În cartea sa
Institutiones cenobiticae, sfântul Ioan Casian (360-35) descrie cum se
desfăşoară reprimarea progresivă a impulsului sexual, în şase etape: 1)
călugărul se trezeşte fără a mai simţi freamătul cărnii; 2) nu mai apar
gândurile senzuale care asaltează de obicei spiritul; 3) contactul cu lumea a încetat să mai producă râvniri; 4) timp de o întreagă zi nu are loc
nici o erecţie; 5) nu se mai naşte nici un gând erotic la citirea textelor în
care se vorbeşte despre zămislirea fiinţei umane; 6) în timpul somnului
nu mai au loc nici visuri erotice şi nici poluţiunile care de obicei le însoţesc.14 O potolire care este întru totul posibilă, dar de a cărei vremelnicie
şi artificialitate „tu te-ntreabă şi socoate“...

13

Grigorie de Nissa, De virginitate, în Ascetical Works, Washington D. C.,
Catholic University Press, 1967, pp. 48, 65
14
Ioan Casian, Institutiones cenobiticae, apud: Colin Spencer, Homosexuality
in History, Harcourt, London, 1995, p. 89
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O evlavie misogină
Propovăduirea sexofobă a castităţii avea însă şi o importantă
obârşie misogină, asupra căreia predicile şi scrierile Sfântului Ioan
Hrisostom, adică Gură de Aur (347-407) ne permit să ne facem o idee
foarte convingătoare: „Printre toate fiarele sălbatice, nici una nu e atât
de dăunătoare ca femeia... Fundamentul frumuseţii ei corporale nu e
altceva decât flegmă, sânge, umoare şi fiere. Când vezi o cârpă cu unul
din aceste lucruri pe ea, ca bunăoară flegmă sau salivă, nu poţi suporta
s-o priveşti; te va cuprinde atunci freamătul exaltării în faţa unor depozite sau magazii pline cu asemenea lucruri?“.15 Logica raţionamentului
hrisostomic nu e prea riguroasă, aduce chiar a sofism, dar ce logică se
poate aştepta de la o pornire iraţională? Sfântul ne convinge totuşi de
ceva: nu că femeia merită dispreţ, ci că femeia era pe acea vreme cu
adevărat dispreţuită în cadrul evlaviei cultivate de partea bărbătească a
creştinătăţii. Chiar şi în secolul IX, teologia acesteia avea să fie preocupată de întrebarea dacă femeia are un suflet...
Deşi obiect al râvnirii, femeia rămânea o fiinţă inferioară în înţelegerea bărbatului, mândru de propriile-i capacităţi şi performanţe. Iar
această inferioritate congenitală o oprea de la o participare activă şi determinantă în treburile comunităţii: „mulier taceat in ecclesia!“, o avertizase Pavel, prea puţin înclinat să preţuiască sexul frumos, în care prefera
să vadă sexul slab. Dacă, până în secolul VI, când pedepsirea avea să-i
privească pe ambii parteneri ai actului de sodomie, homosexualul era
desconsiderat exclusiv pentru că asuma rolul pasiv al femeii sau avea un
comportament efeminat, aceasta se datora tocmai dispreţuitoarei atitudini faţă de sexul opus. Teama de a nu părea îndeajuns de masculin sau
viril îl obsedează şi azi pe mai fiecare bărbat, iar etichetarea felului său de
a fi ca muieresc face parte din armele cele mai eficace ale răutăţii sociale.
Ideea că femeia, în virtutea inferiorităţii sale ontologice, trebuie
să se subordoneze ascultătoare bărbatului nu era deloc resimţită ca necreştină. Dimpotrivă, ea s-a perpetuat în mentalitatea nu numai teologică, dar şi laică aproximativ un mileniu şi jumătate. Ea a stat la baza exclusivităţii masculine a sacerdoţiului şi a rolului masculin conducător în
viaţa de familie. Consecinţele ei pentru preocupările spirituale ale creş15

Ioan Gură De Aur: Scrisori către Theodor. Apud: Arno Karlen, Sexuality and
Homosexuality, Norton, New York 1971, p. 71
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tinului erau considerabile. Femeia apărea ca unul din cele mai funeste
obstacole în drumul său spre mântuire. Fericitul Augustin îi propunea
următorul raţionament: Femeia se află faţă de bărbat în acelaşi raport în
care stă trupul faţă de suflet, a cărui superioritate nu trebuie demonstrată.16 Numai că lui Augustin nu-i trecea prin minte că sufletul ar putea fi
inferior trupului, a cărui minunată organizare şi funcţionare sfidează
sufletul împiedicat şi împotmolit în neputinţele sale. Cum se vor mântui
aceste fiinţe inferioare care sunt femeile, pare să nu fi interesat gândirea
creştină a primelor secole. Printre cei 144.000 de privilegiaţi ai îndurării
dumnezeieşti, nici urmă de femeie: „Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt cei care merg după
Miel oriunde se va duce. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni,
pârgă lui Dumnezeu şi Mielului”. (Apoc. 14. 4)

Între pudoare şi ipocrizie
Nu mică va fi fost contribuţia tradiţiei iudaice în generarea acestei sexofobii. Ca nici o altă seminţie de pe lume, vechii evrei ajunseseră
să vadă în sexualitate o ruşine şi un păcat. O prăpastie desparte pudica
lor religiozitate de culturile care glorificau sexualitatea ca izvor al vieţii
şi nu se sfiau să omagieze artistic şi cultic falusul de la care această viaţă
purcede. De la strigătul psalmistului „întru fărădelegi m-am zămislit şi
în păcate m-a născut maica mea” (Ps. 50), această aversiune declarată
faţă de raportul sexual n-a făcut decât să se amplifice, culminând în
mitul zămislirii celei fără de prihană – contribuţie a unui creştinism aflat
încă în iudaicele sale scutece. Incompatibilă cu naşterea prin păcat, venirea pe lume a unei fiinţe divine trebuia să aibă loc pe o cu totul altă cale.
Aşa fu născocit ridicolul şiretlic teologic al naşterii prin acţiunea duhului sfânt.
Dacă Împăratul David, cel nebuneşte îndrăgostit de Betsabe, a
fost cu adevărat autorul Psalmului 50 (cum stă scris în Biblie), atunci se
impune constatarea că tânguirea sa asupra păcatului căruia îi datorează
venirea pe lume nu era chiar foarte sinceră. În orice caz, n-a avut nici un
16

„Quanto diligentius atque constantius animi castitatis in veritate servanda
est, cum verius ipse corpori suo, quam corpus virile femineo corpori
praeferatur“ (Augustinus, Contra mendacium, 7.10)
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efect asupra tumultuoasei sale vieţi erotice. Iar cu fiul său, înţeleptul
Solomon, posesor al unui renumit harem şi erou al romanticei aventuri
cu Regina din Saba, contradicţia dintre teorie şi practică va continua să
se ascută. În lumina unor asemenea antecedente, ne putem explica de ce
tradiţionala pudoare ebraică în chestiunea sexuală a fost totdeauna însoţită de umbra ipocriziei. Or, creştinismul le-a preluat pe amândouă.

Bolnavii întru neprihănire...
Aspiraţia creştinilor din primele secole spre păstrarea sau redobândirea castităţii, manifestată social printr-o extraordinară ascensiune a
monahismului şi a prestigiului său în lume, îşi avea obârşia, neîndoios,
într-o sinceră dorinţă de a redescoperi fundamentul divin al existenţei
printr-un efort de a se apropia de puritatea primordială. Se pornea de la
premisa că omul originar, cel anterior căderii în păcat, nu cunoştea sexualitatea, văzându-se mai ales în aceasta cauza alungării lui din rai. Şi
se mai conta pe promisiunea lui Iisus însuşi (Luca 20, 35-36) că în lumea de dincolo vor dispare râvnirile şi suferinţele legate de diviziunea
sexelor. Când ar avea loc această spiritualizare a omului într-un alt cadru decât cel pământesc? Imediat după moarte? La mai mult timp după
aceasta? La Judecata de Apoi? Răspunsul rămânea învăluit într-o nebuloasă de nepătruns. De altminteri nici nu stă în puterile omului să obţină
informaţii în această privinţă. Darurile sale vizionare, dacă sunt reale,
privesc numai cele ce se petrec pe acest pământ, restul e închipuire.
Teologic justă, o astfel de aspiraţie îşi pregătea însă un viitor
foarte zbuciumat prin uşurinţa cu care trata problema sexuală, înţeleasă
doar ca un obstacol între om şi Dumnezeu: lucrare a Necuratului. Or,
demonizarea sexualităţii avea să fie grea în urmări. Deja de la apariţie,
dădea naştere unei psihoze, grăitor simbolizată de renumitele „Ispite ale
Sfântului Antonie“, întemeietorul însuşi al monahismului eremitic (251356), care aveau să inspire mulţi pictori şi scriitori, chiar şi pe un compozitor. Candidatul la asceză se ferea de sexualitate ca de dracul, iar
„dracul“ îl vizita şi teroriza sub formă de vedenii când ademenitoare,
când înspăimântătoare. Se întâmpla ceea ce se întâmplă cu orice pornire
firească obligată să se retragă în subteranele fiinţei de unde se manifestă
în forme pe care neştiinţa şi naivitatea le pun în seama unei alte fiinţe.
Se pierdea raportul natural cu sexualitatea şi se crea în locul lui o întrea211

gă reţea de concepte artificiale şi scrupule pseudo-morale. Cine trecea
prin această reţea regăsea o sexualitate chinuită, frustrată şi falsificată.
Progresele creştinismului au fost totodată progrese ale acestei
psihoze care se fixa în inconştientul colectiv şi, mânată de propria-i
forţă, se transmitea generaţiilor, aflate până astăzi sub acest funest semn.
Sexualitatea, această temelie a fiinţei, devenea domeniul prin excelenţă
al ruşinii şi, ca atare, favoriza înflorirea făţărniciei într-o infinitate de
forme. Un act firesc, depinzând de individualitatea fiecăruia, era transformat într-o problemă religioasă şi juridică, luând când înfăţişarea
păcatului, când pe aceea a delictului, după instanţa care trebuia să-l clasifice. Sacralitatea unei legături intime era profanată prin transformarea
ei în obiect al legislaţiei şi al curiozităţii publice. Dar mai ales se năştea
faţă de sexualitate o frică, de parcă într-adevăr un diavol ar sta ascuns
îndărătul unei necesităţi care ar fi trebuit tratată cu naturaleţea şi măsura
proprii felului înţelept de a răspunde oricărui impuls al firii. În raport cu
cei ce aparţin altor spiritualităţi, de pildă arabii, creştinul apare, din
punct de vedere sexual, ca o fiinţă timorată, inhibată şi complexată, în
vădit contrast cu dezinvoltura celorlalţi.
Experienţa lui André Gide a fost, în privinţa aceasta, exemplară.
Educaţia protestantă primită în sânul familiei – protestantă şi puritană –
îl făcuse să-şi înăbuşe homosexualitatea nativă, a cărei suferinţă surdă el
o ignora îmbătându-se cu lecturi, muzică, meditaţii şi practici pioase.
Din psihic, suferinţa trecu în trup, şi anume în aparatul respirator, cel
atât de misterios legat de viaţa sufletească. Tânărul, altminteri robust, se
văzu năpădit de o ameninţătoare tuberculoză. Plecă în Africa de Nord,
sperând în influenţa binefăcătoare a climatului mediteranean. Totuşi,
răul fizic nu ceda. Până când avură loc întâlnirile, povestite de el în Si le
grain ne meurt, cu tinerii arabi din Algeria şi din Tunisia. Aceştia îl
uimiră pe ţeapănul şi îngheţatul protestant prin felul spontan, luminos şi
generos, de nimic stingherit, în care înţelegeau sexualitatea.
Gide descoperea în comportarea lor erotică o nouă puritate – cea
născută din libertate şi arătând mult mai omeneşte decât cea datorată
unei castităţi cu înverşunare apărată. Graţie lui Ali, Mohamed şi Atman
înfruntă propria-i sexualitate, de care până acum se ferise, şi îşi acceptă
homosexualitatea, ambele strivite de o ideologie sexofobă şi homofobă,
dar încă vii şi apte să se dezvolte normal. Şi acum se produse miracolul:
în numai câteva zile, tuberculoza se retrase pentru totdeauna. Se vindecase de o boală contractată în spaţiul spiritual infectat de psihoza sexuală
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a creştinismului făcând o cură de erotism sănătos într-un spaţiu spiritual
în care binecunoscutul adagiu latin „naturalia non sunt turpia“ – adică:
tot ce ţine de fire nu este ruşinos – era o realitate.

Adevărata pornire împotriva naturii
Vrând să ocolească sau să biruie păcatul, creştinul năzuitor spre
castitate păcătuia prin ignorarea şi desconsiderarea a ceea ce înseamnă
sexualitatea pentru trecerea omului prin viaţă. Confruntarea conştientă şi
responsabilă cu ea este prima exigenţă pusă de destinul individual pentru ca el să se poată manifesta şi împlini. Dar confruntarea nu e nici
escamotare, nici fugă de necunoscut sau de primejdii. Este asumarea
întregii problematici în faţa căreia fiecare se vede pus într-un fel propriu
numai lui şi a cărei tratare sau rezolvare va determina corespunzător
traiectoria sa existenţială.
A răspunde la apelurile provenitoare din această zonă a fiinţei
nu înseamnă câtuşi de puţin a te abandona în mod necesar desfrâului.
Nu te pierzi automat prin sexualitatea asumată aşa cum nu te realizezi
sau „mântuieşti“ automat prin castitatea tenace cultivată. Totul depinde
de spiritul şi caracterul individului, de capacitatea sa de a se guverna, de
cinstea faţă de sine însuşi şi faţă de celălalt. Desigur că omul trebuie să
domine suveran o pornire care, lăsată de capul ei, îl poate împinge uşor
spre un povârniş primejdios; dar nu prin frustrare brutală, urmată totdeauna de excese în sens contrar, va accede el la această suveranitate, ci
printr-un cuget limpede şi liniştit.
Încercările de a alunga sexualitatea sau de a-i declara război, pe
lângă că sunt sortite iremediabil eşecului, nu fac decât să tulbure psihismul uman şi să producă în cele din urmă boală. Pericolele prin care
trece homosexualul sunt şi mai mari. El trebuie să învingă nu numai
complexele legate de sexualitate în general, moştenire a sexofobiei creştine originare, dar şi complexele mai speciale legate de alteritatea sa,
moştenire şi ele a unei homofobii cu tot atât de mare vechime istorică.
Propovăduind o dragoste pe care, ca instituţie, niciodată n-a arătat-o, biserica a îmbolnăvit sufletele credincioşilor ei: le-a făcut să tremure din cauza unor primejdii inexistente; le-a creat false probleme,
supte din degetul unor teologi care una spuneau şi alta făceau; i-a lipsit
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de forţa care se naşte dintr-o conştiinţă de sine liberă şi netutelată; în
fine, i-a preschimbat în oi.
Din constatarea acestui proces patologic se năştea cartea lui Nietzsche, Der Antichrist, atât de puţin înţeleasă în adevărul ei profund.
Pentru bunul creştin, care nu-şi dă osteneala să desluşească tâlcul cuvintelor, gândirea lui fiind determinată de concepte gata rumegate de către
biserică, un asemenea titlu înseamnă „ducă-se pe pustii“ sau „ucigă-l
toaca“. Or, Nietzsche se folosea de el pentru a spune pur şi simplu că
felul lui de înţelegere e opus celui propriu creştinului (în germană:
Christ) şi născut din conştientizarea dezastrului uman de care acesta e
răspunzător. Nimeni nu a dezvăluit şi demonstrat cu o asemenea forţă
ostilitatea creştinismului faţă de natura umană, în numele căreia el pretinde cu neruşinată făţărnicie să vorbească, ba chiar se erijează în apărător al ei: „Conceptul creştin de Dumnezeu – adică Dumnezeu al bolnavilor, Dumnezeu ca păianjen, Dumnezeu ca spirit – este unul dintre cele
mai decăzute care au putut fi închipuite pe pământ; reprezintă poate
nivelul cel mai de jos atins de către decadenţa ideii de divinitate. Dumnezeu degenerat până la a intra în contrazicere cu viaţa, în loc să fie
transfigurarea ei, veşnicul DA rostit de aceasta. Să declari în numele lui
Dumnezeu război vieţii, naturii, voinţei de a trăi! Să faci din Dumnezeu
o formulă pentru toate calomnierile «vieţii de aici», pentru toate minciunile despre «viaţa de dincolo»! Dumnezeu ca îndumnezeire a nimicului, ca sanctificare a voinţei de nimic!...“.17 Intensitatea cu care Nietzsche a trăit această dublă pervertire – a omenescului şi a dumnezeiescului – i-a smuls adevărate strigăte de indignare şi mânie, care abia azi
încep să fie slab percepute: „Vreau să scriu pe toate zidurile această
veşnică învinuire împotriva creştinismului, pretutindeni unde există
ziduri – am litere care pot face şi din orbi văzători... Numesc creştinismul unicul mare blestem, unica mare pervertire lăuntrică, unicul mare
instinct de răzbunare, pentru care nici un mijloc nu e îndeajuns de veninos, tainic, subteran, mic – îl numesc unica şi eterna pată ruşinoasă a
omenirii...”.18

17
18

Nietzsche, Der Antichrist, p. 18
Ibidem, p. 62
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Avertismentul neluat în seamă
E tulburător să descoperim că începuturile creştinismului – încă
în secolul II, deci aproximativ cu două secole înainte de cucerirea puterii
absolute – au fost marcate de apariţia unei demascări asemănătoare în
chip aproape de necrezut celei din cartea lui Nietzsche. Pe timpul imediat
următor împăratului Traian, un gânditor roman de obârşie greacă, Celsus,
îşi luase osteneala să studieze fenomenul psihologic şi spiritual reprezentat de secta creştină, cu totul periferică pe atunci, dar deosebindu-se de
celelalte secte printr-un fel de a fi care indigna un intelectual luminat şi
liberal. Cartea sa Cuvânt despre adevăr (Alethes logos) ar fi putut să se
cheme, ca să fie mai explicită, „Despre minciunile creştinilor“.
Era prima luare de atitudine critică, la nivel filosofic, faţă de
noua religie provenitoare din Palestina şi aflată în plină expansiune.
Pretenţia de a poseda adevărul absolut şi aroganţa modului ei de a trata
alte religii sau orientări spirituale îl călcau pe nervi pe elenistul cultivat,
adept al stoicismului, care era Celsus. Dialectic şi sarcastic totodată,
acesta îşi propunea să demonstreze caracterul primitiv şi barbar al creştinismului, bazat pe născociri ale imaginaţiei, făcând uz de procedee
magice şi cerând partizanilor săi o credinţă oarbă. Celsus demistifică
fenomenele pretins supranaturale pe care se bazează discursul teologic
creştin, ca de pildă învierea: scorneala unei femei isterice şi a câtorva
fanatici. Creştinii, spune Celsus, incapabili să-şi examineze raţional
credinţa, îşi răspândesc învăţătura printre femei, copii şi ignoranţi; ceea
ce nu-i împiedică să se considere buricul pământului, obiectul preferinţei dumnezeieşti şi deţinătorii celei mai înalte revelaţii. Dincolo de polemica doctrinară, cartea trăda un presentiment neliniştitor, de care autorul nu se arăta conştient, dar care răzbate din vehemenţa atacurilor sale.
Căci cum să ne explicăm stăruinţa sa de a se răfui cu o biată sectă de
„rebeli şi fanatici“, dacă nu prin intuirea pericolului pe care l-ar reprezenta pentru societate creşterea viitoare a adepţilor ei şi a trufiei lor de
unici depozitari ai ştiinţei divine.
Se pare că tulburarea produsă printre creştini de critica lui
Celsus a fost considerabilă şi i-a îngrijorat profund pe păstorii lor duhovniceşti. La aproape două secole de la scrierea acestei cărţi, ea dăinuia încă în amintirea ranchiunoasă a ierarhiei bisericeşti care, de cum avu
puterea, luă toate măsurile pentru distrugerea ei. Era una din nenumăratele acţiuni vandalice prin care o sectă parvenită se răfuia cu cei ce i se
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împotriviseră şi lipsea pentru totdeauna posteritatea de o cantitate imensă de valori culturale şi artistice ale lumii dispreţuitor numită păgână,
adeverind astfel pe deplin aprecierile lui Celsus.
Barbaria creştinilor neofiţi, adevărată premieră în istoria acelor
vremuri, avea să impună stimulator tuturor celor care, hipnotic atraşi de
doctrine politice sau religioase demagogic trâmbiţate, erau cuprinşi de
exaltări asemănătoare. Primii care se aflară în această situaţie şi avură de
învăţat din exemplul creştin aveau să fie arabii secolului VII, proaspăt
convertiţi şi ei la doctrina lui Mahomed, cu aceleaşi iluzii şi aceleaşi
deliruri. Dar creştinii erau pentru ei cam ceea ce era lumea antică, zisă
păgână, pentru creştini. Arătară de aceea că au învăţat bine lecţia
năpustindu-se asupra ceea ce ajunsese să fie un adevărat sanctuar şi
supremă mândrie pentru cultura ieşită din mesajul evanghelic: Biblioteca din Alexandria, creată de protopărinţii Clement şi Origene şi îmbogăţită timp de cinci secole până la a deveni una din minunile lumii vechi.
Aşa se constitui o sinistră tradiţie care avea să culmineze prin profanarea mormintelor regale de către revoluţionarii din 1789, Indexul Vaticanului cu autorii interzişi bunului creştin, arderea publică a cărţilor detestate de nazişti, dărâmarea bisericilor de către comuniştii ruşi. Dincolo de
diferenţele lor doctrinare, de neînsemnată importanţă, îi unea pe toţi
aceeaşi bestială pornire de a distruge ceea ce nu înţelegeau sau ceea ce îi
contraria, de a ucide trecutul de care le era teamă precum copiilor de
fantome. Cu toţii, ejusdem farinae: din acelaşi aluat. Într-o asemenea
atmosferă homofobia nu putea decât să înflorească.

O crimă imperfectă
Dacă putem vorbi astăzi despre cartea lui Celsus, este graţie lui
Origene care, deşi în conflict cu ierarhia bisericească a timpului, îşi dedica geniul polemic şi dialectic apărării celor criticaţi de filosoful elenist. În cartea sa Contra Celsum, scrisă în 248, el va da lungi citate din
lucrarea acestuia, estimate de către specialişti a constitui peste trei sferturi din totalitatea ei. Biserica voise să-l facă pe Celsus să dispară fără
urme şi desigur că apreciase opera lui Origene ca etapă importantă a
răzbunării sale. Dar iată că tocmai ceea ce trebuia să înmormânteze definitiv adevărul asupra creştinilor şi creştinismului asigura perpetuarea
acestuia. Cartea fusese distrusă, dar urmele ei rămâneau, şi încă atât de
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desluşite încât permiteau o reconstituire aproape integrală. Crima nu
fusese perfectă, aşa cum nu fuseseră nenumărate altele săvârşite în numele lui Hristos. Bisericii nu i-au fost cruţate problemele criminalului
de rând, etern şi zadarnic căutător al formulei care i-ar face posibilă
crima perfectă, adică fără urme şi fără martori.
Ironia destinului a făcut ca însuşi generosul apărător al cauzei
creştine să simtă pe propria-i piele ingratitudinea agresivă a coreligionarilor săi. O ingratitudine pe care generaţii întregi de teologi şi istorici s-au
străduit s-o răscumpere, punând în puternică lumină unicitatea lui
Origene în istoria gândirii creştine. Dar biserica nu s-a lăsat niciodată
înduplecată să facă din el dacă nu un „sfânt“, cel puţin un „fericit“. Prefera să-i cinstească în felul acesta pe un oarecare Ghedeon sau Meletie
care stătuseră cuminţi în turma celor dreptcredincioşi şi nu tulburaseră
pacea ierarhiei prin idei suspecte.

Un alt avertisment
Strădania lui Celsus a avut efectul unui semnal de alarmă asupra
intelectualităţii sensibile la primejdia pe care o reprezenta pentru cultura
greco-romană mareea neagră a ignoranţei obscurantiste şi credulităţii
agresive, în ameninţătoare înaintare. La două decenii după răspunsul dat
de Origene lui Celsus, în jurul anului 270, un gânditor de clasă şi mai
înaltă decât acesta din urmă, consacrat de istoria filosofiei, neoplatonicul Porfirie (233-301) adâncea şi ascuţea critica arogantei secte şi a
fantasmagoricei ideologii profesate de ea. „Sfârşitul lumii“, „învierea
corpurilor“, „încarnarea lui Dumnezeu“, „naşterea de la duhul sfânt“,
„înălţarea la cer“, toate acestea sunt pentru Porfirie, basme. Omul, spune
el, nu se poate salva decât învăţând să fie înţelept şi să se elibereze de
patimi. Riturile creştine nu servesc la nimic, deoarece miturile lor nici
nu se pot compara cu cele ale grecilor. Creştinii nu sunt oameni ai spiritului, ci barbari, revoluţionari, duşmani ai trecutului şi ai ordinii, ai gândirii şi civilizaţiei elenice, ipocriţi care opun viciilor păgânismului virtuţi ascetice pe care sunt foarte departe de a le poseda. Marele teolog şi
istoric al creştinismului Adolf Harnack (1851-1930) vedea în studiul lui
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Porfirie „lucrarea cea mai importantă şi mai ştiinţifică scrisă în timpul
antichităţii împotriva creştinismului”.19
Originalul cărţii lui Porfirie nu ne-a parvenit. Sfinţii Părinţi din
secolul IV i-au rezervat aceeaşi soartă căreia îi hărăziseră cartea lui Celsus.
A putut fi şi el reconstituit într-o foarte mare măsură din fragmentele citate
de către adversarii lui: Macarie din Magnesia, Ieronim, Augustin şi alţii.

Ultima şansă
Al treilea mare moment, şi totodată cel culminant, în încercarea
minţilor luminate de a stăvili avansarea unei gloate manevrate de călugări şi predicatori fanatici ar fi putut avea urmări colosale pentru istoria
omenirii dacă moartea nu l-ar fi secerat brusc şi prea de timpuriu pe cel
ce i-a fost protagonist: Împăratul Iulian (331-363), filosof ca MarcAureliu şi om de acţiune precum unchiul său Constantin cel Mare, numai că fără iluziile religioase proprii acestui sponsor imperial al bisericii. Când se urcase pe tron, la vârsta de treizeci de ani, creştinii deja
începuseră a-şi arăta adevărata faţă de parveniţi şi intoleranţi care se
înfruptau lacom din favorurile exorbitante acordate de generosul Constantin. De o neobişnuită cultură filosofică şi religioasă, în pofida tinereţii sale, Iulian se simţea în totală contradicţie cu mentalitatea primitivă a
sectei cocoţate la putere şi o considera un pericol pentru cultura tradiţională, profund venerată de el. Decretă prin urmare abolirea privilegiilor
excepţionale de care secta creştinilor ajunsese a se bucura şi punerea ei
pe acelaşi plan cu celelalte mişcări religioase, spre liberă confruntare cu
ele şi fără sprijin din partea statului.
Din nenorocire pentru omenirea viitoare, domnia lui dură numai
doi ani, deoarece pieri răpus în războiul cu parţii. Dacă ar fi putut continua să trăiască şi să domnească, e foarte probabil că noua religie ar fi
avut un cu totul alt destin. Ar fi fost una printre multele ce se ofereau
alegerii libere, iar omenirii i-ar fi fost cruţate incomensurabilele suferinţe legate de bimilenarul dictat creştin. Maeştri întru ale propagandei şi
demagogiei, uluitor de asemănători comuniştilor de mai târziu, creştinii,
prin teologii şi ierarhii lor, nu au ezitat să interpreteze gălăgios uciderea
lui Iulian ca pedeapsă dumnezeiască şi semn al cerului. Au scornit chiar
19

Le nouveau dictionnaire des oeuvres, II, Bouquins, Laffont, 1994, p. 1480
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o pretinsă exclamaţie a împăratului muribund: „M-ai învins Galileene!“.
Dacă le-ar fi fost cu putinţă, i-ar fi prefăcut amintirea în cenuşă, cum
făcuseră cu ceea ce putea fi ars, dar o personalitate de asemenea anvergură nu se lăsa expulzată din istorie. În neputincioasa lor furie şi în nestinsa lor sete de răzbunare, îi agăţară atunci de nume epitetul infamant
de Apostatul pentru a-l discredita pe vecie în ochii celor la care doctrina
creştină avea credit. Cu numele fals de Iulian Apostatul figurează şi
astăzi acest atlet spiritual în toate enciclopediile şi manualele de istorie,
servil tributare delirului vindicativ al bisericii din secolul IV.
Dar Iulian nu era numai un împărat curajos şi departe văzător, ci
şi un maestru al condeiului, înregistrat atât de istoria literaturii cât şi de
cea a filosofiei. Ca atare a scris, printre altele, continuând opera lui
Celsus şi Porfirie, un nou şi vast studiu polemic, în şapte cărţi, pe care-l
intitulă la rândul său Contra cristianos, adică Împotriva creştinilor.
Demonstra în el că creştinismul nu e decât un iudaism degenerat şi cu
infiltraţii păgâne. I se întâmplă şi lui Iulian ceea ce se petrecuse cu
Celsus şi cu Porfirie: cartea sa căzu pradă furiei răzbunătoare a creştinilor, imediat ce îşi recăpătară privilegiile. A fost şi ea parţial reconstituită
pe baza citatelor reproduse de Sfântul Chiril din Alexandria în cartea sa
de pledoarie „pentru sfânta religie a creştinilor“ numită şi Contra
Julianum imperatorem, la şaizeci de ani după moartea acestuia, când
împăraţii nu numai că erau din nou favorabili creştinismului, dar deveniseră ideologic dependenţi de el. Mediocri în cel mai bun caz, submediocri
de regulă, ei se grăbiseră să repună creştinismul în toate drepturile sale de
biserică unică şi obligatorie, ca nu cumva să se grăbească Dumnezeu a-i
pedepsi pentru cutezanţa lui Iulian. Ierarhia bisericească trata acum cu
împăratul nu de la egal la egal, ci ca de la părinte la fiu duhovnicesc. Din
când în când simula o smerită supuşenie, în tradiţia binecunoscutei făţărnicii bizantine şi a umilinţei de paradă, ştiind însă că la ea este adevărata
putere. Sfântul Chiril, numit şi faraonul de la Alexandria, al cărei patriarh
era, şi-a dedicat în acest spirit scrierea Împăratului Teodosie II. Biserica şi
Împărăţia erau în plină lună de miere. O lună care avea să dăinuie veacuri,
cu mici întreruperi furtunoase care puteau trezi unele speranţe în spiritele
liber cugetătoare, însă niciodată adeverite.
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Tragismul istoriei
Iată contextul istoric care servea drept cadru homofobiei născânde, determinând-o totodată. Ignobil subprodus al instituţionalizării creştinismului, ea este impregnată de toate otrăvurile de care erau infectate
izvoarele istorice, psihologice şi sociale ale religiei caracterizate de Nietzsche ca cea mai ruşinoasă pată din istoria omenirii: o spiritualitate morbidă şi făţarnică, ură şi răzbunare în proporţii incomensurabile, dispreţ
trufaş al raţiunii şi raţionalului, voinţă diabolică de a sui cât mai sus spre
culmile puterii pentru a o exercita asupra celor de jos – masa, turma, vulgul.
Timp de un secol, în spaţiul istoric dintre Celsus şi Iulian, s-a
dat bătălia de care avea să depindă viitorul planetei însăşi: între spiritul
liber şi sclavia religioasă, între demnitatea cugetării neatârnate şi pseudo-gândirea popimii habotnice. Dacă n-ar fi triumfat obscurantismul, nam fi avut nici homofobia. Fost-a acest funest triumf expresia unei voinţe divine? – cum au pretins totdeauna a şti cei învestiţi de evenimente cu
un rol hotărâtor în devenirea umană, socială, politică şi spirituală a multor veacuri următoare. Numai o minte neînţelepţită şi în general necultivată o poate crede.
Pur şi simplu, cum spune cu atâta adâncime vorbirea populară
românească, n-a fost să fie. Se dovedea numai cât de tragică şi absurdă e
istoria pe care şi-o făuresc oamenii, călăuziţi nu de Duhul Sfânt, ci de
patimile care colcăie în ei, întreţinute de ignoranţă, credulitate şi răutate.
Homofobia este emanaţia acestor „virtuţi“, eminamente creştine.
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Cartea a doua:
ISTORIA UNEI CRUZIMI

I. Lungă noapte medievală
Se pare că o lege care nu poate decât să ne întristeze stă la baza
evoluţiei umane, părând a fi intrinsecă omului însuşi: prigoniţii de azi
sunt prigonitorii de mâine. Ceea ce înseamnă: persecutaţii care izbutesc
să ajungă la cârma societăţii, se transformă ei înşişi în persecutori, uitând propria lor luptă pentru libertate. Pe tărâm religios, această lege îşi
găseşte una din cele mai tragice confirmări. Unde dacă nu acolo putem
vedea atât de clar cum cei puţini şi oropsiţi se fac trufaşi şi răi atunci
când devin mulţi şi puternici, prin urmare atunci când secta a căpătat
statutul de biserică? Dar o privire scrutătoare descoperă lucrarea tainică
sau izbitoare a acestei legi pretutindeni unde omul social, acest zoon
politikon, se mişcă de jos în sus.
Atât e ea de universală şi lipsită de excepţii, încât n-aş şovăi
s-o consider valabilă şi pentru năpăstuiţii, huliţii, marginalizaţii homosexuali. De s-ar afla vreodată într-o poziţie favorizată şi hotărâtoare, ca
aceea a heterosexualităţii, nu există nici un temei să se creadă că ar continua să pledeze cu acelaşi patos pentru toleranţă şi să se comporte ei
înşişi cu mărinimie. Dacă e în natura omenească să fie şi homosexuală,
atunci şi această faţă a condiţiei umane trebuie să se supună tristei legi
în virtutea căreia oprimatul, îmbătat de puterea în fine cucerită, dobândeşte o psihologie de opresor. Mă mângâi însă cu gândul că un asemenea timp este atât de departe şi atât de puţin verosimil, încât nu merită
ca multelor necazuri de azi să li se mai adauge şi această sumbră perspectivă.
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Făţărnicia cruzimii
Homosexualii se vor putea bucura încă multă vreme de privilegiul de a contempla istoria ca unii ce n-au a-şi reproşa nici o crimă deoarece ei n-au ieşit niciodată din situaţia de victime: ale poliţiei şi tribunalelor, ale păzitorilor de suflete, ale batjocurii publice, ale tiranicului
inchizitor instalat în propriile lor conştiinţe. Fac parte din cei ce pot încă
vorbi, convinşi şi convingători, despre libertatea de care au fost şi sunt
samavolnic lipsiţi. Arătaţi cu degetul de către ieftin dispreţuitoarea moralitate a unei societăţi dominate de făţărnicie şi de sloganuri, sunt în
măsură să îndrepte şi ei un deget acuzator spre persecutaţii de acum
două mii de ani, preschimbaţi în judecători şi nu rareori în călăi. Cei ce
s-au mândrit şaptesprezece secole cu martirii ieşiţi din rândurile lor, au
deprins, la şcoala puterii, tehnicile cele mai rafinate ale dezvăţării omului de a fi el însuşi, ale suprimării oricărei încercări de rezistenţă la pretenţiile celui ce dictează.
Şi nu numai că şi-a însuşit în chip desăvârşit tehnicile care i-au
zdrobit pe mărturisitorii din primele trei veacuri, deveniţi astfel martiri,
dar le-au adus două perfecţionări care i-ar fi lăsat muţi de invidioasă
admiraţie pe împăraţii renumiţi prin persecuţiile lor. Ei nu s-au atins nici
de un fir de păr de pe capul învinuitului, menirea bisericii contând de
ochii lumii ca pur spirituală şi umanitară prin excelenţă; au lăsat totdeauna intervenţia nimicitoare pe seama autorităţilor civile, a aşa zisului
„braţ laic“, căruia doar i se sugera, discret şi pios, felul osândei, aşa că
prea cuvioasa instituţie poate afirma cu seninătate că n-a condamnat şi
n-a ucis pe nimeni. A procedat cu măiestrie, aşa cum aveau s-o facă,
doar că nu tot atât de rafinat, partidele instalate totalitar la putere, a căror strategie politică o prefigura arhetipic. Indicaţiile ei din umbră erau
obligatorii pentru cei care luau oficial decizii privind viaţa, libertatea şi
moartea cetăţeanului. Deceniile de comunism ne-au exemplificat-o întrun fel care, sper, nu va putea fi uitat.
Cealaltă inovaţie consta în învăluirea evlavioasă a criminalei
proceduri. Totul se petrecea în numele Domnului şi ad majorem Dei
gloriam, astfel că nimeni nu trebuia să aibă remuşcări văzând spasmele
sau copleşirea acestor năpăstuiţi în faţa rugului, spânzurătorii sau securii. Se împlinea voinţa de Sus, adică se aplicau mizerabilele prescripţii şi
canoane născocite de o clasă sacerdotală care-şi camufla prin asemenea
asprimi propriile-i turpitudini. Şi apoi, cum să se poată imputa ceva
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bisericii, când aceasta apărea totdeauna cu mieroasă dragoste părintească spre a-l asista pe osândit în ceasurile agoniei sale, promiţându-i cereşti izbăviri?

Parvenire întru Hristos
Istoria propriu-zisă a homofobiei de esenţă iudeo-creştină – în
raport cu care toate cele evocate în capitolul precedent constituie o preistorie, destul de agresivă dar încă nu sângeroasă – începe odată cu instituţionalizarea sectei, ceea ce însemna ascensiunea acesteia spre „establishment“, parvenirea. Treptat, dar nu lent, închinătorii răstignitului de
pe Golgota ies din catacombe şi se instalează triumfători în templele din
care i-au alungat pe „păgâni“, reamenajându-le, adesea după ce le-au
devastat şi pângărit. Ce-i drept, denumirea mişcării religioase ce se întindea tentacular în Asia Mică, Nordul Africii şi Sudul Europei pornind
din Palestina fusese dintotdeauna „ecclesia“ (adunare, comunitate), dar
caracterul ei înainte de edictul de la Milan din 313 al lui Constantin cel
Mare era efectiv cel de sectă: rebelă, subversivă, fanatică. Doar după
acest eveniment va deveni ea, în curs de puţine decenii, o adevărată
biserică: mai întâi liberă, apoi oficială şi favorizată de împărat, iar în
cele din urmă unică şi atototputernică, exercitând în tot imperiul roman
o politică de totalitarism exclusivist faţă de celelalte grupări religioase.
Pe parcursul acestei evoluţii se desfăşoară o importantă operă
ideologică de aprofundare şi justificare a noii spiritualităţi: reflecţia,
comentariile biblice, predicile unor maeştri ai gândirii teologice, care
vor deveni în secolele următoare adevărate icoane pentru minţile doritoare de temeiuri netăgăduite în căutarea lor spirituală. Protopărinţii din
perioada ilegală (Iustin, Tertulian, Clement, Origene) erau continuaţi de
o seamă de personalităţi proeminente, remarcabile prin ascuţimea intelectuală, elocvenţa literară şi autenticitatea fervorii. Bucurându-se de o
libertate nestânjenită de exprimare, profitau de ea pentru a face o gălăgioasă propagandă noii religii şi a ponegri un trecut „păgân“, tras la
răspundere pentru toate plăgile sociale. Le putem înţelege mai bine
mentalitatea pornind de la experienţe istorice recente, încă vii în spiritele generaţiilor mai vârstnice. Procedau exact aşa cum aveau să facă –
istoria neîncetând să se repete – comuniştii români şi vecini: instalaţi şi
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ei la putere prin voinţa unui împărat, ţarul roşu de la Kremlin, n-au făcut
timp de o jumătate de veac decât să glorifice excelenţa ideologiei lor şi să-i
condamne pe cei dinaintea lor, acceptându-i doar în măsura în care puteau
pretinde că au fost anticipaţi sau anunţaţi de ei (cum procedau creştinii cu
Platon şi Aristotel, Vergiliu şi Seneca, evanghelic reconsideraţi).
Sub un aspect mai general, ceea ce am trăit noi sub comunişti e
de nepreţuit pentru înţelegerea istoriei şi mentalităţii creştine, dincolo de
aparenţele ireconciliabile dar înşelătoare aflându-se o stare de spirit
identică. Hoardele proletare care, la instigarea comuniştilor, luau cu asalt
instituţiile statului burghez nu se deosebeau cu nimic în esenţa lor umană
de hoardele călugărilor asmuţiţi de ierarhia bisericească să nimicească
valorile păgâne. Aşa a fost asasinată în 415, la ordinul lui Chiril, patriarhul Alexandriei – sfântul Chiril! – geniala Hypatia, matematiciană şi filosoafă admirată de toată intelectualitatea lumii vechi, a cărei unică vină era
de a nu fi agreat bădărănia fanaticilor instalaţi la putere.
Desigur că homosexualitatea societăţii contemporane lor nu era şi
nu putea să constituie pentru ei o problemă centrală. Când o tratau însă, şi
n-a fost unul care să n-o abordeze, lăsau la o parte dragostea creştinească
recomandată de Întemeietor. Nu reţineau nici măcar felul său iertător de a
o trata pe femeia adulteră pe care fariseii şi cărturarii voiau s-o lapideze
(Ioan 8, 1-11), deşi tradiţia iudaică, cât şi cea romană prevedea pentru
adulter (dar numai cel făptuit de femeie!) pedepse mult mai grele, inclusiv
cea capitală, decât pentru cazurile de viol homosexual. Ignorând deci
suveran acest exemplu, Sfinţii Părinţii din veacurile IV şi V – Atanasie
din Alexandria, Ieronim, Grigore din Nazianz, Grigorie din Nisa, Vasile
cel Mare, Ambrosie, dar mai ales Ioan Gură de Aur în Bizanţ şi Augustin
în lumea romană occidentală – condamnau categoric atracţia erotică dintre doi bărbaţi, indiferent de rolul activ sau pasiv pe care-l jucau între ei.
Şi totuşi, în ciuda celor două roluri care îi diferenţia într-un mod
aproape heterosexual, osândirea nu privea niciodată homosexualitatea
de conduită masculină. Cel blamat continua să rămână pentru ei insul
atât de decăzut încât îşi uita onoarea virilă şi se substituia femeii. Nu era
singura confuzie în care se complăceau prea cucernicii. Unirea trupească
a celor de acelaşi sex era curent echivalată cu bestialitatea, adică raportul sexual cu un animal. Până astăzi, conceptul de sodomie include şi
acest gen de deviere de la normal.
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Cetatea cu bucluc
Nu se vorbea pe atunci de sodomie. Această noţiune nu apăruse
încă, şi nu va apare decât la începutul celui de al doilea mileniu. Sodoma însă era la ordinea zilei, şi putem doar să ne mirăm de încetineala cu
care minţile altminteri foarte agere ale gânditorilor creştini au ajuns să
derive un substantiv comun dintr-unul propriu. Făcuseră însă fixaţia
misteriosului loc geografic pomenit în Biblie, de care se simţeau hipnotic atraşi. Tocmai în această etapă se consolida convingerea că Sodoma
ar fi fost pârjolită şi nimicită din cauza relaţiilor cu caracter homosexual
ale cetăţenilor ei. Se contura deci posibilitatea utilizării acestui nume ca
puternic şi redutabil simbol în lupta împotriva viciului incriminat de
neoiudaismul în ambalaj creştinesc. În perioada anterioară instituţionalizării, o asemenea idee doar licărea vag unora, iar un teolog de formatul
lui Origene nici n-o lua în seamă, parabola Sodomei având pentru el un
cu totul alt tâlc. Cu temei, de altfel, capitolul 19 din Cartea Facerii neconţinând nimic care să îndreptăţească explicit o tălmăcire
(homo)sexuală a presupusei pedepse dumnezeieşti.
În afară de aceasta, asupra miticei cetăţi nu există nici o sursă de
informaţie. Nu ştim nici măcar dacă a existat cu adevărat. Vechilor
ebrei, făuritorii acestui mit, ideea de a o pune în legătură cu delicte de
natură sexuală le-a fost cu desăvârşire străină; de altfel în discursul lor
teologic acest nume era practic inexistent. Iar Iisus, care se referea adesea la texte din Vechiul Testament, nu-l pomeneşte niciodată. Şi deodată, în secolul IV, cetatea legendară despre care nimeni nu ştia nimic
pozitiv, devenea simbolul homosexualităţii, al urii lui Dumnezeu împotriva ei şi al pedepselor de amploare cataclismică susceptibile să se abată peste împătimiţii acestui viciu. De unde obţinuseră Sfinţii Părinţi toate aceste informaţii?

Suspectul exces de zel
„Homosexualizarea“ Sodomei a fost opera unei imaginaţii foarte aprinse, lucrând sub un imbold atât de puternic, încât plăsmuirile ei
anihilau complet simţul realităţii: se substituiau acesteia, aşa cum altminteri doar în stare de beţie, de vis sau de transă se întâmplă. Şi ce
putea îmboldi cu o asemenea forţă imaginaţia evlavioşilor paladini ai
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noii credinţe, dacă nu procese psihice intime legate de ceea ce urca în ei
dinspre fundamentul sexual al propriei lor fiinţe: porniri inavuabile, pe
care nu voiau să şi le mărturisească nici sieşi, manifestate şi percepute la
graniţa dintre conştient şi inconştient, intuite ca primejdioase şi reprimate înainte de a fi făcut din ele obiect al unui examen lucid. Proiectau în
afară realităţi vag desluşite în propriul lor lăuntru şi de care legea iudaică, intrată în sânge, le şoptea să se ferească, ceea ce-i oprea de la o confruntare existenţială cu acest obscur freamăt erotic .
Ştiinţa psihologică a limpezit pe deplin mecanismul care se pune spontan în mişcare când cineva e bântuit de impulsuri şi înclinări de
care îi e teamă sau ruşine şi pe care nu le-ar dori, deşi îi aparţin: le transformă în realităţi exterioare lui şi le combate cu înverşunare ca şi când
ar fi vorba de alţii şi numai de ei, dar cu tainica nădejde că prin această
îndârjire îşi biruie şi alungă din el ceea ce-i periclitează urcuşul spre un
ţel de cu totul altă natură. Vom vedea spre sfârşitul acestei cărţi cum cea
mai crâncenă prigoană împotriva homosexualilor, cea dezlănţuită de
nazism, şi-a avut originea în homoerotismul lui Hitler, pe care acesta a
ştiut să-l îndiguiască, dar tocmai combătând cu ferocitate în afara sa
ceea ce-l ameninţa dinlăuntru. Procedeul s-a dovedit eficace, desigur,
mai ales că Hitler o ţinea alături pe Eva Braun (ale cărei tentative de
sinucidere vor fi fost inseparabile de secretele erotice ale afabilului dar
glacialului Adolf).
Şi totuşi Führerul îşi trăda pe atâtea alte căi homoerotismul refulat, încât a posteriori această aplecare a devenit izbitoare, fără a fi fost
măcar nevoie de interpretări psihanalitice sofisticate. Nici o îndoială nu-i
mai poate rămâne în privinţa aceasta celui ce a parcurs magistralele şi
copleşitor documentatele studii ale lui Manfred Koch-Hillebrecht
(Homo Hitler) şi Lothar Machtan (Secretul lui Hitler): o adevărată enciclopedie a manifestărilor care revelau adevărul fiinţial al dictatorului.
Hitler încerca să-l mascheze acţionând ca un adversar superviril şi bestial
de necruţător al homosexualităţii, dar tocmai aşa se autodemasca pentru
cei ce aveau ochi să vadă. Demonica sa magie îi orbise însă pe toţi.
O situaţie ca aceasta, deşi conştientizată de posteritate cu mare
întârziere, e un ajutor de nepreţuit în identificarea substratului aflat dincolo de excesul de zel al mâniei homofobe. Nu avem nici un motiv să
atribuim un fond pur şi angelic diatribelor atât de violent proferate de
către Sfinţii Părinţi din secolul IV împotriva unei Sodome imaginare. O
prea suspectă violenţă! Ceea ce e cu adevărat pur şi angelic nu numai că
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nu simte necesitatea de a intra într-o asemenea mocirlă dar se ţine cât
mai departe cu putinţă de ea. Or, biserica creştină a cultivat două milenii
voluptatea scormonirii perverse în toate detaliile şi mizeriile sexualităţii,
din a căror mărturisire făcea o condiţie a accesului în împărăţia cerurilor. I-ar fi prins bine o şedinţă de psihanaliză la doctorul Freud...

Din calomniaţi – calomniatori
Inventarea teologică a Sodomei ca simbolul homofob prin excelenţă va fi avut aşadar la obârşie trăiri care îi făcuseră pe marii gânditori
creştini ai acelui timp să se vadă nemijlocit confruntaţi, în propria lor
interioritate, cu chemarea tulburătoare a „celuilalt eros“. Luaţi pe nepregătite, dovediră totală neputinţă şi nepricepere de a reacţiona inteligent
la acest gen de provocare din partea unei naturi foarte incomplet cunoscută de ei. Nici nu voiau să audă de felul cum îi făcuse faţă omenirea
greco-romană timp de un mileniu, aceasta ţinând de păgânismul urât de
ei din rărunchi. N-au găsit un mijloc mai potrivit de a combate, în spiritul ascetismului eroic la modă, ceea ce se trezeşte mai totdeauna în bărbatul nevoit să trăiască în mediu pur masculin, decât dezlănţuind o ofensivă verbală menită să confere virulenţă şi eficacitate unor închipuiri. Sa făcut atâta gălăgie în jurul Sodomei ca sălaş al unei homosexualităţi
ajunse la cea mai oribilă depravare, pentru ca zgomotul ei să acopere
vocea dinlăuntru, năzuitoare spre ceea ce legea – „cuvântul lui Dumnezeu“ – oprea cu străşnicie.
Din punct de vedere pur omenesc, această campanie de defăimare a unei forme mai aparte a iubirii e sub orice nivel moral la aceia care
avuseseră de suferit cu puţină vreme în urmă tocmai din cauza calomniilor colportate pe seama lor. Ce se spunea despre creştini pe când încă nu
primiseră zapis de liberă propagandă? Că-şi ucid copii, că le beau sângele, că trăiesc în relaţii incestuoase şi alte multe blestemăţii de felul acesta cu putere de impact asupra opiniei publice. Erau, aceşti parveniţi, mai
în măsură decât oricine să ştie ce înseamnă ponegrirea pentru o minoritate care nu poate să se apere. Păreau însă loviţi de amnezie, deşi trecutul lor de sectă defăimată era încă foarte recent şi prezent în amintirea
tuturor. Ceea ce le lipsea era însă nu buna memorie ci calitatea umană:
nobleţea, generozitatea, decenţa, bunul simţ, adevărata iubire la care
chema Iisus şi care fusese înlocuită prin abstracte tirade teologice în
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jurul ei. Oprimarea aşa zişilor păgâni, de cum a devenit posibil ca ierarhii bisericii să influenţeze politica imperială, se împletea astfel cu hulirea homosexualilor, lăsând să se întrevadă proporţiile aproape patologice ale urii de care erau capabili creştinii. Asupritul devenit asupritor,
calomniatul preschimbat în calomniator: iată esenţa morală a celor săltaţi de împrejurări – cu siguranţă, nu de Dumnezeu – la cârma spirituală
a unei mari părţi a omenirii.
Şi aşa îl vedem pe Ioan Gură de Aur urcând la amvonul bisericii
Sfinţii Apostoli din Constantinopole şi rostind cu sfântă mânie violenta
sa diatribă împotriva celor a căror simplă existenţă îl putea face pe Cel
de Sus să trimită peste omenire dezastre asemănătoare celor care răseseră Sodoma de pe faţa pământului: „În ce constă acest rău? În iubirea
nouă şi neîngăduită care a intrat în vieţile noastre, în boala scârboasă
şi de nevindecat care a apărut, cea mai gravă dintre toate plăgile abătute asupra noastră, în felul nou şi intolerabil de crimă pe care aceasta
o constituie. Au fost răsturnate nu numai legile statornicite de om ci şi
cele ale naturii. De acum înainte preacurvia va apărea ca o chestiune
fără importanţă în judecarea păcatelor sexuale, şi după cum venirea
unei dureri mai mari eclipsează supărarea produsă de una anterioară,
tot astfel caracterul extrem al acestei nelegiuiri face ca destrăbălarea
cu femeile, înainte intolerabilă, să nu mai pară chiar aşa. A se putea
sustrage capcanelor întinse de femeie pare să intereseze pe tot mai
mulţi, şi se conturează chiar pericolul ca partea femeiască a omenirii să
devină în viitor inutilă, tinerii dovedindu-se în stare să împlinească
toate nevoile pe care de obicei le satisfăceau femeile“.1

Prea cucernica înşelătorie
Umflarea imaginativă a nimicului se producea în felul următor.
Biblia nu conţinea decât indicaţia că cetăţenii Sodomei doreau să-i cunoască pe misterioşii oaspeţi ai lui Lot (pe care tradiţia teologicofolclorică avea să-i preschimbe pe nesimţite în îngeri, şi aşa au rămas în
conştiinţa credincioşilor!). Cum verbul ebraic „a cunoaşte“ are ca sens
secundar şi pe acela al relaţiei sexuale, s-a găsit aici un excelent cap de
pod pentru a putea trece pe malul celălalt, unde toate adaosurile fantezi1

Ioan Hrisostomos, Împotriva adversarilor vieţii monastice, omilia treia
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ei devin plauzibile. Şi aşa au început sfinţii părinţi să se ia la întrecere în
născocirea de noi amănunte despre un oraş şi locuitorii săi asupra cărora
nu exista iniţial nici o informaţie pozitivă. Îşi biciuiau imaginaţia pentru
a da carne, oase şi sânge unui loc şi unui nume cu desăvârşire fantomatice. O enciclopedie onestă, ai cărei autori doresc să ofere numai date
precise iar nu basme, n-ar putea scrie despre Sodoma (şi sora ei Gomora) decât: „Cetate legendară menţionată în Biblie (Geneza, 19). Pierită
fără urme în urma unui dezastru cu neputinţă de precizat. Devenită, cu
două milenii în urmă şi fără temei evident, simbolul homosexualităţii“.
Dar dacă e să se vadă în delirurile literare ale sfinţilor părinţi informaţii demne de crezare, atunci Sodoma ar putea fi documentată
aproape la fel de bine ca Londra sau Parisul, şi orice minte inventivă ar
putea-o reconstitui, mai ales recurgând la serviciile computerului. Portretul uman al cetăţii inexistente pe vreo hartă şi neînregistrate de istorie
s-ar contura şi ar creşte cu repeziciune: „O ploaie de foc a mistuit Sodoma şi Gomora. Pământul vorbeşte încă de acel incendiu” (Tertulian);2 „Locuitorii Sodomei erau poftitori şi plini de păcate, dedaţi unor
crime ce depăşesc ticăloşia omenească mijlocie. Domeniile nelegiuirilor
lor par a fi fost desfrânarea şi râvnirea. Când nevasta lui Lot îşi întoarce privirile spre cetatea incendiată, ea priveşte spre impura regiune a
patimilor” (Sfântul Ambrozie);3 “Cei din Sodoma erau impuri şi trufaşi.
Erau hulitori de Dumnezeu. Doreau să aibă raporturi sexuale cu bărbaţii-îngeri. Destrăbălarea cu bărbaţii devenise acolo obicei. Au fost pedepsiţi pentru nelegiuirile lor potrivnice naturii”. (Fericitul Augustin)4

Irezistibila atracţie a puterii
Noile idei religioase, propagate cu fervoare şi elocinţă, prin scris
sau viu grai, nu rămâneau cantonate în domeniul evlaviei bisericeşti ci
2

Tertulian, De pallio 2, apud Danilo Dala, Omosessualità e diritto nel mondo
romano (vezi cap. III, nota 1), p. 145
3
Ambrozie din Milano, De Abraham, apud Mark D. Jordan, The Invention of
Sodomy in Christian Theology, The University of Chicago Press, 1997, p. 34
4
Ibidem, p. 34
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pătrundeau irezistibil şi în cel al politicii, al vieţii statale, unde determinau adaptări corespunzătoare. Cu o acoperire socială neîncetat crescândă datorită convertirilor ce cuprindeau mulţimile, ideologia zidită de
sfinţii părinţi pe temelii evanghelice şi apostolice se afirma, atât la
Constantinopole cât şi la Roma, ca o adevărată putere spirituală: biserica
devenea un stat în stat. Împăraţii ţineau din ce în ce mai mult seama de
această realitate şi sfârşiră prin a se înclina în faţa ei.
Aşa zisa taină a spovedaniei trebuie să fi avut un efect magic
asupra lor. Ajunseseră să creadă că bărboşii fanatici care vesteau cu
atâta convingere apropiata venire a Domnului, aveau într-adevăr harul
de a-i dezlega de păcate, care nu vor fi fost puţine şi neînsemnate: un
gen de credulitate fără precedent în istoria romană şi exprimând o profundă mutaţie produsă în psihicul uman. Când un împărat, un „Caesar“,
un „Augustus“, acceptă să îngenuncheze sub patrafirul unui duhovnic şi
să i se mărturisească, înseamnă că o gravă falie a apărut în autoritatea
lui, în siguranţa sa de sine, şi că de acum înainte el va depinde de cineva
cu o putere superioară celei imperiale. Spre această culme, prea omenească şi prea lumească, se îndrepta cu impetuozitate biserica lui Hristos, în totală uitare a ispitirii biruite cândva de acesta („L-a dus diavolul
pe un munte foarte înalt şi i-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava
lor“, Mt. 4. 9) şi care acum îi înghiţea nesăţios pe cei ce pretindeau a
vorbi în numele lui.
Cât de mare devenise autoritatea bisericii reiese cu desăvârşită
limpezime spre sfârşitul secolului IV când împăratul Teodosie I de la
Constantinopol se văzu obligat de către episcopul Ambrozie din Milano
– viitorul sfânt Ambrozie – să ceară iertare şi să se căiască pentru a fi
dat armatei ordin să-i masacreze pe cei ce se răsculaseră în semn de
protest faţă de un act samavolnic al prefectului: faimoasa „baie de sânge
de la Thesaloniki“ din 390, evocată într-un capitol anterior. Gestul lui
Ambrozie e desigur de admirat; în acea formă el era însă departe de a fi
tipic pentru biserică, plină de prudenţe şi diplomaţie în relaţiile cu împăraţii, tocmai pentru a nu-şi primejdui o influenţă pe care prefera s-o
exercite pe cale subtilă şi din umbră. Excepţionala personalitate a lui
Ambrozie e cea de la care emana porunca penitenţei, ceea ce arăta ce
mult putea însemna un caracter puternic şi incoruptibil în mijlocul unei
Biserici înclinate mai degrabă spre acomodare.
Oricum însă, curajul personal al episcopului din Milano, inseparabil de instituţia pe care o reprezenta, ilustra ascendentul enorm al aces230

teia faţă de puterea statală. Avea de asemenea valoarea unui test la care
era supus orgoliul şi despotismul imperial, şi care confirma biserica în
îndrăzneala ei ofensivă. Slăbiciunea lui Teodosie arăta şubrezirea puterii
politice, intimidată de aroganta pretenţie a puterii religioase de a fi împuternicită de Hristos însuşi să acţioneze în acel spirit. Punctul cel mai
de jos al acestei degringolade imperiale, punct culminant însă pentru
biserică, va fi atins abia peste şapte secole: în acele zile de ianuarie 1077
când împăratul romano-german Heinrich IV era nevoit să facă, desculţ,
istorica sa penitenţă la Canosa, unde se afla papa Grigore VII care îl excomunicase pentru a-şi fi luat prea în serios calitatea de împărat...

Legea cea criminală
Ştiind preoţimea diriguitoare că propriile-i sinoade nu pot avea
decât o eficacitate foarte limitată, va exercita presiuni asupra împăratului pentru ca acesta să promulge împotriva homosexualilor legi a căror
aplicare să fie garantată de organele statului. În penitenţialele sale pentru
uzul preoţilor şi călugărilor, biserica nu putea prevedea decât canoane
duhovniceşti: mortificări, pelerinaje, rugăciuni, mătănii, post, oprire de la
împărtăşanie ş.a.m.d. Prin ascendentul obţinut asupra autorităţii imperiale,
ea impunea pentru prima oară în istorie pedepse care priveau libertatea,
integritatea şi chiar existenţa fizică a persoanei, ceea ce însemna ca, surprins sau numai denunţat ca făptuitor al păcatului cu pricina, învinuitul să
trebuiască de acum înainte să tremure pentru viaţa lui.
Sistemul juridico-penal iniţiat în veacul IV, într-un imperiu roman tutelat spiritual de biserică, avea să pecetluiască pentru cel puţin un
mileniu şi jumătate soarta homosexualilor pe întreaga planetă, căci reverbera şi asupra culturilor necreştine. Fără înrâurirea spiritului care
domnea la Roma şi la Constantinopol, acestea n-ar fi fost niciodată în
stare să născocească asemenea grozăvii. Dar pe de altă parte, îşi descopereau şi ele pe această cale acea potenţialitate homofobă consubstanţială
naturii umane însăşi în stadiul ei actual de dezvoltare. Religia iubirii
universale şi necondiţionate şi-a adus astfel nepreţuita contribuţie la
sporirea cantităţii de ură secretată, ca un fel de puroi ontologic, de foarte
imperfecta noastră fire.
Era pentru sărmanii incriminaţi o traumă care, alimentată fără
încetare de cei ce puteau s-o facă, avea să se întipărească indelebil în
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fiinţa psiho-fizică a homosexualului de pretutindeni. Era însă traumă şi
pentru ceilalţi care, de acum înainte, trăiau cu teama de a nu fi suspectaţi
ca atare. Prin prigoana homofobă, frica, minciuna şi disimularea căpătau
o pondere fără precedent în viaţa socială, falsificând adânc şi aproape
ireparabil relaţiile dintre oameni. Condiţia umană însăşi se vedea astfel
alterată, ciuntită.

„Spada răzbunătoare“
Primul edict imperial împotriva homosexualilor îl semnau coîmpăraţii Constans şi Constantius în 342. Se distingea prin unele particularităţi. Deşi promulgarea lui avea loc sub presiunea curentului de
opinie creat de biserică, spiritul în care era redactat rămânea tributar
mentalităţii păgâne. Relaţia dintre cei doi bărbaţi este indicată prin numele Venerei („ubi Venus mutantur“: când Venus îşi schimbă înfăţişarea), motivarea religioasă lipseşte complet iar unica imputarea îl priveşte
pe bărbatul care şi-a abandonat demnitatea virilă asumând un rol de
femeie („ubi sexus perdidit locum“: când sexul şi-a pierdut locul său).
Problema celuilalt, adică a bărbatului cu rol de bărbat, va rămâne un bun
timp deschisă, deocamdată abordarea ei este evitată într-un fel nu prea
uşor de înţeles pentru mentalitatea noastră. Penalitatea prevăzută e înfricoşătoare şi vagă totodată. („Iubemus insurgere leges, armari iura gladio
ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri
sunt rei“: Poruncim ca legile să pornească la luptă şi ca dreptul să se
înarmeze cu spada răzbunătoare, astfel încât infamii care s-au făcut sau se
vor face vinovaţi de acest viciu să fie supuşi unor pedepse speciale).
Se sugerează aşadar pedeapsa capitală dar nu se precizează cui îi
e destinată. Oricui? Cetăţenilor liberi? Tinerilor prostituaţi (cinaedi,
exoleti)? Istoricii dreptului roman îşi bat şi astăzi capul cu interpretări
care, la rândul lor, se bat cap în cap.
E cert că efectul acestui decret a fost foarte slab sau nul. Mânioasele predici ale lui Ioan Gură de Aur provin tocmai din deceniile
următoare acestui decret, când, după câte se pare, avea loc mai degrabă
o amplificare decât o restrângere a fenomenului
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Noii persecutori
Timpurile se înăspriră simţitor atât pentru homosexuali cât şi
pentru păgâni din momentul în care biserica creştină fu proclamată, la
380, biserică oficială a imperiului de către Teodosie I (346-395), la
aproximativ o jumătate de secol după ieşirea ei din ilegalitate. Declaraţia imperială era în aşa fel concepută încât să-i intimideze pe cei încă
credincioşi tradiţiilor şi să-i încurajeze pe noii potentaţi spirituali. „Cei
ce vor refuza să se supună, vor trebui să se aştepte a deveni obiect al
răzbunării divine dar şi a fi pedepsiţi de către noi conform hotărârii pe
care Cerul ne-o va fi inspirat”.5
Creştinii înţeleseră însă încurajarea împărătească nu numai ca
drept de a fi pe deplin ei înşişi, fără nici o restricţie în practicarea riturilor şi desfăşurarea propagandei lor, ci şi ca un drept de a tăbărî asupra
păgânilor. Deveniţi ilegali, aceştia din urmă nu se puteau împotrivi atacurilor răzbunătoare ale celor ce aveau de plătit vechi poliţe, ceea ce
acţiona ca o irezistibilă ispitire a răutăţii ascunse din fiinţa umană. Sare
în ochi calitatea morală a noilor privilegiaţi! Începe lunga serie a persecuţiilor săvârşite de creştini asupra necreştinilor.
Printre aceştia figurau, bineînţeles, şi evreii, cărora le era hărăzită o ură cu totul specială, în virtutea rolului atribuit lor în răstignirea lui
Iisus. Iese astfel la iveală încă una din marile contradicţii ale creştinismului: progenitură a iudaismului, ale cărui idiosincrazii şi ticuri le prelua, el devenea un izvor nesecat de antisemitism, a cărui virulenţă nu va
fi întrecută decât într-un târziu de către furia unui Islam radicalizat. Se
porni aşadar la distrugerea sinagogilor, în cadrul unei acţiuni mai vaste de
extirpare a tot ce putea evoca religiozitatea păgână. Riguros vorbind,
evreii nu făceau parte din cei dispreţuitor numiţi păgâni, dar creştinii,
puţini interesaţi de nuanţe, îi asimilau fără scrupule acestora.
Tocmai pe acest teren avu loc o ultimă confruntare între puterea
bisericească, în plină şi arogantă ascensiune, şi cea laică, în evidentă
slăbire. Când în 388 creştinii dăduseră foc sinagogii de la Callinicum,
Teodosie, mânat încă de un simţ pur roman al dreptăţii, ceru episcopului
local să asigure cu propriile-i mijloace reconstruirea edificiului mistuit
de flăcări. Ambrozie, episcop în Milano dar cu autoritate de papă, inter5

Codul lui Iustinian I, 1, apud Jean Gouillard, Césaropapisme, în Encyclopedia
Universalis
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veni mânios, opunându-se unei hotărâri care ar fi dăunat „prestigiului
creştin“ – vedem ce vanităţi omeneşti încep de pe acum să determine
poziţia bisericii. Era prima palmă primită de Teodosie din partea autorităţii religioase, urmată după doi ani de alta – penitenţa pe care acelaşi
Ambrozie i-o impunea pentru baia de sânge de la Salonic. În viitor împăratul de la Constantinopol va şti că nu are voie să întreprindă nimic
fără binecuvântare bisericească; în lumea occidentală subordonarea lui
va fi şi mai umilitoare, până când unul sau altul, un Henric IV sau Frederic II, se vor încumeta să se revolte împotriva acestei tutele,
atrăgându-şi furioase excomunicări.

Logica habotniciei
Deşi homosexualii n-aveau nici în clin nici în mânecă cu doctrina creştină, biserica i-a asimilat de la bun început celor pe care-i considera adversari pe motive doctrinare: evreii deoarece l-au ucis pe Iisus,
păgânii deoarece nu voiau să ştie de acesta, ereticii deoarece îl înţelegeau altfel decât cei la putere. Cu toate că homosexualul nu se definise
niciodată în raport sau în opoziţie cu biserica, aceasta îl includea printre
adversarii ei declaraţi. Vom vedea mai târziu cum acest procedeu al
asimilării, devenit metodă sistematic aplicată, va funcţiona şi în sens
invers. Cum homosexualul putea fi în ochii ei numai un om care a pierdut sau încă n-a găsit dreapta credinţă, necredinciosul sau ereticul încăpăţânat în rătăcirea sa va fi automat suspectat şi de homosexualitate,
indiferent că exista un temei sau nu. Este umbra care va însoţi secole dea rândul învinuirea de erezie, mai ales de când Sfânta Inchiziţie va prelua instruirea proceselor intentate gândirii libere.
Era o logică sui generis, făurită de o raţiune împăienjenită de
patimă şi rătăcită în sofistică: Sodomitul este oricum un necreştin, iar
insul care nu se lasă creştineşte domesticit nu poate să fie decât un închinător al Sodomei. Această umbră a bănuielii de homosexualitate avea
un efect mai înfricoşător decât rătăcirea teologică propriu-zisă. Intelectualul ar fi fost adesea dispus să-şi pună viaţa la bătaie pentru o idee,
niciodată însă pentru motive ţinând de moralitate şi de moravuri. O tradiţie încă foarte vitală şi astăzi. Marea problemă a homosexualului în
curs de descătuşare este tocmai de a smulge masca făţărniciei de pe faţa
pretinsei moralităţi sociale şi a unor moravuri care nu sunt decât cele ale
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unei majorităţi dictatoriale, transformând astfel cauza sa într-o nobilă
idee. Este felul prin excelenţă individual în care se manifestă adevărata
natura şi incompatibilitatea ei cu scheme medieval concepute şi afumate
de tămâia unei evlavii ritualistice.

Consacrare juridică
Ofensiva anti-păgână, anti-iudaică şi anti-eretică o antrena astfel
cu ea şi pe cea anti-sodomitică. În faţa rezistenţei de care dădea dovadă
detestatul fenomen, biserica exercită asupra lui Teodosie presiuni menite să ducă la intensificare durităţii juridice în combaterea păcatului cel
strigător la cer. Momentul potrivit fu bine ales: la foarte puţin timp după
cea de a doua umilire a împăratului de către Ambrozie. Semnat în 390
de Teodosie şi co-împăraţii Valentinian şi Arcadie, documentul se prezenta sub forma unui apel adresat lui Orientius, prefectul vicar al Romei, şi era formulat în aceşti termeni: „Nu suportăm, o Orientius, cel
peste măsură de drag nouă, ca cetatea Romei, mamă a tuturor virtuţilor, să fie mai departe murdărită de pata unui comportament femeiesc
la bărbat, şi ca acea forţă rustică provenitoare de la străvechii întemeietori, dusă la istovire de către o mulţime lipsită de vitalitate şi cuprinsă
de moliciune, să insulte timpurile părinţilor fondatori şi ale împăraţilor.
Aşadar, cu lăudabila experienţă pe care o ai, îi vei scoate din toate bordelurile masculine (omnibus virorum lupanaribus) şi îi vei pedepsi în
faţa poporului, trecându-i prin flăcările răzbunătoare (spectante populo
flammae vindicibus expiabit) pe toţi cei care practică crima de a trata
corpul bărbătesc aidoma celui femeiesc, impunându-i pasivitatea proprie celuilalt sex şi făcându-l să nu se mai deosebească prin nimic de
femei. Pentru ca toţi să înţeleagă cu ce sfinţenie trebuie privit sălaşul
unui suflet bărbătesc şi cât de iminentă devine pedeapsa supremă
(summum supplicium) pentru cel care, pierzând cu neruşinare propriu-i
sex, aspiră spre unul străin (alienum sexum)”.6 Nu putem să nu constatăm că severitatea drastică a tonului se află oarecum în contradicţie cu
limitarea homosexualităţii la comportamentul pasiv şi la prostituţie. Era
însă mentalitatea vremii, care dăinuia de secole: în toate delictele sexuale,
6

Citat după Danilo Dali, Ubi Venus mutantur – Omosessualità e diritto nel
mondo romano, vezi cap. III, nota 1, p. 170-171
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femeia era cea vinovată, trasă la răspundere şi pedepsită. Homosexualitatea era redusă la aspectul feminizării, aşa cum adulterul consta doar în
aventura extraconjugală a femeii.
În anul 438, împăratul Teodosie II de la Constantinopol codifică
toate legile imperiului promulgate începând cu Constantin cel Mare,
dând astfel fiinţă Codului Teodosian, care includea şi edictele privitoare
la homosexualitate. Apelul din 390 către prefectul Romei apărea concentrat în această formă: „Toţi cei care practică crima de a trata corpul
bărbătesc aidoma celui femeiesc supunându-l pasivităţii proprii celuilalt sex, şi făcându-l astfel să nu se mai deosebească întru nimic de femei, vor ispăşi această fărădelege prin abandonarea lor flăcărilor răzbunătoare în faţa poporului”.7 Rugul era deci ceea ce-l aştepta pe homosexualul cu o comportare pasivă – pathicus. Şi nu numai când o făcea într-un bordel, cum lăsa să se înţeleagă chemarea către prefectul
Orenţiu, ci în general. Mai rămânea să se clarifice situaţia partenerului
activ, aflat încă la adăpost de rigorile legii graţie privilegiilor de care se
bucura bărbatul şi consideraţiei de care era înconjurată ideea de virilitate.

În aşteptarea marelui prigonitor
Aşa erau puse bazele juridice ale homofobiei. Nu ştim cât de
eficiente vor fi fost aceste legi, în ce măsură îi vor fi intimidat pe homosexuali, ce sacrificii le vor fi fost impuse. Traducerea în fapt a legilor nu
ne-a parvenit documentată. Luând în consideraţie ura şi spiritul răzbunător de care erau capabili fanaticii propagatori ai iubirii hristice, precum
şi puterea lor crescândă în stat, n-avem motive să credem că homofobia
legiferată ar fi rămas pur declarativă.
Ştim însă că puterea de intimidare acestor legi s-a limitat la perioada imediat următoare promulgării lor. Căci aceasta e soarta tuturor
legilor, ceea ce uşurează puţin viaţa pe care ele o vor ferecată într-un
sistem de rigori. De-a lungul unui secol, ascuţişul oricărei intoleranţe nu
poate să nu se tocească. Atunci aceasta se poate transforma într-o toleranţă care poate deveni definitivă şi să fie oficializată ca atare, legea
veche căzând; fie pune pe ordinea de zi necesitatea revirimentului represiv printr-o nouă lege cu şanse mai mari de durată prin străşnicie.
7

Ibidem, p. 182
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Până când să se schiţeze prima posibilitate, mai era nevoie de
vreo mie şi cinci sute de ani: cincisprezece secole de suferinţe şi înjosire
care vor afecta profund firea homosexualului şi se vor transmite generaţiilor. Starea lumii nu permitea deocamdată decât reluarea înteţită a asprimii.
Ca totdeauna şi pretutindeni, cruzimea societăţii depindea de
cruzimea de care era capabil sufletul stăpânitorului. Dacă împăraţii după
Teodosie I nu au arătat-o, a fost datorită nu bunătăţii ci mediocrităţii lor.
Homofobia aştepta aşadar domnitorul a cărui puternică personalitate să
includă printre calităţile de adevărat stăpân şi neomenia necesară promovării ei. După o aşteptare de aproape un secol, acesta apăru în sfârşit
în persoana împăratului Iustinian, astfel caracterizat de contemporanul
său, istoricul Procopius: „Nu era om ci un demon în formă omenească”.8

Spre represiunea totală
Sub lunga domnie a lui Iustinian (485-527-565) fură lichidate
ultimele ambiguităţi juridice care permiteau cât de cât homosexualilor
să se strecoare printre rigorile legii. Sosise timpul să între cu toţii în
neagra ilegalitate.
Nu era singurul sfârşit sumbru. Sunase de asemenea ceasul imperiului roman de Apus, cu puţini ani înainte prăvălit în neantul istoriei,
şi printre ale cărei ruine, biserica de la Roma îşi zidea incomparabila-i
putere viitoare. Iar Iustinian desăvârşi acest naufragiu al lumii antice
dând lovitura de graţie şi spiritualităţii acesteia. În 529, dată sinistră în
istoria culturii universale, închise faimoasa şcoală de la Atena, unde se
cultiva tot ce fusese mai preţios în gândirea filosofică greacă şi romană.
Înţelepţii care se străduiau să ţină aprinsă flacăra cugetării libere, ameninţată de vijeliile fanatismului victorios, fură nevoiţi să ia drumul surghiunului. Gondişapur, în Persia, fu cetatea care-i adăposti. Nu întâmplător: era ţara cu care Iustinian purta războaie. Însemna că de acum
înainte, pe tot cuprinsul lumii în curs de încreştinare, gândirii nu-i mai
era îngăduit să se călăuzească decât după normele sfintei credinţe. În
8

Procopius din Cezareea: Istoria secretă, în ediţie engleză „The secret
History“, The Folio Society, London 1990. p. 83
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acest sens s-a putut vorbi, şi cu deplin temei, despre „lunga noapte a
evului mediu“.
În această atmosferă de întunecare social-politică şi obscurantism spiritual, asaltul decisiv împotriva homosexualităţii era inevitabil.
În subconştientul lor, puternicii bisericii şi ai statului intuiau imensa
primejdie reprezentată de ea. Nu era însă primejdia declarată de ei în
predicile şi decretele lor, ci o alta, pe care n-o puteau rosti, deoarece nu
erau conştienţi de ea. O presimţeau confuz, aşa cum adulmecă orice
tiran mânia venind din subteranele istoriei şi ameninţându-i puterea. La
nivel conştient, operau doar dogmele bisericeşti şi raţiunea de stat.
Iustinian, fiu de ţărani iliri din regiunea Macedoniei de azi, era
primul împărat bizantin din care romanitatea, ca stare de spirit, se retrăsese complet, făcând loc unor noi temeiuri: credinţa creştină în care
fusese crescut şi pe care şi-o cultivase teologic, şi ambiţia de a face din
Bizanţ un imperiu comparabil cu Roma Cezarilor, unit şi consolidat
tocmai prin noua ideologie religioasă.
Ambele temeiuri erau esenţial homofobe. Cel religios, deoarece
biserica moştenise mentalitatea iudaică şi o purta cu sine ca pe o incurabilă lepră. Cel politic, deoarece statul, în virtutea inerţiei, continua să
identifice homosexualitatea cu efeminarea fiinţei masculine, ceea ce era
inacceptabil pentru un militarism viril şi incompatibil cu o virilitate
menită să acţioneze de mano militari. Iustinian se hotărî să-i lichideze şi
pe homosexuali aşa cum făcuse cu filosofii refractari creştinismului şi
concentraţi în jurul şcolii din Atena.

Ţapul ispăşitor
E aproape sigur că, în săvârşirea acestui pas, determinant a fost
mai puţin omul de stat cât habotnic credinciosul Iustinian, cel căruia
creştinătatea i-a datorat timp de un mileniu cea mai grandioasă dintre
bisericile ei: Hagia Sofia. Or, religiozitatea lui purta amprenta apocaliptică proprie întregii mentalităţi creştine a acelui timp care încă mai aştepta făgăduita venire a „Mântuitorului“ cu urmarea ei – judecata de
apoi. Adică sfârşitul lumii.
În teoria teologică acest sfârşit era încă dorit, în viaţa de toate
zilele era însă temut. Semnele care păreau să-l anunţe – războaie, invazii, cutremure, epidemii – şi care abundau la începutul secolului VI, nu
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entuziasmau de loc ca preludiu al întâlnirii cu Domnul. De altfel, faptul că
acesta se lăsase atât de mult aşteptat dusese la ofilirea nădejdilor masochist-apocaliptice din primele 2-3 secole. Prevala tot mai mult aspectul pur
punitiv, adânc descurajant, al cataclismelor care zguduiau lumea bizantină.
Biserica fusese şi ea cuprinsă de această stare de spirit. Apuseseră timpurile când martirii, exaltaţi, îl puteau intona imnic pe acel „Vino, Doamne Iisuse“ cu care se încheie Apocalipsa lui Ioan. În locul
acestei chemări se instala obsesia Sodomei: mitul scos de la naftalina
tradiţiei mitologice iudaice de către homofobia creştină. Fundamentarea
lui într-un spirit nou, conform cu dogmele în curs de cristalizare, fusese
una din ocupaţiile predilecte ale Sfinţilor Părinţi din veacurile marii
înfloriri teologice. Aceştia presimţiseră parcă apropierea vremii când el
va fi deosebit de util unei Biserici în plină ascensiune spre putere.
Şi iată că vremea presimţită părea să fi sosit. Nu indicau dezastrele care zgâlţâiau domnia lui Iustinian o situaţie asemănătoare celei
care-l făcuse pe Dumnezeu să abată nimicitoarea ploaie de foc asupra
Sodomei? Şi cine purtase pe atunci vina acestui cataclism? Teologia
creştină demonstrase, pe bază de orgie imaginativă, că homosexualii, şi
numai ei, fuseseră pricina cumplitei catastrofe. Cuvântul de ordine al
bisericii fu deci: „Să se pună capăt nelegiuirii care o repetă pe cea de la
Sodoma, şi mânia lui Dumnezeu se va potoli“.
Infantilismul intelectual şi spiritual pe care-l trăda un asemenea
apel, era menit să rămână mereu în acest stadiu, căci îl vom reîntâlni,
neînţelepţit şi la fel de grotesc, când din Rusia lui Stalin se va face auzită chemarea (rostită de Gorki): „Să fie stârpiţi homosexualii, şi naţionalsocialismul va dispare“.
Extrem de sensibil la aceste sugestii ale superstiţioasei evlavii
creştine, şi pe deasupra îmboldit de voluntara sa soţie Teodora, împăratul Iustinian făcu din dezrădăcinarea homosexualităţii una din priorităţile politicii sale interne. Marea noutate a campaniei sale exterminatoare
consta în precizarea şi generalizarea a ceea ce trebuia înfierat. Nu numai
cei ce se prostituau (cinaedi), şi nu numai cei ce asumau o funcţie pasivă
(pathici), ci toţi cei dedaţi acestui fel de erotism, fără excepţie, urmau să
devină obiectul unei pedepse neîndurătoare, dacă nu curmau numaidecât
obiceiurile lor.
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Naşterea psihozei
Novellae se numeau acum decretele imperiale, pentru a se demarca de legile anterioare (sistematizate de Trebonian, strălucitul jurist
al împăratului, în ceea ce avea să poarte numele de „Codul lui Iustinian“
şi să influenţeze în mod decisiv gândirea juridică a întregului Occident).
Spre deosebire de predecesorii săi, al căror stil era laic şi cu pretenţii
etice, Iustinian se arată religios angajat în cruciada sa homofobă şi preocupat să-i confere o bază teologică. Cum cele două Novellae promulgate
cu acest scop aveau să determine pentru un mileniu şi jumătate soarta
homosexualilor pe întreaga planetă, merită să le reproducem in extenso.
Novella 77 începe printr-un prolog menit să justifice drasticele
măsuri: „Având în vedere că unii, luaţi în stăpânire de diavol, s-au dedat unor destrăbălări dintre cele mai grave şi unor fapte împotriva naturii însăşi, le poruncim să facă loc în mintea lor fricii de Dumnezeu şi
de judecata care va veni, abţinându-se de la aceste neruşinate şi drăceşti desfrâuri, pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se abată asupra lor
şi oraşele cu locuitorii lor să nu fie nimicite din cauza unor asemenea
fărădelegi. Căci Scripturile ne învaţă că pentru nelegiuiri ca acestea au
fost hărăzite prăpădului, împreună cu oamenii, şi oraşele în care aceştia locuiau“.
În primul capitol se amplifică acest argument, căruia i se adaugă
noi temeiuri: „Dar fiindcă, pe lângă cele ce au fost spuse, sunt unii care
jură prin cuvinte profanatoare şi jurăminte ce-l invocă pe Dumnezeu
însuşi, provocând astfel mânia dumnezeiască, poruncim şi acestora să
se abţină de la astfel de vorbe şi de la rostirea de jurăminte pe păr, pe
cap şi altele asemănătoare. Dacă insultele proferate la adresa oamenilor nu rămân nepedepsite, cu atât mai mult trebuie să-şi primească pedeapsa cel ce huleşte împotriva lui Dumnezeu însuşi. Îndemnăm de aceea toate persoanele cu o astfel de purtare să se abţină de la fărădelegile
pomenite, să lase frica de Dumnezeu să pătrundă în sufletul lor şi să-i
imite pe cei ce trăiesc în chip drept. Cum din cauza unor asemenea nelegiuiri vin foametea, cutremurele şi molimele, îi avertizăm pe cei ce le
făptuiesc să se abţină de la ele ca să nu-şi piardă sufletul. Dacă după
avertismentul nostru se vor mai găsi vreunii care stăruie în săvârşirea
lor, ei se fac nevrednici de mila lui Dumnezeu şi îşi atrag de asemenea
pedepsele prevăzute de legi“.
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Pentru ca în al doilea capitol legiuitorul să arate ce pregăteşte
nesupuşilor: „Poruncim prin urmare prefectului capitalei imperiale să
aresteze pe oricine se îndărătniceşte în amintitele necuviinţe şi nelegiuiri în pofida avertismentului nostru şi să-i aplice pedeapsa capitală,
pentru ca asemenea fapte să nu atragă daune oraşului şi Statului. Iar
cine va ascunde persoane care s-au făcut vinovate de această crimă, va
avea de asemenea parte de pedeapsa dumnezeiască. Dacă prea ilustrul
prefect, descoperind pe cei care au păcătuit în această privinţă, nu-i
supune răzbunării conforme cu legile noastre, va fi el însuşi supus mai
întâi judecăţii lui Dumnezeu şi apoi mâniei noastre“.

Ameninţări imperiale
Viaţa oferi însă legiuitorului motive să creadă că nu se ţinuse
îndeajuns seamă de avertismentul împărătesc. O epidemie de ciumă şi
un catastrofal cutremur confirmau temerile celor ce vânturau sperietoarea Sodomei. Consecinţa fu novella cu numărul 141.
Preambulul ei e pătruns de cucernicia celui ce vrea să-şi atragă
bunăvoinţa distrugătorului de altădată al Sodomei: „Totdeauna am avut
nevoie de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, de bunătatea lui, dar mai
ales acum ne este ea de trebuinţă când, prin prea multele noastre păcate, îl supărăm în numeroase chipuri. El ne-a ameninţat arătându-ne ce
merităm pentru greşelile noastre, totuşi ne-a îngăduit să-i vedem şi bunătatea amânând izbucnirea mâniei şi aşteptând să ne căim, căci nu ne
vrea moartea, ci vrea să ne îndreptăm şi să trăim. Se cuvine deci să nu
dispreţuim belşugul de bunătate, linişte şi îngăduinţă arătate de un
Dumnezeu iubitor, căci altminteri, din cauza inimii împietrite în păcat,
nu facem decât să înmulţim grozăviile ce se vor revărsa asupră-ne în
ziua mâniei. Să ne abţinem cu toţii de la fapte rele, dar îndeosebi să se
abţină cei care putrezesc în fapta lor nelegiuită, murdară şi urâtă de
Dumnezeu. Ne gândim la desfrânata şi neruşinata relaţie a unor bărbaţi
cu alţi bărbaţi“.9
Capitolul întâi, şi unicul, împinge mai departe decât o făcuse în
novella anterioară, atât consideraţiile asupra delictului cât şi ameninţări9

Textul ambelor Novellae ale lui Iustinian este reprodus în studiul lui Danilo
Dalla, vezi nota 26, pp. 200-202
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le, cu prea evidentă referire la opiniile lui Pavel în materie: „Ştim întradevăr, căci am aflat-o din Sfintele Scripturi, ce dreaptă pedeapsă a
trimis Dumnezeu bărbaţilor de odinioară din Sodoma cuprinşi de râvnire unii pentru alţii, astfel că până în ziua de azi pământul acela arde cu
un foc veşnic, semn divin că trebuie să ne împotrivim unei asemenea
nelegiuiri. Ştim de asemenea ce spune în această privinţă sfântul Apostol şi ce prevăd legile statului. Aşadar toţi, cu frică de Dumnezeu, trebuie să se ferească a săvârşi această faptă ticăloasă şi nelegiuită pe care
nici la fiare n-o întâlnim. Cine n-a avut niciodată cunoştinţă de ea, să se
păzească de ea în viitor. Cel deja atins de această patimă e dator nu
numai să-i pună imediat capăt, ci să se căiască aşa cum se cuvine
prosternându-se în faţa lui Dumnezeu şi mărturisindu-şi păcatul Prea
Fericitului Patriarh. Va afla de la acesta calea vindecării care, aşa cum
stă scris, va face căinţa să rodească, aşa încât Dumnezeu cel milostiv şi
de oameni iubitor să ne arate şi nouă bunăvoinţa sa, celor care îi mulţumim pentru salvarea celor ce se pocăiesc. Poruncim deci magistraţilor să-i urmărească pe toţi cei ce se fac suspecţi sau vinovaţi de această
fărădelege, pentru ca astfel să atragă bunăvoinţa lui Dumnezeu care se
arată supărat pe noi. Iar acum gândindu-ne la zilele sfinte care se
apropie, îl rugăm pe Dumnezeu cel îndurător să-i îmboldească la pocăinţă pe cei ce s-au tăvălit în noroiul acestei fărădelegi, astfel încât să nu
se mai arate nici un prilej de pedeapsă. Facem de asemenea cunoscut
tuturor celor conştienţi de a fi păcătuit că, dacă nu vor sfârşi numaidecât ceea ce făptuiesc şi nu se vor gândi la propria lor mântuire
anunţându-se Prea Fericitului Patriarh, pentru ca mânia dumnezeiască
provocată de păcatele lor să se domolească până la Paşti, îşi vor atrage
pedepsele cele mai cumplite şi nu vor beneficia nici de cea mai mică
indulgenţă. Nu va fi nici amânată nici abandonată căutarea şi pedepsirea celor care nu s-au denunţat până la Sfintele Paşti sau au perseverat
în această infamă acţiune. Ni l-am face duşman pe Dumnezeu arătând
nepăsare unei fapte atât de nelegiuite şi în măsură să stârnească mânia
Celui de Sus spre ruina tuturor“.10
Stil greu de digerat pentru noi, dar e cel puţin o mostră grăitoare
şi instructivă de cum se putea gândi la început de ev mediu cu o minte
prea înceţoşată de fumul de tămâie din cădelniţele Sfinţilor Părinţi pentru ca să se mai poată auto-observa cu luciditate critică.
10

Ibidem, pp. 204-207
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Crima celor nevinovaţi
În afara episodului cu cei doi episcopi plimbaţi pe străzile Constantinopolului despuiaţi şi cu scârnavele mădulare tăiate, relatat în capitolul al treilea, nu ne-au parvenit informaţii asemănătoare despre ravagiile făcute de aceste novellae printre contemporani. Ele nu vor fi fost însă
neînsemnate, Iustinian fiind capabil de perseverenţă diabolică în urmărirea felului cum îi erau îndeplinite hotărârile. Istoria secretă a lui
Procopius din Cezareea – adevărat act de acuzare, respirând prin fiecare
cuvânt trăirea nemijlocită, ca martor, a ororilor descrise – ne îngăduie să
ne facem o idee despre ce se va fi petrecut.
Istoricul ni-l prezintă pe Iustinian ca pe un asasin de un calibru
fără precedent, pe lângă care un Nero sau un Caligula făceau palidă
figură. Estimează numărul victimelor sale ca ridicându-se la multe milioane (în text stă scris milioane de milioane, dar e probabil o eroare a
copiatorului). Lipsa de scrupule în nimicirea vieţii omeneşti era egalată
doar de arghirofilia sa, care făcea din el un jefuitor în stil mare.
Bazându-se pe sistemul juridic născut sub propria-i supraveghere, îşi
putea permite să deposedeze, să surghiunească sau să întemniţeze orice
persoană avută căreia i se puteau aduce învinuiri inspirate din codul ce-i
purta numele şi din propriile-i novellae. Iar printre aceste învinuiri, ne
spune Procopius, figura interesul erotic faţă de tineri. Imensitatea averilor astfel confiscate se întrecea cu monstruoasa amploare a vieţilor sacrificate. Şi într-o categorie şi într-alta, tributul plătit de homosexuali va fi
avut desigur un loc demn de străşnicia celor două istorice Novellae,
temelie a tuturor articolelor de cod penal care vor otrăvi şi strivi viaţa
unei bune părţi din omenire.
Istoriografia din timpurile moderne confirmă această presupunere. Edward Gibbon, autorul monumentalei cercetări consacrate amurgului imperiului roman, The History of the Decline and Fall of the Roman
Empire, în şase volume, a caracterizat cu o pregnantă concizie patologica homofobie a lui Iustian. Iar caracterizarea sa are cu atât mai multă
greutate cu cât Gibbon, cum am arătat în capitolul precedent, era departe
de a simpatiza fenomenul homosexual. Dimpotrivă, nu pierdea nici o
ocazie să spună cât îl îngreţoşa, cu o ostentaţie destul de suspectă. Şi
totuşi, indignarea în faţa prigoanei întreprinse de Iustinian împotriva
homosexualilor a fost mai mare decât această foarte personală antipatie.
Felul cum a exprimat-o Gibbon a devenit clasic şi este adesea citat:
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„Pederastia deveni crima celor cărora nu li se putea imputa nici o crimă“ (Pederasty became the crime of those to whom no crime could be
imputed).
Dacă nu suntem în măsură a documenta răul imediat pricinuit de
Novaelle, îl putem invoca pe cel generat de-a lungul tuturor secolelor
următoare, a căror homofobie aici îşi are obârşia: în prima condamnare
integrală a erosului inter-masculin, în expresia juridică pe care i-a dat-o
Iustinian, în conivenţa perfectă (ar merita să-i spunem cârdăşia) dintre
biserică şi stat, dintre preot şi poliţist. Tot ce a urmat n-a fost decât o
serie de variaţii pe tema legilor lui Iustinian. Eminentul istoric al dreptului Danilo Dalla îşi încheia cercetarea sa „Homosexualitate şi drept în
lumea romană“ printr-un capitol care, ducând la un punct culminant
descrierea urii crescânde împotriva homosexualilor, se intitula simplu
dar profund grăitor: „Iustinian: represiunea totală“.
Homofob şi asasin, jefuitor şi arghirofil – da, însă fiu devotat al
bisericii, ocrotitor generos al ei, plin de evlavie şi cu frica lui Dumnezeu! Iată în toată plenitudinea lui, şi radiind pe deasupra splendoare
imperială, tipul uman pe care-l aducea cu sine de curând născutul „ev
mediu“...

Între „păgâni“ şi „barbari“
„Noaptea evului mediu“ s-a aşternut cu precădere peste lumea
occidentală. Fostul imperiu de Răsărit, devenit bizantin, a evoluat încă
un bun număr de secole sub semnul unui strălucitor cezarism. Pentru cei
a căror soartă o urmărim, atotputernică va fi acolo direcţia imprimată de
către Iustinian, cu perioade alternative de flux şi reflux.
În fostul Imperiu Roman de Apus domnea acum haosul provocat de prăbuşirea internă a puterii sub presiunea nesfârşitelor invazii ale
popoarelor migratoare venind din Nordul şi Răsăritul Europei şi chiar
din Asia. Putem să-i includem acestora pe celţi, cel puţin tot atât de
vechi ca şi romanii pe continentul european, cu o istorie şi o cultură
impunătoare, prezenţi pe un spaţiu geografic enorm care se întindea de
la Anglia la Turcia de azi. Cu toate acestea, romanii, după exemplul
grecilor, îi tratau ca pe celelalte seminţii aflate în afara graniţelor. Îi
combăteau cu armele pentru a-i împiedica să pătrundă înlăuntrul imperiului unde, ca necivilizaţi, n-aveau ce căuta. Strămoşii noştri daci fă244

ceau şi ei parte din această enormă şi pestriţă masă care intra într-un
conflict din ce în ce mai acut cu interesele politice ale Romei.
Li s-a spus barbari, cu un dispreţ foarte asemănător celui care
avea să eticheteze lumea precreştină ca păgână. Or, tot ce e mai nobil în
spiritualitatea europeană vine nu de la fanatica plebe creştină, ci de la
„păgânismul“ greco-roman ale cărui vestigii ea le distrugea cu habotnică
ferocitate. Iar vitalitatea noilor naţiuni ivite din acest haos al prăbuşirilor
şi năvălirilor şi aflându-se la baza noii Europe, se datora tocmai „barbarilor“ care insuflau o viaţă nouă unei civilizaţii agonizante – ceva din
sângele lor pulsează în fiecare din noi. Perindarea acestora timp de mai
multe secole, urmată de invazia arabă şi lunga ei stăpânire în Sud, va
pecetlui înfăţişarea politică, umană şi spirituală a continentului de-a
lungul celei mai mari părţi a aşa zisului ev mediu.
Nu dispunem de nici un fel de informaţii concludente privind
locul relaţiilor cu caracter homosexual în viaţa acestor popoare. Putem
doar face presupuneri, bazându-ne nu pe foarte firavele date existente, din
care nu se poate deduce mai nimic, ci pe analogii care pot fi mai grăitoare
decât o frază ambiguă din Tacitus despre obiceiurile germanilor.
Că toţi aceşti huni, goţi, vandali, slavi etc. se aflau încă foarte
aproape de starea naturală şi foarte departe de civilizaţia acelor timpuri,
e în afara oricărei îndoieli. Erau virili în accepţia cea mai brutală a cuvântului. Rezultă de aici că felul lor de viaţă excludea posibilitatea unui
erotism intermasculin? Exemplul Spartei, cea mai vitează dintre cetăţile
greceşti, sugerează tocmai contrariul. Eroicul batalion teban al îndrăgostiţilor ilustrează de asemenea deplina compatibilitate a bărbăţiei războinice cu iubirea dintre cei de acelaşi sex. Chiar dacă nu avea să se mai
manifeste atât de spectaculos, tradiţia militarismului cu un conţinut erotic n-a încetat de altfel niciodată. Nu e de trebuinţă decât ceva informaţie mai puţin convenţională pentru a descoperi-o îndărătul faptelor sec
relatate în manuale şi enciclopedii, total neinteresate de omenescul celor
ce fac istoria. De ce să nu fi fost posibile relaţii de acest gen printre „năvălitorii barbari“, a căror apropiere de starea de natură însemna şi depărtare de prejudecăţile şi fricile de care erau deja marcate culturi pe cale
de îmbătrânire? În cartea sa „Istoria războaielor lui Iustinian“, istoricul
Procopius, căruia îi datorăm zguduitor de realistul portret al despoticului
împărat, face o serie de referiri foarte precise referitoare la moravurile
triburilor germanice, ameninţătoare şi pentru imperiul de Răsărit: unele
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din acestea glorificau, spune el, camaraderia erotică masculină care
amintea de modelul pederastic grec.11
A fi fost mai aproape de natură nu însemna câtuşi de puţin homofobie, ci spontaneitate în urmarea impulsurilor fireşti, care se pot
exprima şi într-un fel şi în altul. Homofobia, aşa cum apăruse la începutul erei noastre, era rezultatul unei întregi evoluţii istorice, cu numeroasele probleme legate de viaţa familială, burghezia antică, religiozitatea
de tip iudaic, preocupările morale şi filosofice: tot atâţia factori care, în
cazul „barbarilor“, nu intrau în discuţie.

Tradiţii şamanice
Nici cealaltă formă a homosexualităţii, cea implicând un anume
grad de feminitate cel puţin la unul din parteneri, nu contrazice a priori
felul de viaţă al popoarelor zise barbare. Ştim ce rol important juca, şi
încă mai joacă prin unele locuri, şamanismul în culturile neinvadate de
către cultura şi civilizaţia de tip european. Or, în cadrul acestuia, prezenţa elementului feminin în bărbat se bucura de o înaltă apreciere din partea colectivităţii, în virtutea unei convingeri foarte răspândite, complet
antagonică dispreţului de origine romană cu care era tratat un asemenea
fenomen: cine reuneşte în sine cele două sexe dispune de puterile specifice fiecăruia din ele, posedă deci o superioritate de natură magică în
raport cu ceilalţi, unilateral marcaţi. Iar obiect deosebit al veneraţiei îl
constituia tocmai forma travestită a acestei dualităţi sexuală, cu atâta
suficienţă luată în derâdere nu numai de către heterosexuali, dar şi de
către homosexualii ce-şi zic normali. E un fapt aproape banal de observaţie antropologică, chiar dacă fenomenul (studiat mai ales la indi(g)enii
americani şi la populaţiile din insulele Pacificului) se prezintă azi sub
formă de resturi ale unui trecut susceptibil totuşi să inspire încă respect.
Ne vedem puşi în faţa unei situaţii foarte asemănătoare când ne
aplecăm asupra informaţiilor existente despre moravurile popoarelor
care se agitau dincolo de graniţele imperiului roman pricinuind multă
bătaie de cap împăraţilor acestuia. În descrierile consacrate felului de
11

Procopius din Cezareea: Istoria războaielor lui Iustinian, în ediţie americană,
New York, Macmillan, 1914, pp. I:487 & II:14
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viaţă al celţilor, şamanismul situat între bisexualitate şi travestism apare
neechivoc documentat. El apare ca reflex al concepţiei lor despre zei,
frecvent reprezentaţi în chip androgin. Pe deasupra, ceea ce se petrecea
pe plan religios avea o bază populară în lipsa totală de prejudecăţi cu
care se produceau relaţiile sexuale dintre bărbaţi: nici urmă în ele din
dispreţul cu care vecinii romani îl arătau celui cu rol pasiv. „Îşi dăruiesc
unul altuia, fără dezgust sau remuşcări, trupurile lor înfloritoare şi nu
văd în asta nimic de ruşine“, scria istoricul roman Diodorus Siculus, în
primul secol al erei noastre. Tot el îi zugrăveşte pe celţi dormind pe
blăni de animale şi avându-i alături pe partenerii lor erotici.12
Nu avem nici un motiv să respingem presupunerea că ceea ce se
schiţează cu ceva mai multă claritate în cazul celţilor, ar fi putut fi întâlnit şi la alte popoare care mişunau în jurul imperiului roman, atât în
Apus cât şi în Răsărit.

Paranteză istoriografică
În toate aceste consideraţii, partea ipotezei e desigur incomparabil mai mare decât cea a documentaţiei scrise. În lipsa sau sărăcia acesteia din urmă însă, ipoteza rămâne singurul demers posibil al cunoaşterii. Adesea ea s-a dovedit chiar mai apropiată de adevăr decât vestigiile
materiale. Putând servi la reconstruirea unui obiect, a unui fenomen
particular, acestea nu permit reconstituirea unei spiritualităţi. Iar faptul
de a simţi sau nu homoerotic ţine de ceea ce are mai intim o fiinţă. El nu
poate fi menţionat în pergamente sau hrisoave aidoma titlurilor de proprietate, tratatelor politice sau hotărârilor juridice. Să fie el prin aceasta
mai puţin real şi mai puţin caracteristic condiţiei umane? Ipoteza născută pe temei intuitiv şi simpatetic urmăreşte să scoate la iveală ceea ce
istoriografia bazată exclusiv pe urme materiale ignoră, adesea cu bună
ştiinţă.
Contează în plus şi starea de spirit a cercetătorului – arheolog,
istoric, antropolog. Într-un vestigiu el recunoaşte, mai totdeauna şi cu
precădere, ceea ce e cât de cât în consonanţă cu felul său de a înţelege şi
12
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de a simţi. „Fler“ pentru fenomenul homosexual nu va avea aproape
niciodată cine nu a fost străbătut de vibraţii de acest gen. Iar istoria a
fost scrisă de bărbaţi care fie că detestau homosexualitatea, fie că nici
măcar nu ajunseseră să-şi pună conştient problema ei. În plus se fereau
adesea să evidenţieze ceea ce societăţii îi repugna să audă, cum se întâmpla cu celebrul istoric Jacob Burckhardt: ampla sa investigaţie în
istoria culturii greceşti antice ignoră într-un mod prea suspect rolul jucat
de pederastie în viaţa cetăţii şi individului din acele timpuri pentru a nu i
se atribui un substrat străin de datoria omului de ştiinţă.
Aşadar, în faţa unei istorii scrise cu izbitoare lipsă de obiectivitate şi bunăvoinţă faţă de homosexualitate, ce-i rămâne unui cercetător
interesat ca asupra acestui fenomen să fie făcută istoriceşte lumină? El
nu se poate sluji decât de empatia sa de fiinţă solidară cu aceşti năpăstuiţi ai societăţii. Afinitatea sa electivă îl înzestrează cu o nouă vedere,
capabilă să perceapă în adevărul lor profund realităţi superficial sau
tendenţios interpretate de comentatorul cu fixaţie heterosexuală, şi nu
rareori homofobă.
Vor fi fost deci barbarii aşa cum îi descrie istoria învăţată de noi
pe băncile şcolii, dar nu-i pot vedea deosebindu-se esenţial, adică
fiinţial, de noi. Aveau toate pornirile noastre, aşa cum şi noi le avem pe
ale lor, ba chiar în forme încă şi mai agresive, favorizate tocmai de cuceririle civilizaţiei. Căci ce a fost renumita prădare de şase zile a Romei
de către hoardele vizigote ale lui Alaric în comparaţie cu distrugerea
Dresdei de către aviaţia britanică sau cu nimicirea Hiroshimei de către
bomba atomică americană? Ce-au fost masacrele, la care se zice că se
dedau, raportate la genocidurile nazismului şi comunismului, la hecatombele celor două războaie mondiale? Barbarii ne sunt fraţi mai mari şi
dascăli, iar noi îi depăşim în iscusinţă.
Întruchipau, cu unele particularităţi istorice – de altfel pur exterioare: veştminte, logistică, armament etc. – omul dintotdeauna cu necesităţile sale fundamentale şi statornice. Şi dacă erau capabili să iubească
aşa cum iubim şi noi, era inevitabil ca o parte din ei să se fi simţit atraşi
spre „celălalt eros“, care nu era o invenţie grecească. Şi în măsura în care
veneau dinspre regiuni asiatice, unde iubirea interzisă înflorea nestânjenită, putem fi absolut siguri că săgeata trimisă de Cupidon-Ganymede atingea şi multe din inimile lor. Nu era nimic anormal, ar fi fost anormal să nu
fie aşa. Toate-s vechi şi nouă-s toate... Cu înţelepciunea Glossei eminesciene ne putem da uşor seama ce simplă e în fond istoria fiinţei umane. Nu
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puţini au fost cei care, după exemplul lui Schopenhauer, au considerat-o
chiar dezolant de repetitivă şi lipsită de fantezie.
O deosebire importantă între noi şi barbarii din epoca marilor
migraţiuni există totuşi, iar aceasta priveşte tocmai vieţuirea homoerotismului. Putem să nu ne îndoim de libertatea superioară cu care fraţii
noştri mai mari întru barbarie se dăruiau celuilalt eros. Le erau cu totul
necunoscute grijile încreştinatului iubitor al propriului său sex, atât de
stânjenitoare bucuriei erotice. Pentru acesta, căutarea sau aşteptarea
voluptăţii era necontenit otrăvită de gândul la ce-l poate aştepta: emascularea, surghiunul, excomunicarea, rugul, spânzurătoarea, decapitarea,
închisoarea. Pe scurt, teroarea socială, cu care însă barbarii aveau să
facă şi ei curând cunoştinţă prin botezările în masă impuse de un creştinism triumfător şi ofensiv.

Convertire şi corupere
Dacă ne aflăm în imposibilitate de a vorbi cu temei despre prezenţa homofobiei la barbari înainte de statornicirea lor pretutindeni în
Europa, ne este pe deplin posibil să reconstituim felul cum au putut deveni homofobi. Căci ura aceasta a apărut şi la ei ca umbră a pseudoiubirii impuse lor de o biserică ce exploata cu o măiestrie în necontenită
perfecţionare amintirea răstignitului de pe Golgota, promovat la rangul
de Dumnezeu. Homofobia noilor popoare ce se năşteau prin împământenirea năvălitorilor era, în mod prea vădit, efectul secundar al propovăduirii creştine în rândurile acestor păgâni necivilizaţi, adică mai simpli,
mai creduli, şi deci mai uşor de convertit.
Ne putem imagina cum se va fi produs impactul homofob, făcând apel la situaţii mai recente şi mai bine documentate, susceptibile să
dezvăluie invariabilul mecanism aflat la baza tuturor convertirilor, căci
nici în această privinţă omenirea nu s-a arătat mai plină de fantezie şi
mai puţin repetitivă. Dacă nu există nici o mărturie istorică a confruntării dintre biserica misionară şi homosexualitatea prezentă la popoarele în
curs de naştere pe tot cuprinsul Europei, ştim însă cum a avut loc această confruntare un mileniu mai târziu, când misionarii creştini, însoţindui pe conchistadori, descopereau realitatea umană a civilizaţiilor precolumbiene. Se vedeau în faţa unor popoare care, judecate prin prisma
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europeanului creştin din secolele XV şi XVI, păreau nu numai asemănătoare barbarilor de odinioară, dar chiar mai vrednici de dispreţ decât
aceia. Multă vreme teologii au purtat între ei dispute în jurul întrebării
dacă ciudaţii locuitori din ţările pe care azi le numim Mexic sau Peru
aveau un suflet. Iar unul din motivele cele mai determinante ale dispreţului lor avea să fie (cum am sugerat într-un capitol anterior şi cum vom
vedea cu amănunţime mai târziu) tocmai constatarea enormei extinderi
de care se bucurau relaţiile sexuale dintre bărbaţi, de nimeni interzise şi
deci fără teamă vieţuite.
Represiunea care a urmat acestei constatări e bine cunoscută.
Încreştinarea forţată, cum trebuie să fi fost şi cea a barbarilor, şi care
abuza de naivitatea şi buna credinţă a acestor popoare, aduse după sine
şi demonizarea homosexualităţii. Descendenţilor străvechilor culturi
aztecă şi maya le fu spălat creierul cu povestea înfricoşătoare a Sodomei
şi cu ameninţările sinistre ale unor cărţi de cult produse pentru uzul unor
triburi de dincolo de ocean. Ceea ce din moşi-strămoşi era privit ca firesc şi nu indigna pe nimeni, deveni în mai puţin de un secol lucru diavolesc. Iar cum „Necuratul“ era o prezenţă foarte eficientă şi în mitologia acelor culturi, asocierea lui insistentă cu înclinarea homoerotică
sfârşi prin a face din aceasta un păcat, cu tot cortegiul lui de efecte otrăvitoare pentru viaţa sufletului şi a gândirii. Şi astfel luă formă creştinismul pe pământul american.
În acest spirit se va fi impus el şi barbarilor care-şi aveau credinţele şi obiceiurile lor, greu de împăcat cu directivele religioase ale „establishment“-ului creştin, deja bine consolidat. Desigur că ura acestuia
faţă de homosexuali nu se va fi putut instala pretutindeni la fel de uşor.
E semnificativ că tocmai populaţiile germanice din centrul Europei (pe
care Tacitus le prezenta ca nemiloase faţă de cei ambiguu numiţi de el
corpore infames) nu pomenesc în legile lor nimic despre un asemenea
delict. Ni se sugerează astfel posibilitatea de a interpreta într-un alt mod
decât cel homofob enigmatica indicaţie a istoricului roman. Referirea lui
Procopius la existenţa raporturilor cu caracter homosexual printre triburile germanice face şi mai plauzibilă această presupunere. Se pare că
supunerea religioasă a goţilor din această parte a Europei nu depăşea
anumite limite.
Această imagine e confirmată prin contrast de atitudinea servilă
pe care puteau s-o aibă alţi convertiţi, ca de pildă fraţii lor din Vestul
Europei, vizigoţii. Alungaţi din Franţa de către Clovis, se văzură obli250

gaţi să se retragă pe teritoriul Spaniei de azi. Regii lor încercară să-şi
consolideze precara autoritate conectându-se strâns la atotputernica biserică creştină, ale cărei prescripţii homofobe le adoptară cu exces de zel. În
legea promulgată în 650, legătura erotică dintre bărbaţi fu formal declarată crimă intolerabilă, prin nimic şi niciodată scuzabilă, cu o foarte apăsată
incriminare a rolului pasiv. „Cei dedaţi acestei nebunii din proprie voinţă“, cum se spune în această lege, vor fi supuşi castrării, excomu-nicării şi
surghiunirii. Regele Egica (678-701) a urmărit aplicarea acestei legi cu o
îndârjire demnă de bizantinul său precursor întru homofobie. A luat iniţiativa convocării unui sinod destinat dezbaterii acestei probleme, care avea
să aibă loc în 693 la Toledo. I se adresă în termeni ce aminteau străşnicia
lui Iustinian: „Fiţi hotărâţi, printre altele, întru a dezrădăcina această
scârboasă crimă făptuită de către bărbaţii ce se culcă cu alţi bărbaţi şi a
căror spăimântătoare purtare pângăreşte farmecul unei existenţe cinstite,
stârnind astfel mânia judecătorului ceresc“.13
Se pare însă că homosexualii acelui timp, necuminţindu-se, provocară mânia cea mult temută de regele Egica. Instrumentul ei fură arabii, a căror vertiginoasă înaintare de-a lungul coastei africane nordice se
extinse irezistibil şi dincolo de Gibraltar. La mai puţin de două decenii
de la sinodul toledan regatul vizigot înceta să mai existe, împreună cu
toate legile sale. Arabii impuneau pentru şapte secole puterea şi legile
lor. Iar atitudinea lor faţă de iubirea interzisă era în teorie foarte deosebită şi în practică total opusă.

Intermezzo coranic
Când Mahomed elabora şi vestea mesajul său religios, adică în
prima jumătate a secolului VII, creştinismul era demult o putere spirituală consolidată, cu enormă arie de iradiere şi din ce în ce mai mare pondere politică. Cunoaşterea lui şi *da tradiţiilor iudaice care-i stăteau la
bază fu una din sursele majore ale învăţăturilor propagate de profet. În
acea vreme, mitul paleo-testamentar al Sodomei, ca simbol al unei forme de eros condamnată de Dumnezeu însuşi, dobândise deja autoritatea
incontestabilă a dogmei prin tălmăcirea arbitrară şi forţată pe care i-o
dăduseră de-a lungul câtorva secole Sfinţii Părinţi. Stigmatizarea aceasta
13
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a făcut impresie asupra lui Mahomed, determinându-l s-o integreze propriei sale doctrine: Surele VII şi XI din Coran.
Profetul nu avea însă complexele sexuale ale Apostolului. Marcat de o senzualitate care era aceea a întregii sale seminţii, el nu s-a
gândit nici o clipă să dea noii religii tenta ascetică proprie creştinismului
originar. Dimpotrivă, el va exalta voluptăţile legate de erotism, în care
vedea un reflex pământesc al fericirii paradiziace. Ba mai mult, le va
include printre beatitudinile destinate după moarte credinciosului care a
trăit în supunere desăvârşită faţă de poruncile lui Alah, aşa cum fuseseră
ele formulate de către profetul acestuia.
Era avută în vedere, desigur, nu orice voluptate erotică ci numai
aceea pe care bărbatul o poate cunoaşte prin femeie. Şi viceversa, fireşte, dar numai dacă femeia nu se făcea vinovată de adulter, suprem păcat
sexual în înţelegerea islamică a relaţiei matrimoniale. O îngrădire care
nu-l privea pe bărbat, lăsat să zburde foarte liber în lumea unor plăceri
trupeşti necondiţionate nici de fidelitatea conjugală nici de datoria procreaţiei. De un singur avertisment trebuia să ţină seamă – acela care-i
amintea incompatibilitatea devoţiunii islamice cu relaţiile de ordin
pederastic (având ca obiect băieţii) sau homosexual (când partenerul
ieşise din adolescenţă).
Nici vorbă însă ca Mahomed să se exprime în această privinţă cu
mânia tunătoare a lui Pavel sau a lui Ioan Gură de Aur. Păcatul e menţionat
în Coran printre altele, în treacăt, pe un ton destul de calm, sugerând o
lipsă totală de implicare personală sau emoţională, pe care mulţi comentatori islamici liberali n-au şovăit s-o interpreteze ca indiferenţă din partea
profetului. Cu atât mai puţin se va simţi în condamnarea coranică a erosului intermasculin spiritul Leviticului şi Deuteronomului, care impuneau
uciderea celor vinovaţi de o asemenea relaţie. Pedeapsa capitală era destinată în Islamul originar femeii adultere şi putea fi aplicată de însuşi bărbatul
care se considera înşelat, fără ca acesta să aibă de suferit ceva.
„Dacă bărbaţii săvârşesc unul cu celălalt astfel de fapte, pedepsiţi-i pe amândoi, iar dacă se căiesc lăsaţi-i în pace, căci Dumnezeu
este cu adevărat atoate-iertător şi îndurător” (IV, 18). Iată în ce formă
se manifestă severitatea lui Mahomed. Pe lângă că homoerotismul era
condamnabil numai dacă producea scandal public, nici o pedeapsă precisă, nu numai cea capitală, nu era prevăzută pentru asemenea cazuri.
De judecarea acestora se ocupau legi secundare, elaborate de înţelepţii
capabili să interpreteze directivele Coranului şi să le aplice adecvat.
252

Surprinde grija pe care o puneau aceste legi în apărarea celui învinuit.
Acuzarea lui necesita, pentru a fi luată în consideraţie, patru martori,
ceea ce îngreuna enorm incriminarea acestui fel de raporturi.
Foarte atent la nevoile pământeşti ale credincioşilor săi, Mahomed nu putea pune doar oprelişti unei porniri de a cărei existenţă la conaţionalii săi îşi va fi dat prea bine seama, odată ce lua atitudine faţă de ea.
Discret dar fără echivoc, le va da şi celor îmboldiţi de această pornire un
semn de bunăvoinţă, în spiritul atoate-iertătorului şi îndurătorului Alah.
Descriind fericirile paradiziace, el promitea nu numai fete răpitor de frumoase destinate musulmanilor devotaţi, dar şi băieţi: „tineri nemuritori vă
vor înconjura“ (LVI, 17). Cui îi erau aceştia destinaţi? Desigur că nu
femeilor, total ignorate într-o religie purtând pecetea autorităţii masculine.
Femeile se vor bucura dincolo de bărbaţii cărora le vor fi puse la dispoziţie. Înţelepţii puteau interpreta în acest fel făgăduinţa profetului: „Dacă cei
animaţi de asemenea impulsuri vor şti să le ţină în frâu, vor fi răsplătiţi
după moarte prin savurarea plăcerilor de la care au ştiut să se abţină“. Un
asemenea fel de a înţelege sura coranică despre băieţii din rai poate invoca spre justificare una din afirmaţiile atribuite prin tradiţie lui Mahomed
(aşa zisele hadith, un gen de folclor teologic sau de apocrife paracoranice): „Cel ce iubeşte cu pasiune, dar îşi ascunde taina şi rămâne
cast şi răbdător, va avea o moarte echivalentă cu cea a martirului, iar
Dumnezeu, iertându-l, îi va deschide porţile raiului”.14
Este însă doar o interpretare, una din multele posibile. Ce va fi
gândit cu adevărat Mahomed, presupunând că problema îl va fi interesat, rămâne o enigmă. Nu este totuşi deloc exclus ca interesul lui pentru
păcatul cel atât de înfierat în iudaism şi în creştinism, să fi fost minim.

Biruitorul biruit
Definitorie pentru locul homosexualităţii în Islam nu este însă
repudierea ei de către Coran, şi nici chiar relativa blândeţe a acestei
repudieri, atât de depărtată de ferocitatea atitudinii creştine. Incomparabil mai grăitoare este, în această privinţă, discrepanţa frapantă dintre
dezideratele teologice şi realitatea sexualităţii practicate de către popoa14
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rele unite prin credinţa în Alah şi în profetul său Mahomed. Atracţia
erotică resimţită de bărbat faţă de propriul său sex făcea parte integrantă
din simţirea naţională tradiţională. Exista în senzualitatea arabilor încă
înainte ca aceştia să fi început irezistibilul lor marş cuceritor spre vest şi
spre est. Forma ei de manifestare era mai puţin cea exclusiv homosexuală
cât una bisexuală, în cadrul căreia adolescentul râvnit completa în felul
său unic ceea ce putea oferi femeia menită să fie mama urmaşilor.
Pe măsură ce expansiunea arabă se desfăşura în cele două direcţii, această înclinaţie lua proporţii. Ele depăşeau nu numai ceea ce îi era
cunoscut lui Mahomed, deloc alarmat de stările contemporane lui, dar şi
ceea ce el şi-ar fi putut imagina dacă ar fi luat chestiunea în serios şi şiar fi exercitat asupră-i darul profetic. Pornirea spre iubirea cea condamnată creştea într-o măsură care depăşea prevederile iniţiale ale Coranului, inapte să facă faţă problemelor rezultate din campaniile de cucerire.
Aşa cum s-a întâmplat nu rareori în istorie, cuceritorul este absorbit şi
luat subtil în stăpânire psihologică de către cei învinşi de el, care se vor
dovedi cu timpul a fi adevăraţii învingători. Egiptenii, berberii, sirienii,
mesopotamienii, iranienii şi celelalte seminţii supuse de arabii lui Mahomed aveau în spatele lor tradiţii care cântăreau spiritual mult mai greu
decât elanul fanaticilor soldaţi ai lui Alah. Printre ele, un erotism care
avea nu numai farmecul unicităţii sale senzuale dar şi prestigiul unei
funcţii sacre.
Predispoziţia fundamentală, care nu-i părea îngrijorătoare din
cale afară veneratului întemeietor, era astfel enorm potenţată prin influenţa popoarelor subjugate de-a lungul spectaculoasei expansiuni. Biruitor şi biruit se converteau reciproc la ceea ce fiecare oferea mai ispititor
pentru celălalt. Trimişii Profetului îl revelau pe Dumnezeul cel unic şi
arătau calea spre el; indigenii revelau infinitatea voluptăţilor accesibile
muritorului, indicând de asemenea cum se poate ajunge la ele. Spiritualitate şi senzualitate se întrepătrundeau într-un fel doar modest întrezărit
de Mahomed şi dădeau naştere unei religiozităţi care se acomoda de
minune cu cerinţele firii pământeşti. Fecundarea unei lumi indigene,
care se arăta deschisă şi receptivă, de către spiritul arab cuceritor şi dominator a dus la o înflorire fără precedent a acelui eros care, printre
creştinii acelui timp, era nevoit să lupte cu disperare pentru a supravieţui. În cadrul islamic, iubirea înfierată de ortodoxia bizantină ştia să
profite din plin de moderaţia şi ambiguitatea legilor religioase, dar mai
ales de felul îngăduitor şi generos al aplicării lor.
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Toleranţă islamică
Expresia cea mai elocventă a acestei stări de lucruri a fost amploarea nemaipomenită a literaturii de inspiraţie homoerotică. Am sugerat-o într-un capitol anterior evocând lirica lui Abu-Nuvas şi atrăgând
atenţia asupra celor 69 povestiri absente în mai toate traducerile faimoaselor „O mie şi una de nopţi“. Erau însă numai un detaliu dintr-o enormă
panoramă literară, co-extensivă cu suprafaţa geografică a expansiunii
islamice: de la peninsula iberică unde înfloreşte arta lui Ibn Hazm,
Ibrahim ibn Sahl şi Ibn Kuzman până la Persia în care apar şi creează
genii ca Hafiz, Saadi şi bineînţeles Abu-Nuvas. Pentru a nu mai vorbi de
mulţimea celor aflaţi între aceste două puncte extreme ale lumii islamice
şi care, cu mozartiană lejeritate, dădeau drept de cetăţenie poetică sentimentului oprit de Coran să între în cetate şi îngăduit de Mahomed –
dacă pomenita hadith e adevărată – doar în intimitatea tainică a inimii:
Ibn Daud, Ahmad al-Tifashi, Shibab al-Abshishi, Al-Ghazali şi nenumăraţi alţii. E drept că ei nu vor agăţa un nume de pornirea pe care vechii
greci o botezaseră paiderastia, creştinii o degradaseră în sodomie iar noi,
modernii, o cunoaştem ca homosexualitate. Dar prin acest refuz de a o
eticheta salvau farmecul şi prospeţimea unui sentiment a cărui frumuseţe provine tocmai din inefabilul său, din faptul că este cu adevărat, dar
altfel decât îşi închipuia evlavia pudibondă, „iubirea al cărei nume nu
poate fi rostit“.
Poetul însufleţit de acest sentiment îşi cânta iubitul cu aceeaşi
dezinvoltură cu care alţi confraţi înălţau imnuri iubitelor, iar versurile
sale câştigau în cel mai scurt timp o popularitate necunoscută astăzi
autorilor tipăriţi în tiraje de masă. O mostră a acestei popularităţi, datând
din secolul XI, ne-o oferă povestea despre poetul Ahmad ibn Kulayb din
Cordoba, pătimaş îndrăgostit de un tânăr de o rară frumuseţe, Aslam,
nepotul unui renumit cadiu. Amândoi asistau la lecţiile filologului
Muhammud Ibn Djattab, în al căror cadru poetul contempla în fiecare zi
obiectul pasiunii sale. Inspirat de acesta, Ibn Kulayb începu să-i dedice
versuri, iar acestea se răspândiră în Cordoba atât de repede şi irezistibil,
încât ajunseră pe buzele tuturor. Un exemplu:
O, tânăr faun, Aslam al meu,
Iubi-mă-vei tu într-o zi?
Cu ochii-ţi inima o săgetezi
În cel care spre tine cată.
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Dar vai, acel de lângă tine
Clevetitoare vorbe de mine-ţi va fi spus.
Minciuni sunt, şi i le voi plăti.
Aslam, îmi vei îngădui să te iubesc?
De-mi dăruieşti tu inima, viaţa-mi vei avea.
Dar aflând că Ibn Kulayb îşi făcuse public sentimentul, Aslam
se înfurie şi încetă să mai frecventeze lecţiile lui Ibn Djattab. Torturat de
pasiunea sa, poetul începu de-a dreptul să-l asalteze pe tânărul adorat.
Ca să poată avea acces la el se deghiză în vânzător de ouă şi găini. Insistenţe care-l aduseră pe Aslam la disperare: „De ce mă tot urmăreşti? Din
cauza dumitale am întrerupt frecventarea şcolii şi nu mai cutez să ies pe
stradă. Nu-ţi e de ajuns? Vrei să-mi pierd şi somnul? Dacă nu se poate
altfel, voi trăi de acum înainte ca un prizonier. Nu voi mai ieşi din casă“.
Şi s-a ţinut de cuvânt. Cuprins de deznădejde, Ibn Kulayb căzu grav
bolnav şi ajunse curând în pragul morţii. Îndemnat să meargă să-l vadă,
Aslam refuză cu îndărătnicie, spunând: „A scris poezii despre mine şi a
făcut ca numele meu să fie în gura tuturor; aşa ceva nu pot ierta“. Mesajul fu transmis muribundului, care improviză aceste versuri:
Aslam! Doar tu poţi să mă vindeci,
Tu m-ai rănit şi pentru tine mor.
Numai o clipă de iubire de mi-ai da
Sufletul mi l-aş blestema şi la Alah aş renunţa.“
Şi rostind aceste cuvinte de hulă, îşi dădu sufletul.15
Nu se putea proslăvi atât de deschis acest sentiment, şi încă prin
glasul unor poeţi de prim rang, dacă circulaţia unor asemenea versuri ar
fi fost prohibită sau dacă ar fi existat primejdia reprimării. Printre feluritele hadith atribuite Profetului era şi una prin care el ar fi recomandat
lapidarea celor ce se fac vinovaţi de păcatul sodomiei. Istoria n-a înregistrat însă nici un caz de aplicare a acestei pedepse. I-a reţinut în
schimb pe cei care cântau cu exaltare şi rafinament iubirea cea neîngăduită, dar asupra căreia nu s-au dezlănţuit niciodată pietrele indignării
habotnice. Prăpastia dintre teorie şi practică...

15
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Când sexele se separă...
Aflate timp de multe veacuri într-un ireductibil antagonism,
creştinismul şi islamul au fost tainic unite prin felul similar cum ieşea la
iveală în sânul fiecăruia homosexualitatea latentă, şi care nu era una
proprie adepţilor lui Hristos sau ai lui Mahomed, ci ţâşnea din străfundurile fiinţei umane. Determinantă era, şi într-un caz şi în celălalt, separarea riguroasă a sexelor: atât în cadrul comunităţii monastice de tip
creştin, cu clauzurile şi claustrările menite să împiedice amestecurile
aducătoare de dezordini, cât şi în viaţa socială islamică, de asemenea
reglementată de prescripţii religioase. Compania în care trăiau bărbaţii
era esenţial masculină, iar femeile îşi duceau viaţa într-o ambianţă predominant feminină.
Or, când între bărbat şi femeie apar asemenea bariere, iar fiecare
din ei se vede confruntat aproape numai cu propriul său sex, ivirea unui
erotism corespunzător este inevitabilă. Pentru cel ce priveşte din afară,
prizonier al tiparelor şi tradiţiilor sociale, este vorba doar de o soluţie
trecătoare, de un substitut. Cine a trecut prin această experienţă ştie însă
că e vorba de mult mai mult: împrejurările au făcut posibilă ieşirea la
suprafaţa a unei dimensiuni umane care altminteri ar fi rămas doar o
virtualitate ascunsă în străfunduri inconştiente. Asuprind înclinarea imanentă din om spre „celălalt eros“, civilizaţia de tip europo-creştin a generat dezechilibru, frustrare, boli şi nefericire intimă. De cealaltă parte,
Coranul, cu toată autoritatea sa, n-a împiedicat aproape deloc nevoia
homoerotică să se manifeste nestingherită. Avertismentele teologice, chiar
rostite pe ton ridicat, erau precum ameninţările cu care părinţii încearcă
să-şi sperie odraslele pentru a le opri de la ceea ce ei cred a fi dăunător.
Lucrurile nu stau azi altfel decât pe vremea lui Abu-Nuvas sau
Ibn Kulayb. Străbătând Egiptul, foarte atent la viaţa sentimentală şi sexuală a celor pe care-i întâlnea, scriitorul american Neil Miller se vedea
nevoit a face constatări care, la sfârşitul călătoriei, culminau în această
reflecţie: „A fost nevoie să petrec mai multe săptămâni cu toţi aceştia şi
să le câştig încrederea numai ca să pot să descopăr în cele din urmă
unele din secretele Egiptului? Şi consta oare unul din aceste secrete în
faptul că aproape fiecare egiptean e bisexual? Am crezut mai întâi că e
doar un clişeu. Acum înclinam să cred că e o realitate şi că sexualitatea
este în Egipt, într-adevăr, foarte deosebită de cea din Apus“. Martor al
unei frumoase idile gay între Hani şi Ali care părea să se sfârşească prin
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căsătoria celui din urmă, autorul simţi imboldul de a-l consola pe celălalt, în care bănuia suferinţa de a fi fost părăsit şi trădat. „Cum te-ai simţit când Ali şi-a luat nevastă? l-am întrebat pe Hani. M-am simţit prost,
fiindcă l-am pierdut pe Ali, fu răspunsul lui“. Şi autorul comentează:
„Dar de fapt căsătoria lui Ali nu însemna sfârşitul relaţiei lor sexuale,
care continua, deşi cu frecvenţă redusă. Ali avea schemele sale, foarte
tipice. Îl sfătuise pe Hani să se însoare cu o americancă, astfel încât să
poată să se strămute amândoi în Statele Unite cu soţiile lor. În felul
acesta puteau continua să fie împreună“.16

Între arabi şi Islam
Islamismul nu trebuie redus la arabism. Sfera sa e mult mai vastă. Arabii au fost motorul Islamului, dar acesta s-a extins şi la popoare
ne-arabe, unde de asemenea homoerotismul se va afirma liber şi dezinvolt, cu înflorirea culturală corespunzătoare. Nici în Persia şi nici în
Pakistan nu avem arabi, dar islamismului de acolo îi e proprie aceeaşi
plenitudine umană pe care o asociem cu fiinţa arabului, pregnant şi clasic bisexuală. Să se afle oare ascunsă în învăţătura lui Mahomed o forţă
erotică unificatoare? Desigur că nu. Mai degrabă apartenenţa majorităţii
acestor popoare la spaţiul mediteranean, a cărui misterioasă influenţă e
de cercetat, poate să fi favorizat manifestarea pornirii în chestiune. Străvechi tradiţii, pre-islamice, acelea care-i făceau pe vechii evrei să-şi
trateze toţi vecinii geografici ca dedaţi desfrâurilor celor mai oribile,
trebuie să-şi fi spus de asemenea cuvântul, căci fondul ancestral nu piere, chiar dacă suprastructuri ideologice îl acoperă privirii exterioare. Şi
fireşte despărţirea sexelor, pretutindeni în vigoare, şi-a adus contribuţia
sa, deloc neglijabilă, la trezirea înclinării dormitânde.
Turcii de asemenea nu sunt arabi, dar prin islamizarea lor au devenit părtaşi ai acestui destin. Zelul cu care s-au străduit să-l împlinească avea să le atragă reputaţia de inventatori ai desfătării numite de mulţi
şi „viciul turc“, bineînţeles datorită ignoranţei universale în legătură cu
obârşia homoerotismului, de nelocalizat în spaţiu şi de neidentificat în
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timp. Ce vor fi adus românilor cele trei secole de aservire otomană?
Foarte probabil, nu numai cafea, baclavale şi halva...

Surâsul Orientului
Privită dintr-o perspectivă mai înaltă, mai filosofică, homosexualitatea promovată pe suprafaţa pământului prin marea extindere a spiritualităţii islamice, apare ca o contrapondere – voită parcă de o înţelepciune inerentă condiţiei umane însăşi – la obsesia heterosexuală, atât de
frustrantă şi schiloditoare, a civilizaţiei de tip creştin. Era surâsul îmbietor al unei vieţi asupra căreia zbuciumul steril al conştiinţei ascetice nu
avea nici o putere. Cât de semnificativ e felul cum au găsit ieşire din
criza lor suflete homoerotic predispuse ca André Gide, E. M. Forster, T.
E. Lawrence, Paul Bowles care simţeau că se înăbuşe în atmosfera îmbâcsită de ipocrizie, puritanism şi falsă pietate a vieţii burgheze de tip
european sau american: împrietenindu-se intim cu cei de care-i deosebea
superficial o religie bazată pe elucubraţii, dar de care-i lega fiinţial o
simţire asemănătoare. Ce descătuşare îi aduceau lui Gustave Flaubert
călătoriile sale în Egipt şi Siria unde i se revela o viaţă senzuală de o
libertate inimaginabilă în mediul care o sufoca pe Doamna Bovary (reflexul său feminin: „Emma sunt eu“) şi care avea să-i condamne celebrul roman cu acelaşi nume: „Deoarece vorbim despre bardaşi (adică
partenerul pasiv n. a.), o ducem aici foarte bine. Fiecare îşi arată pe
faţă sodomia, se vorbeşte despre ea la masă... Am considerat o datorie
să ne dedăm acestui gen de ejaculare... Nimic nu e atât de frumos ca
adolescentul din Damasc”.17
Şapte secole zăbovi această generoasă spiritualitate pe meleaguri europene, adică atâta vreme cât arabii au putut rămâne în Spania.
Ar fi o profundă eroare să le aplicăm unitatea de măsură pe care ne-am
format-o sub influenţa actelor de nebunie şi cruzime ale unui Islam degenerat. Au fost timpuri de armonie socială cum nu s-au mai întâlnit pe
continent: între arabi, creştini şi evrei, între heterosexuali şi homosexuali, între arte, literatură şi ştiinţă. Doar în Florenţa secolului XV vom
17
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mai găsi ceva comparabil, dacă facem abstracţie de predicile homofobe
ale lui Bernardino de Siena şi ale aprigului Savonarola. Alungarea arabilor din Spania sub înalta diriguire a aşa-zişilor „regi catolici“, Fernando
şi Isabela, exact când Columb îşi începea călătoriile, a avut drept urmare
înlocuirea unei domnii de care nimeni n-avea să se plângă prin atotputernicia Inchiziţiei. Primele ei fapte fură expulzarea evreilor, persecutarea sângeroasă a homosexualilor şi arderea pe rug a gânditorilor liberi
(foarte adesea asimilaţi homosexualilor). Vom avea mai târziu prilejul
să examinăm amănunţit potenţarea inchizitorială a homofobiei. Să vedem deocamdată ce se petrecea pe continent paralel cu cele şapte veacuri de dominaţie arabo-islamică în peninsula iberică.

Homoerotism călugăresc
În tot acest timp, homofobia nu înceta să câştige teren, geografic
şi psihologic, instalându-se în conştiinţa europeană cu o autoritate pe
care, până în secolul XIX, nimeni nu va îndrăzni s-o pună în discuţie. E
drept, voci protestatare izolate se vor auzi încă din secolul XVII, dar
ferocitatea reprimării lor le va zădărnici eficienţa prin înfricoşarea celor
ce le-ar fi putut face să reverbereze.
Sunt ca şi inexistente informaţiile privitoare la urmărirea manifestărilor de homosexualitate în rândurile populaţiei civile înainte de
începutul celui de al doilea mileniu. Este însă îmbelşugată literatura care
documentează îngrijorătoarea extindere a iubirii celei interzise în cadrul
vieţii ecleziastice, mai ales a celei mănăstireşti, domeniu de excepţională pondere spirituală în tânăra societate creştină pe cale de cristalizare.
Mai ales în ultimele trei-patru secole ale primului mileniu, asistăm la o
adevărată proliferare a aşa ziselor „penitenţiale“, care cuprindeau sancţiunile ispăşitoare (sau canoanele) de aplicat călugărilor şi clericilor
atraşi, într-o formă sau alta, de sexualitatea cea potrivnică naturii. Nu
era fireşte singurul păcat a cărui ispăşire era reglementată de aceste
penitenţiale, dar figura în ele ca afront suprem făcut lui Dumnezeu, considerat de mulţi teologi mai grav decât omorul şi meritând de aceea,
după unii, pedeapsa capitală. Mai fiecare mănăstire importantă îşi avea
penitenţialul ei specific şi mai fiecare personalitate proeminentă a vieţii
duhovniceşti se considera îndreptăţită să ofere propria sa versiune a
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acestui cod penal bisericesc, de obicei mai drastică decât cea cunoscută
sau curentă, uneori însă şi ceva mai blândă.
Toată această imensă literatură religios-juridică dovedea nu numai strânsa legătură dintre viaţa de retragere ascetică şi activarea instinctului homoerotic latent, dar şi contribuţia de prim rang a bisericii şi
monahismului la promovarea homosexualităţii pe tot parcursul evului
mediu, cu efecte adânci şi trainice asupra epocilor următoare. Autorităţile ecleziastice şi teologice condamnau cu furioasă intransigenţă o pornire ce se manifesta în primul rând printre proprii lor reprezentanţi, meniţi
să păstorească mulţimea credincioşilor şi să le slujească de exemplu. Nu
se afla creştinătatea în faţa pericolului mortal ca în sânul bisericii lui
Hristos să se constituie o „biserică sodomită“?
Exact în aceşti termeni era formulată întrebarea aflată la baza
acelei cărţi căreia îi datorăm apariţia conceptului de sodomie. Cu această invenţie lingvistică funestă începea cel de al doilea mileniu pe tărâmul spiritualităţii.

Ambiţii reformatoare
Cartea se numea Liber Gomorrhianus, al cărei autor era Petrus
Damianus (1007-1072), un călugăr italian de mare erudiţie şi cultură,
deloc tipice pentru acel timp. Conducător al unei importante comunităţi
monastice, juca un rol de seamă şi în viaţa politică a bisericii occidentale ca intermediar între papă şi împărat. Trăia în el, după câte se pare, o
aspiraţie sinceră spre integritate morală, în care vedea semnul distinctiv
al adevăratei religiozităţi creştine. E ceea ce-l făcea să simtă ca intolerabilă starea de corupţie nu numai a preoţilor şi călugărilor, dar şi a înaltei
ierarhii bisericeşti. Doar o reformă impusă de sus în jos ar mai fi putut
împiedica o degradare de ale cărei urmări funeste pentru viitorul instituţiei Petrus Damianus nu se îndoia. Printre relele ce se cereau suprimate,
relaţia erotică dintre călugări, dintre păstori şi păstoriţi, dintre înalţi prelaţi şi clerul de rând îi apărea ca cea mai primejdioasă.
Cum numai autoritatea pontificală ar fi putut fi în măsură să întreprindă stârpirea unor obiceiuri atât de înrădăcinate şi generalizate,
Petrus Damianus îşi concepu scrierea ca o chemare către papă. Spera că
acest Liber Gomorrhianus, impresionându-l pe Leon IX (1048-1054), îl
va determina implicit să treacă la fapte. Iar fapta cea mai importantă pe
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care o aştepta era decizia papală de înlăturare din cler şi din mănăstiri a
tuturor celor ce se făcuseră vinovaţi de acest păcat, prezentat de autor ca
mai grav decât omuciderea şi decât bestialitatea (relaţia sexuală cu un
animal).
Dacă suveranul pontif nu i-a satisfăcut dorinţa, comentau maliţios unii contemporani, a fost nu pentru că ar fi simpatizat cu cei denunţaţi de Petrus Damianus, ci dintr-un motiv pur practic: îşi dădea seama
că printr-o asemenea acţiune bisericile, parohiile şi mănăstirile s-ar fi aflat
în primejdia de a se goli. O primejdie care o depăşea pe cea întrezărită
de călugărul cu ambiţii reformatoare când îşi imaginea cu oroare posibilitatea unei Biserici încăpute pe mâna sodomiţilor. Felicitându-l pe autor
pentru vigilenţa sa şi recomandând cultivarea ei în continuare şi de către
ceilalţi, dar neschiţând nici cea mai mică intenţie de a da curs reformei
propuse de zelosul stareţ de la Fonte Avellana, papa Leon lăsa să se
subînţeleagă singura soluţie realistă a delicatei probleme: Mai bine împreună cu sodomiţii decât fără biserică!

Un denunţător zelos şi un papă încăpăţânat
Evlavia lui Petrus Damianus era prea mare ca să-i permită să înţeleagă că asceza creştină şi viaţa de tip monahal generează firesc şi
ineluctabil homoerotism. Despre călugăr, ascet, pustnic avea cea mai
bună părere: îi apăreau înrudiţi în multe privinţe cu îngerii. Făcând din
episodul biblic al Sodomei pivotul întregii sale demonstraţii, autorul îi
asemăna pe cei dăruiţi existenţei eremitice cu dumnezeieştii oaspeţi ai
lui Lot (identificaţi de teologia creştină ca arhangheli), pe care poporul
cel desfrânat voia să-i posede carnal. Preotul şi călugărul pot să alunece
spre acest viciu numai pentru că asupra lor s-a exercitat, din afară, o
înrâurire demonică de genul celei pentru care râvnirea sodomiţilor a
devenit simbol şi arhetip. Cad astfel victime lumii celei stricate şi în cele
din urmă se transformă ei înşişi în posedaţi ai diavolului.
Atribuindu-i papei, bineînţeles, starea de îngerească inocenţă
proprie monahului necorupt, Petrus Damianus se consideră obligat să-l
iniţieze pe feciorelnciul sfânt părinte în toată păcătoşenia a cărei extirpare o cerea. Descrierea ei ar fi trebuit să-l umple pe papă de oroare şi să-i
smulgă astfel reforma dorită. Autorul nu se va sfii aşadar să coboare la
amănunte şocante, care aveau să-i pună pe comentatorii secolelor viitoa262

re în penibila situaţie de a se eschiva să pronunţe ceea ce în carte era
spus pe şleau (Liber Gomorrhianus făcând parte din tezaurul literaturii
patristice occidentale, mereu reeditată în cadrul celebrei colecţii „Izvoare creştine“, totdeauna cu foarte analiticele comentarii de rigoare).
Va începe aşadar „iniţierea“ papei prin descrierea celor ce se petrec când doi călugări îşi procură reciproc voluptăţi sexuale. Petrus distinge patru forme ale acestui fel scandalos de a practica sexualitatea şi le
prezintă în ordinea gravităţii lor. Totul începe cu „viciul solitar“, considerat de autor suficient pentru a motiva alungarea vinovatului din viaţa
bisericească. Practicarea lui duce inevitabil la relaţia sexuală cu un alt
frate întru monahism, iar aceasta începe de obicei printr-o masturbare
reciprocă. Urmează apoi, ca nou stadiu, obţinerea plăcerii prin frecarea
penisului între coapsele celuilalt, aşa zisul coit interfemural. Grozăvia
cea mare e atinsă prin coitul anal, când unul din parteneri adoptă rolul
femeii. E semnificativ că un atât de bun cunoscător al intimităţii
homoerotice – şi ne imaginăm uşor prin ce presiuni vor fi fost smulse
aceste dezvăluiri celor intimidaţi şi speriaţi – nu pomeneşte forma orală
a relaţiei erotice dintre doi bărbaţi. Dat fiind că prin gură se primeşte
sfânta împărtăşanie şi se rosteşte cuvântul lui Dumnezeu, menţionarea
raportului cunoscut sub numele de „fellatio“ părea de neconceput autorului, într-atât era de strigătoare la cer blasfemia pe care un asemenea
coit o reprezenta. Papei trebuia să-i fie de ajuns cele patru forme ca să
realizeze monstruozitatea fenomenului şi incompatibilitatea lui cu calitatea de sacerdot sau călugăr. Se vede însă că efectul n-a fost cel scontat.
Vrând să acţioneze asupra pontifului şi prin mijloace susceptibile să înfricoşeze, Petrus Damianus postulează cu multă siguranţă de sine
vina homosexualului în dezlănţuirea flagelelor naturale, sociale şi istorice: răspuns plin de avertismente al Cerului la crima împotriva naturii.
Pedepsirea locuitorilor Sodomei prin focul pogorât nimicitor asupra lor
este pentru el paradigmatică şi de interpretat ad litteram. Oriunde şi
oricând acest viciu va căpăta amploarea denunţată de autor, este de aşteptat o asemenea manifestare a mâniei dumnezeieşti. Se continuă astfel
o tradiţie de aberantă învinuire cu obârşie în timpurile lui Iustinian şi
care de fapt nu se stinsese niciodată. Nu trecuse foarte mult de când un
ilustru predecesor al lui Petrus Damianus întru asmuţire la pogrom homofob, Benedictus Levita, îi făcea pe homosexuali răspunzători de invazia arabă a Europei, probabil la constatarea atitudinii îngăduitoare sau
complezente a închinătorilor lui Alah faţă de oribilul viciu. Dar nici
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argumentele de acest gen nu l-au urnit pe sfântul părinte din încăpăţânarea sa de a lăsa lucrurile aşa cum erau.

O invenţie verbală istorică
Liber Gomorrhianus nu a avut deci urmările practice în vederea
cărora fusese concepută. Însemnătatea acestei cărţi este totuşi epocală,
numai că se situează pe alt plan decât cel imaginat de autor. Apare, la
răscrucea dintre milenii, ca o monumentală sinteză a ceea ce se gândea
teologic pe această temă. Cu două secole înaintea lui Toma din Aquino,
trata subiectul cu o exhaustivitate ce depăşea cu mult ceea ce avea să
scrie în această privinţă viitorul „doctor angelicus“, aşa încât cine doreşte să afle punctul de vedere catolic asupra problemei va găsi răspunsul
cel mai complet în scrierea lui Petrus Damianus, după care lectura consideraţiilor făcute de Toma d’Aquino în a sa „Summa theologiae“ poate
să se dovedească de prisos. „Liber Gomorrhianus“ este într-adevăr
„summa theologica“ a concepţiei catolice despre iubirea dintre bărbaţi.
Alarma trasă de Petrus Damianus ne îngăduie să întrezărim amploarea luată de fenomenul homosexual de-a lungul evului mediu, şi cu
osebire tocmai în cadrul unde era condamnat cu cea mai mare vehemenţă. Interpretarea ei ca molimă ce se extinde prin molipsire este ieftină şi
ţine de necunoaşterea firii omeneşti. Această tratare dispreţuitoare şi
pseudo-medicală nu este altceva decât expresia unei incapacităţi de a
gândi în consonanţă cu firea şi de a-i înţelege tulburătoarea complexitate; de a accepta iubirea, această energie universală şi indivizibilă, în
toate manifestările ei; de a o pune în valoare în multiplele feluri pe care
ea le sugerează. Nicăieri n-a existat o atitudine mai vrăjmaşă firii ca
acolo unde se pretindea a se vorbi în numele ei. Imensa extindere a homosexualităţii medievale, pregnant evocată de Petrus Damianus, arăta
ce irezistibilă forţă a naturii se ascundea în pornirea hulită de biserică,
ce forme fremătătoare de viaţă gemeau sub obrocul artificialei evlavii
născocite de un cler ahtiat după putere.
În fine, şi aici rezidă contribuţia cea mai importantă a lui Petru
Damianus, se găsea eticheta verbală cea mai potrivită pentru a indica
totuşi explicit păcatul al cărui nume bunul creştin nu avea voie să-l rostească (şi nici n-avea ce rosti, deoarece într-adevăr nu i se găsise încă
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denumirea). De acum înainte „sodomia“ va intra în limbajul curent; va
uşura credinciosului mărturisirea sub patrafirul duhovnicului, căci va şti
cum se cheamă păcatul cel cândva fără de nume; dar mai ales va deveni
măciuca verbală nimicitoare care va sfărâma nenumărate destine de-a
lungul unui întreg mileniu de neostenită homofobie. Petrus Damianus va
putea revendica gloria de creator al termenului aşa cum, peste exact opt
secole, austro-ungarul Kertbeny avea să inventeze conceptul de homosexualitate pentru a risipi fumul de tămâie iudeo-creştină şi izul de carne
arsă pe rug ce însoţeau creaţia lingvistică a călugărului italian. Dacă
scrierea acestuia n-a avut pe lângă papă succesul dorit, spiritul din care
ea se născuse a acţionat triumfător peste vremuri. Este probabil principalul merit pentru care stareţul de la Fonte Avellana fu înălţat mai târziu
la rangul de Sfântul Petrus Damianus şi proclamat „doctor ecclesiae“.18
Biograful său contemporan, Pietro di Lodi, relatează că, pentru a
face să se potolească văpaia simţurilor – „otrăvitoarea patimă“, spunea
el –, sfântul obişnuia să se cufunde gol în apa rece ca gheaţa şi să zăbovească acolo.19 Voia pesemne să vină de hac tocmai pornirii demascate
de el cu un zel care nu poate să nu apară suspect celui cât de cât familiarizat cu paradoxalele feluri de a reacţiona ale psihicului omenesc.

Zeiţa cea mută
Deşi Petrus Damianus nu-şi putuse atinge scopul pentru care
concepuse „Liber Gomorrianus“, rechizitoriul său avea să se dovedească
totuşi eficient, numai că într-un alt fel decât cel dorit de el. Prin ţinuta sa
teologică şi retorică, excepţională pentru acel timp, va influenţa puternic
reflexia filosofică a secolelor imediat următoare – o reflexie exercitată
deocamdată în cadru bisericesc şi purtând deci amprenta acestuia. Condamnarea cea atât de virulent rostită şi minuţios justificată de către Petrus Damianus va întări în urmaşii săi convingerea că iubirea

18

Datorez o mare parte a informaţiilor relative la Petrus Damianus capitolului
cu acest nume din cartea lui Mark T. Jordan The Invention of Sodomy in Christian Theology, The University of Chicago Press, 1997
19
Apud Who’s Who in Gay and Lesbian History, edited by Robert Aldrich and
Garry Wotherspoon, Routledge, London and New York, 2001, p. 116
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intermasculină este o faptă de o gravitate care depăşeşte tot ce poate
făptui omul mai oribil.
Ea se altoia însă pe o stare de spirit nouă, modernă pe atunci şi
părând chiar să anticipe mentalitatea renascentistă (de n-ar fi fost modul
pervers cum se răsfrângea ea în minţile teologice). Era ideea de natură,
înţeleasă ca entitate relativ autonomă, fireşte operă divină şi ea, dar cu
legi independente de cele ale spiritualităţii biblice revelate şi necesitând
o aplecare atât studioasă cât şi afectuoasă asupra lor. Pătrundea în gândirea teologică aproape ca o provocare păgână, deoarece lua înfăţişarea
unei fiinţe căreia uşor i s-ar fi putut spune zeiţă: un fel de a recupera, la
începutul celui de al doilea mileniu, ceea ce se pierduse prin tirania monoteistă. Nu era singura entitate ridicată la rang zeiesc. De acelaşi tratament se bucura de pildă ideea de noroc, Fortuna, celebrată în renumitele
cântece cunoscute sub numele de „Carmina burana“ şi provenitoare tot
din acele timpuri.
Ambianţa în care se dezvolta această personificare cvasireligioasă a naturii era şcoala din Chartres (pe lângă vestita catedrală) în
care se plămădeau spiritual bazele primei mari universităţi a lumii occidentale, cea din Paris. Cel dintâi care se imagina stând de vorbă cu
această natură devenită personaj aproape uman şi o făcea să vorbească a
fost Bernardus Silvestris (sec. XII). În a sa De mundi universitate, natura vine să se plângă lui Nous (principiul inteligenţei) de starea haotică a
materiei, care pune în primejdie legile ei spirituale, concepute de autor
în spirit platonic. Ea îşi exprimă dorinţa ca lumea să fie restructurată
într-un tot mai armonios şi mai echitabil. Felul cum Bernardus concepe
natura este macrocosmic (scrierea amintita poartă de altfel şi titlul de
„Cosmografie“); chiar dacă mijloacele sale de investigaţie erau precumpănitor religios-poetice, autorul făcea totuşi operă de pionierat în
această direcţie, aproape ignorată de un creştinism ostil cercetării astrelor.
Torturat şi el ca orice monah de împunsăturile cărnii, va pune
naturii şi întrebări privind rostul sexualităţii, dincolo de utilitatea ei reproductivă, şi mai ales al manifestărilor ei neconvenţionale, considerate
aberante. Nu veni însă din partea ei nici un răspuns care să coroboreze
proscrierea acestor manifestări de către religie: un fel de agnosticism, cu
totul remarcabil în acele condiţii istorice şi denotând o mare probitate
intelectuală. Împărtăşea desigur, din spirit de ascultare, vederile teologice cărora Petrus Damianus le dăduse formularea cea mai recentă şi mai
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completă, dar ceea ce credea el că percepe ca mesaj al naturii nu-i îngăduia să facă din ea complicele judecătorilor bisericeşti.

Zeiţa care suspină
Se găsiră însă şi unii plini de certitudinea că desluşesc în enigmaticele rostiri ale naturii confirmarea dogmelor creştine. Printre ei,
Alanus ab Insulis (1128-1202) chiar cea mai strălucită minte a şcolii din
Chartres, cel a cărui imensă cultură îi atrăsese supranumele de „doctor
universalis“. Poetizând şi umanizând gândirea scolastică a vremii sale,
acesta rămânea totuşi credincios tradiţionalei înverşunări bisericeşti faţă
de cei ce deviau de la dreapta credinţă sau nu voiau s-o accepte: mai ales
catarii, valdenzii, evreii şi arabii, combătuţi de el într-un Tractatus contra haereticos. Or, cum între erezie şi homoerotism există o intimă înrudire, despre care vom vorbi mai încolo, ar fi fost de neconceput ca el să
nu se aplece critic asupra unei manifestări umane care reprezintă de fapt
marea, scandaloasa erezie a vieţii sexuale. O va face în cadrul investigaţiilor spirituale de el însuşi numite „filosofie naturală“, cărora li se dedică în De planctu naturae şi în Anticlaudianus. Pe deasupra, în calitatea
sa de autor al unui Liber poenitentialis, cuprinzând concepţia sa despre
felul cum trebuiesc ispăşite păcatele, se simţea împins şi din această
direcţie spre o foarte severă abordare a aberaţiei erotice deja cunoscută
sub numele de sodomie.
Deşi discipol al lui Bernardus Silvestris, el crede a distinge în
limbajul naturii ceea ce maestrul său nu fusese în stare să perceapă:
adeverirea condamnării pe care, începând cu apostolul Pavel, capetele
îndrumătoare ale creştinismului nu încetaseră s-o repete. De ce, bunăoară, nu există viaţă în apele Mării Moarte? Pentru că în apropierea ei
săvârşiseră locuitorii Sodomei fărădelegile lor, răspunde Alanus, convins că dezleagă cu uşurinţă misterul, în continuitate cu binecunoscuta
tradiţie a învinuirii homosexualilor de toate nenorocirile acestei lumi. El
aude natura suspinând din cauza batjocoririi ei de către cei dedaţi unei
senzualităţii ce nu face parte din fiinţa ei, pură şi feciorelnică prin excelenţă. Acest plânset tainic al firii îi va fi inspirat scrierea sugestiv intitulată Despre plânsetul naturii: natura se tânguie deoarece oamenii nu
încetează să o pângărească prin pasionalitatea lor excesivă în vieţuirea
267

erosului în general, dar mai ales alunecând în patimi care-i contrazic cu
neruşinare rosturile.

O natură foarte catolică
Alanus nu manifestă nici pe departe îndârjirea lui Petrus
Damianus, dar numai pentru că n-avea temperamentul militant al acestuia, ceea ce probabil a stat în calea canonizării lui ca „sfânt“. Teologia sa
e foarte impregnată de lirism, de spirit poetic, operează mai mult cu
plăsmuiri ale imaginaţiei decât cu dogme şi citate biblice. Stă de vorba
cu doamna Natură cam aşa cum făcea Boetius cu Filosofia pe care o
chemase pentru a-i da curaj să îndure cu seninătate condiţia de încarcerat şi condamnat la moarte. Acesta fusese punctul de pornire al nemuritoarei sale De consolatione philosophiae, şi într-un spirit asemănător
invocă şi Alanus entitatea numită Natură, de la care aşteaptă întărire în
lupta sa pentru virtute.
Natura care i se revelează este însă nu numai de esenţă divină,
dar şi creştină, şi nu numai creştină dar şi catolică, aşa încât din punct de
vedere ideologic Alanus se va ralia fără rezerve concepţiei lui Petrus
Damianus, chiar dacă nu face apel la invectivele acestuia. Întrebată de
autor, în ce fel crede ea că trebuie pedepsit cel „ce-şi depune sămânţa în
alt loc decât acela care-i e destinat“, natura răspunde ca şi cum instituţia papalităţii ar fi făcut parte din însăşi fiinţa ei: excomunicarea. Un
răspuns care-l îndreptăţeşte pe autor să vadă în iubirea cea interzisă supremul păcat împotriva naturii (căci aceasta poate fi profanată şi pe alte
căi), deopotrivă de grav ca omorul. Auzise el însă cu adevărat plânsul
naturii sau era vorba în realitate de plânsul propriei sale firi, atribuit
divinei interlocutoare printr-un simplu artificiu literar?
Căci nu transformă combaterea homosexualităţii într-o cauză
cine nu se simte ameninţat din chiar lăuntrul lui de înclinarea pe care
ignoranţa fricoasă o face să capete înfăţişare şi proporţii înspăimântătoare. Înscenarea poetico-dramatică a acestui plânset al unei naturi pe care
senzualitatea omului o face să sufere, nu poate ascunde cititorului avizat
substratul personal al unei plăsmuiri la jumătate de drum între ficţiune şi
teologie. Este spovedania indirectă a unui suflet care are ingenuitatea să
creadă că înfierând ceea ce-i este fiinţial propriu, ar putea fi izbăvit de
pornirea pusă în el de natura însăşi. Întrezărim fără greutate rostul stăru268

inţei cu care Alanus cere naturii să-i explice raţiunea de a fi a dorinţei:
călugărul pus pe abstinenţă e disperat să vadă cum firea sa însăşi râvneşte în pofida supraomeneştilor eforturi de a jugula dorinţa. Să facă aceasta oare parte din natură?
Şi tot aşa îşi trădează obârşia intimă nădejdea autorului că natura, cea invocată de el într-adevăr ca o zeiţă, îl va întări în luptele sale
interioare. Or, în ce ar fi putut consta această întărire dacă nu într-un fel
de homeopatie spirituală: fie ca natura cea mare să tămăduiască suferinţa naturii din el însuşi, aceasta fiind de fapt cea care se văieta. Milenara
prejudecată era prea înrădăcinată în Alanus pentru ca acesta să-şi dea
seama că tânguirea firii sale era închipuită, după cum închipuite erau
boala şi suferinţa acesteia, şi că i-ar fi fost de ajuns să se accepte pentru
ca plânsul să se prefacă în surâs.
Putem să nu ne îndoim de fondul personal ascuns din orice condamnare vehementă sau foarte zeloasă a homosexualităţii. Obiectul real
al acestei condamnări este nu viciul abstract, incapabil să producă o
asemenea aprindere a minţii şi temperamentului, ci patima activă în
acuzatorul însuşi. Acesta se leagănă totdeauna în iluzia că prin rechizitoriul sau invectivele sale ar putea face să pogoare asupră-i har izbăvitor,
sau cel puţin ar reuşi să îndepărteze bănuiala că asceza sa n-ar fi atât de
pură pe cât pare.

Dumnezeu, natură, raţiune
În această ambianţă spirituală îşi petrecea tinereţea studioasă călugărul dominican care avea să înmănuncheze feluritele învăţături spirituale cristalizate de-a lungul unui mileniu de creştinism într-un monument teologic: Toma d’Aquino (1225-1274), autorul sintezei doctrinare
menite să devină baza dogmatică a Bisericii Catolice. În anii săi de studiu la Universitatea din Paris, ideile lui Bernardus Silvestris şi Alanus
ab Insulis despre natură ca învăţătoare a omului în căutarea adevărului
găsiseră un ecou puternic în spiritul său. Elaborând mai târziu doctrina
păcatului, capitol esenţial în a sa Summa theologiae, avea să facă din
natură un termen hotărâtor de referinţă, pandant al legii divine revelate
prin Scripturi. Începând cu el – şi în aceasta consta marea sa inovaţie –
se va putea spune despre un fapt reprobabil nu numai că „e un păcat
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deoarece se opune voii lui Dumnezeu“, ci şi „e un păcat deoarece nesocoteşte voia naturii“.
Bizuindu-se în felul său de expunere şi demonstraţie pe logica
aristotelică trecută prin filtrul gândirii scolastice, Toma d’Aquino reabilita într-o mare măsură autoritatea şi demnitatea raţiunii umane. Cu excepţia celor revelate prin Biblie şi prin tradiţie şi reprezentând un plan
existenţial inaccesibil raţiunii, aceasta posedă în rest toate mijloacele
necesare pentru a-i servi omului de lumină călăuzitoare pe drumul spre
mântuire. Ba mai mult, teologul recunoaşte în raţiune o dimensiune care
ridică fiinţa umană deasupra naturii, o scoate din ordinea naturală a lucrurilor. Artele, ştiinţa, credinţa nu există în natură, sunt creaţii ale spiritului uman. Fireşte că raţiunea elogiată de Toma e una a priori programată de către revelaţia în care trebuie crezut în chip necondiţionat, deci
o raţiune mărginită în drepturile şi competenţele ei. Medităm, analizăm,
judecăm pornind de la premise care nu pot fi puse în discuţie. Totuşi,
chiar şi în acest cadru limitat, serviciile ei sunt de mare preţ, mai ales
când e vorba de a deosebi binele de rău, virtutea de viciu. Astfel încât de
la Toma d’Aquino încoace păcatul a început să fie definit şi prin incompatibilitatea sa cu cerinţele raţiunii: „e un păcat deoarece o raţiune sănătoasă nu poate accepta o asemenea faptă“.

O plăcere pusă în lanţuri
Dar natura imaginată de Toma d’Aquino nu include nici dorinţa
nici plăcerea. Ea cunoaşte doar necesitatea auto-perpetuării, a reproducerii, singurul cadru în care dorinţa şi plăcerea au o justificare, ca mijloc
trecător de a atinge acest ţel. Altminteri, urmărite ca scop în sine, ele
devin „luxuria“; doar aparent ţine aceasta de natură, în realitate este ca o
tumoare sau o pecingine pe trupul cast al naturii. Ca atare, ea reprezintă
un afront al legii dumnezeieşti. Un afront care trebuie ispăşit prin taina
spovedaniei, cu penitenţele de rigoare impuse de către duhovnic.
Luxuria ajunge să fie strigătoare la cer când viaţa sexuală,
nemaiţinând seama nici măcar de cerinţa elementară a unirii sexelor
opuse, se lasă determinată de pornirea erotică spre acelaşi sex: impuls
steril, deoarece nu creează viaţă, şi deci în opoziţie atât cu cerinţa fundamentală a naturii cât şi cu îndemnul divin „înmulţiţi-vă şi umpleţi
pământul“. Ea contrazice de asemenea raţiunea umană, care nu poate
270

vedea într-o asemenea unire erotică decât o monstruoasă anomalie (dar
nu pentru că este programată să reacţioneze în acest fel?). Aşadar, de
trei ori condamnabilă, sodomia reprezintă pentru Toma din Aquino,
alături de canibalism şi bestialitate, forma cea mai cumplită de păcat.
Contând până azi ca mintea cea mai luminată a ştiinţei teologice, Toma d’Aquino pare să nu fi beneficiat de mult har când abordează
fenomenul iubirii prohibite. L-am putea întreba în spiritul în care Jung,
foarte provocator dar şi foarte întemeiat, i se adresa fostului său maestru
Freud: Dar Dumneata de ce nu te supui niciodată psihanalizei? În cazul
de faţă, am fi îndreptăţiţi să ne exprimăm nedumerirea în faţa faptului că
cel care cere o viaţă în conformitate cu legile naturii, se dedică, asemenea cinului din care face parte, unui fel de a trăi în contradicţie cu rostul
fundamental al vieţii, negat de asceza şi celibatul monahului. Dumneata,
călugăr dominican, nu te sustragi legilor naturii? Vei răspunde probabil
că acest mod de existenţă face parte din manifestările prin care omul se
ridică deasupra naturii, şi ai avea perfectă dreptate justificându-te astfel.
De ce atunci unirea dintre două fiinţe de acelaşi sex, legitimă cel puţin
în virtutea vechimii ei imemoriale, să nu se poate justifica în calitate de
formă de iubire deloc potrivnică naturii dar depăşind legile acesteia? Pe
deasupra, date fiind modul firesc în care apare precum şi extinderea ei
frapantă, n-ar fi pe deplin raţional să se vadă în ea manifestarea aceleiaşi
sacrosancte naturi, numai că înţeleasă mai cuprinzător?
Iar dacă dorinţa şi plăcerea primejduiesc integritatea divină a
naturii, cum se face că tocmai în cei ce se dedică vieţii de contemplare
în afara lumii înclinarea spre senzualitate cunoaşte o exacerbare ieşită
din comun? Ei fug de lume tocmai pentru că vor să biruie ceea ce întinează natura, şi iată că în solitudinea chiliei simţurile biciuite de imaginaţie îl asaltează de parcă s-ar afla în mijlocul tentaţiilor lumeşti. Nu
este aceasta reacţia normală a unei firi maltratate prin absurde mortificări şi cerându-şi dreptul de a exista? Poate fi oare omul conceput fără
aceste înclinări, îngăduite de severul teolog doar în legătură cu reproducerea speciei?
Numai refuzul încăpăţânat de a privi realitatea în faţă, inclusiv
cea a propriei sale tagme monahale, îl putea împiedica pe călugărul dominican, în ciuda strălucitoarei sale minţi, să recunoască în dorinţă şi
plăcere atribute fundamentale ale vieţii, chiar dacă activitatea lor împinge omul pe tărâmul amăgirii. Dar ce altceva este existenţa noastră dacă
nu o peregrinare continuă din amăgire în amăgire? Fără acestea viaţa
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devine cenuşie şi imobilă, este negată în chiar ceea ce-i îndreptăţeşte
numele. Cine a ajuns să nu-şi mai dorească nimic şi să nu se mai bucure
de nimic e deja un cadavru ce degeaba mai face umbră pământului.

Sinistra sperietoare
Dacă pângăresc natura cea feciorelnică şi curată, de unde vin
atunci dorinţa şi plăcerea? Fireşte că nu se pot trage decât de la cel ce
vrea să-l piardă pe om şi ale cărui atacuri, înveşmântate de obicei în
straie ademenitoare, îl privesc de obicei pe alesul lui Dumnezeu. Şi aşa
ajungem la ultima explicaţie religioasă a (homo)sexualităţii: lucrare
diavolească. Cine n-a fost în stare să se ferească de căderea în ispita ei,
devine prizonierul celui care o trimite. A da frâu liber impulsului erotic
înseamnă să îngădui Necuratului să pună stăpânire pe o parte a fiinţei,
de unde el se poate extinde şi asupra restului. într-un astfel de caz nu
mai există mântuire, nici aici nici dincolo. O tortură care nu va înceta
niciodată îl aşteaptă, de îndată ce va fi trecut pragul acestei lumi, pe cel
doritor să trăiască în conformitate nu cu legea religioasă ci cu propria-i
fire.
Arma cea mai de temut în lupta multiseculară a ideologiei creştine şi a instituţiilor ei împotriva iubirii interzise n-a fost atât hăituirea,
cu pedepsele la care putea duce, ci sperietoarea focului veşnic, a iadului
celui fără de sfârşit. Toma d’Aquino o spune net, citându-l pe Grigore
cel Mare: „E drept ca aceia care nu încetează a păcătui, să fie pedepsiţi
fără încetare“.20 Cu sufletul înfiorat de perspectiva unei asemenea terori
postume au trebuit să-şi ducă viaţa şi să-şi vieţuiască alteritatea toţi homosexualii care luau în serios învăţăturile, făgăduinţele şi riturile creştinismului. Chinurile hărăzite lor în iad corespundeau bineînţeles gravităţii unui păcat pe care teologii erau aproape unanimi întru a-l considera
culme a fărădelegilor. Suferinţele lor, cu adevărat infernale, sunt descrise de Dante în cânturile XV şi XVI ale Divinei Comedii, unde ei apar
mergând neîntrerupt pe un nisip arzător sub o ploaie de foc. Departe de
a exprima o condamnare rostită de autorul însuşi – care nu ştie ce să mai
facă pentru a-şi arăta compasiunea – aceste cazne reflectau sadica neîn20

R. Sinueux O. P.: Initiation à la théologie de Saint Thomas, Téqui, Paris,
1975, p. 781
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durare a verdictului bisericesc. Intrau de asemenea în componenţa lor
plăsmuirile ce luau naştere în imaginaţia populară la auzul ameninţărilor
proferate de la înălţimea amvonului. Iar toate acestea stăteau pe baza
solidă creată de „doctor angelicus“, cum i se spunea lui Toma din Aquino, a cărui „Summa theologiae“ aduna laolaltă şi expunea sistematic
toate superstiţiile generate de obscurantism şi frică în minţile creştinilor
înfricoşaţi de avertismentele apocaliptice ale clasei sacerdotale.
Este extrem de important acest secol XIII în istoria cruzimii
homofobe. Acum se desăvârşea înarmarea ideologică menită să asigure
succesul acţiunii exterminatoare visate încă din secolul IV de Sfântul
Ioan Gură de Aur. Biserica ştia la perfecţie ce gândeşte Dumnezeu despre această blestemată rasă şi, fără nici o ezitare, se considera împuternicită de sus să stârpească pentru totdeauna neamul sodomiţilor. Totul
era pregătit pentru ca să-şi poată facă apariţia şi să între în acţiune Inchiziţia, acea sinistră creaţie în care putem vedea mama tuturor sistemelor de urmărire şi tortură, nu degeaba numite adesea şi inchizitoriale.

Tehnici înaintate
Prin instituirea Inchiziţiei – cu tribunalele şi torturile ei, dar mai
ales cu psihoza de masă pe care o genera – situaţia socială a erosului
interzis se înrăutăţi drastic. O ofensivă nemaipomenită se dezlănţuia
asupra lui. Niciodată urmărirea nu fusese atât de minuţios organizată, şi
colaborarea dintre biserică şi stat atât de strânsă. Pentru secolele XIII şi
XIV reprezenta potenţarea modernă a unei homofobii încă greoaie în
felul ei de a acţiona, lipsită de o concepţie sistematică şi de un aparat
represiv corespunzător. Ieşită din capete ingenioase care-i anticipau pe
viitorii făuritori ai poliţiilor secrete şi serviciilor de spionaj, Inchiziţia îi
punea la îndemână metodele de investigaţie şi instrumentele de constrângere apte să-i asigure o eficacitate fără precedent. Numele i se trăgea de la ceea ce constituia însăşi esenţa ei: cercetarea migăloasă, în
latineşte inquisitio, dar aşa cum era ea comandată de o minte pe cât de
scrutătoare, pe atât de neîndurătoare.
Îi era anunţată oficial înfiinţarea în 1231 de către papa Grigore
IX prin bula Excomunicamus. Spiritul ei bântuia însă de foarte multă
vreme şi se făcuse simţit încă din exortaţiile Apostolului care aţâţa la
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demascarea, combaterea şi alungarea celor aflaţi în contrazicere cu felul
său de a-l propovădui pe Hristos. Timp de douăsprezece secole, acest
spirit pre-inchizitorial nu înceta să prindă rădăcini, să se întărească şi să
se perfecţioneze, făcând astfel iminentă, ca o încununare, apariţia instituţiei. Va face ravagii în Europa occidentală şi centrală aproximativ o
jumătate de mileniu, umplând sufletele de spaimă, încurajând nemernicia omenească, sfâşiind conştiinţele şi adesea necruţându-i nici chiar pe
regi. Dispariţia ei oficială de pe continentul european avea loc în 1834:
decretul regentei spaniole Maria Cristina punea capăt inchiziţiei spaniole, ultim bastion al redutabilei instituţii, de sub a cărei tiranie celelalte
ţări izbutiseră să se elibereze ceva mai devreme. După cum înfiinţării ei
îi precedase o lungă anticipare pre-inchizitorială, decesului ei ca instituţie îi va urma spiritul post-inchizitorial, omniprezent astăzi în lume şi
nedând nici un fel de semne ale unei izbăvitoare stingeri.
Va dăinui ca ingredient în modul de gândire şi metodele de lucru ale autorităţilor laice: terorizarea cetăţenilor, mai ales în cadrul regimurilor totalitare, se va baza pe cuceririle psihologice şi lecţiile de
cruzime provenitoare din timpurile catolicismului triumfător. Dar el ne
întâmpină mai ales înlăuntrul nostru, unde s-a instalat temeinic şi trainic
sub forma acelui mic inchizitor care iese la iveală ori de câte ori o ideologie pune stăpânire pe un suflet.
Deşi în secolul XX, biserica făcea tot ce putea pentru a se dezice
de odiosul ei trecut de poliţie a sufletelor, abia acum începea a rodi cu
adevărat ceea ce se însămânţase de-a lungul a cinci secole de atotputernicie inchizitorială. Hitler şi Himmler, Stalin şi Dzerjinski, Mao, Castro
şi Pol-Pot continuau ca discipoli sârguincioşi, deloc originali, ceea ce
perversitatea umană atavică învăţase de-a lungul secolelor ucenicind la
şcoala marilor inchizitori.

Între erezie şi sodomie
Combaterea sodomiei nu figura printre obiectivele oficiale ale
Inchiziţiei. Ceea ce-şi propunea aceasta să detecteze şi să stârpească
erau ereziile, cărora le vor fi adăugate magia, vrăjitoria, astrologia. Este
unul din motivele pentru care în majoritatea cercetărilor privind istoria
Inchiziţiei referirile la homosexualitate sunt sporadice sau lipsesc cu
desăvârşire. Se creează impresia neverosimilă că, în cadrul formei celei
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mai perfecţionate de luptă ideologică, biserica ar fi încetat să considere
ca pericol major atracţia dintre fiinţele de acelaşi sex, adică „erezia“
celui mai de seamă simţământ omenesc.
Or, realitatea era cu totul alta. Tocmai prin răfuirea cu erosul cel
prohibit începuse istoria conflictelor interne ale creştinismului, cu mult
înainte ca arianismul, montanismul, pelagianismul, donatismul şi toată
puzderia celorlalte eresuri să încolţească ameninţător establishmentul
teologic central. Şi în vreme ce acestea aveau o existenţă efemeră şi
locală, iubirea cea eretică se dovedea capabilă să triumfe peste timp şi
spaţiu. Pe deasupra, se manifesta mai ales printre cei ce se voiau mărturisitori ai noului crez, indiferentă la părerea călugărului, preotului şi
episcopului despre cele două firi ale lui Hristos, purcederea Duhului
Sfânt de la Fiul („filioque“) sau înălţarea Fecioarei la ceruri. O realitate
de care Petrus Damianus, Alanus ab Insulis, Toma d’Aquino se arătau
foarte conştienţi şi îngrijoraţi. Cum să lipsească ea din lista relelor ce
trebuiau dezrădăcinate cu mijloacele evoluate – azi am spune tehnicile
înaintate – puse în acţiune de Inchiziţie?
Dacă erotismul sodomitic părea să nu intereseze Inchiziţia, este
pentru că aceasta, trebuind să combată idei dăunătoare dreptei credinţe,
avea un caracter ideologic, iar relaţia dintre două suflete şi chiar dintre
două trupuri n-are nimic de-a face cu ideologia. Dar prin situarea sa pe
un alt teren decât cel al confruntărilor teologice, iubirea homosexuală
devenea cu atât mai redutabilă. Iată de ce nu numai că nu putea fi absentă din strategia şi tactica noii forme de luptă a bisericii, dar avea să fie
urmărită cu şi mai mare străşnicie. Trebuia doar să se găsească vechii
homofobii o justificare într-un război care privea nu sentimentele umane
ci ideile născute în creiere.
Se cerea aşadar născocit un mod rafinat – tehnica înaintată! – de
a include un fenomen pur omenesc, înrădăcinat deci într-un strat total
străin şi refractar raţionalismului, în această mizerabilă ciorovăială cu
pretenţii teologice: lupta dintre dogmă şi erezie, dintre idei larg acceptate şi concepţii profesate de o minoritate, dintre autoritatea bisericească şi
cei ce o tăgăduiau. Iar acest mijloc se poate formula astfel: să se facă din
sodomie umbra ereziei şi să fie împinsă la pierzanie odată cu aceasta,
aşa cum se întâmplă cu umbra care-l urmează pe cel ce cade într-o prăpastie.
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Crucea, secera şi ciocanul
Cine a vieţuit timpurile totalitarismului comunist are nevoie
doar de un pic de imaginaţie pentru a insufla viaţă informaţiilor oferite
pe tema Inchiziţiei de o enciclopedie sau un tratat istoric. N-are decât să
înlocuiască puterea şi ideologia bisericii cu puterea şi ideologia Partidului: amândouă, instituţii la fel de grijulii întru a păstra intactă puritatea
învăţăturii lor şi la fel de înverşunate când era vorba s-o apere de cei ce
încercau s-o întineze. Ereticii prigoniţi în creştinism luau, în context
comunist, forma deviatorilor sau revizioniştilor. În felul de a scoate la
iveală inamicul (descoperit frecvent datorită unei delaţiuni), de a-l discredita, de a-l umili public, de a-l distruge din punct de vedere social
semănau ca două picături de apă. Procesele-spectacol ale erei comuniste
corespundeau perfect autodafeurilor inchizitoriale. Şi într-un caz şi în
celălalt scopul era smulgerea declaraţiei de vinovăţie faţă de religia lui
Hristos sau de cea a lui Marx. Tortura îşi avea desigur importanţa ei în
spălarea – creştină sau marxistă – a creierului. Papa Inocenţiu IV o introdusese în 1252, la două decenii de la înfiinţarea Inchiziţiei. Pentru
comunişti era ceva atât de firesc, încât nu necesita o încuviinţare de sus.
Nici autocritica practicată în societatea totalitară şi nici echivalentul ei
evlavios, căinţa, nu garantau rămânerea în libertate sau în viaţă. Procura
o voluptate sadică atât călăilor medievali cât şi celor moderni să-şi aducă victima în situaţia de a recunoaşte ceea ce îi cereau ei să recunoască,
pentru ca apoi s-o abandoneze rugului, sau mai târziu plutonului de execuţie. În fine, raportul dintre Partid şi Stat nu făcea decât să copieze
aservirea medievală a puterii civile de către biserică: justiţia şi forţele
ordinii trebuiau să îndeplinească fără cârtire directivele venite de la deţinătorii puterii politice, respectiv religioase. Şi cum esenţa celor două
instituţii se exprima în modul cel mai concentrat şi mai pregnant în aparatul lor de represiune, se poate spune că Inchiziţia era o Securitate
evlavioasă iar Securitatea o Inchiziţie desacralizată.
Homosexualitatea îi era partidului tot atât de odioasă ca bisericii. O dispreţuiau şi o detestau deoarece aşa le porunciseră părinţii întemeietori. Idiosincraziei din epistolele lui Pavel îi corespundea sarcasmul
lui Engels în scrisorile către Marx, un sarcasm care nu putea ascunde o
reală îngrijorare: „Pederaştii încep să se numere şi găsesc că reprezintă
o putere în stat. Doar organizarea le lipsea, dar după cele petrecute se
pare că şi aceasta există în secret. Şi cum ei pot conta în toate partidele,
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vechi şi noi, pe oameni de seamă, victoria le e ca şi asigurată. «Guerre
aux cons, paix aux trous de cul», se va spune de acum înainte. Avem
amândoi noroc că suntem prea bătrâni ca să fie cazul să ne temem că la
victoria acestui partid va trebui să plătim tribut trupesc învingătorilor”.21 Doar că ceea ce pe vremuri apărea ca lucrare a diavolului, era
atribuit acum decadenţei burgheze. Examinând felul cum tratau comuniştii iubirea interzisă, vom putea înţelege mai bine rafinamentul inchizitorial care constituia de fapt prototipul terorii homofobe şi care avea să
devină model pentru secolele următoare, inclusiv şi mai ales pentru secolul revoluţiilor socialiste.
Desigur că n-au fost puţine arestările, procesele şi detenţiile
homosexualilor în comunism. Ele priveau însă mai ales straturile sociale
inferioare ale populaţiei. Când omul începea să însemne ceva din punct
de vedere public, şi îndeosebi când din capul lui ieşeau idei
necomformiste, argumentul homosexual era pus în slujba şantajului
politic. „Stai cuminte (sau eventual: colaborează cu noi), dacă vrei să nu
te judecăm pentru moravuri contra naturii“. Unei asemenea presiuni i-a
fost supus marele pianist rus Sviatoslav Richter înainte de a-şi fi cucerit
faima mondială, când apărea numai ca un foarte promiţător talent naţional dar uşor provocator prin temperamentul său de rebel. Nu ştiu dacă a
trebuit să presteze servicii, ştiu doar că de spaimă şi-a luat o nevastă şi
că trauma vieţuită l-a pecetluit psihologic pentru totdeauna, destul de
izbitor pentru cine zăbovea mai mult în preajmă-i.
Dar puteau avea loc şi situaţii complet opuse: folosirea argumentului homosexual ca lovitură nimicitoare de măciucă în cadrul unui
proces politic. Se conta astfel pe plusul de greutate pe care învinuirea cu
caracter moral îl conferea acuzării principale. Viciul descoperit în persoana politic incriminată dovedea că numai cei dedaţi unor asemenea
turpitudini pot să acţioneze în contradicţie cu ideologia la putere şi să se
transforme în „duşmani ai poporului“. A fost drumul juridic care a dus
la sfârşitul tragic al extrem de înzestratului critic muzical Mihai Rădulescu. Procesul său începuse ca unul politic, în virtutea unei funcţii avu21

Engels către Marx la 22 mai 1869. Marx/Engels: Werke, 32, pp. 324-325.
Expresia franceză s-ar putea traduce, cu un minimum de decenţă, cam aşa:
„Război femeilor (con=organul sexual feminin, în limbaj vulgar), pace şezutului (trou-de-cul: gaura din fund, orificiul anal). Sfinţii părinţi ai marxismului
ştiau să se exprime pe şleau! O făceau totuşi în franceză, pentru a nu pângări
limba în care fusese scris „Capitalul“...
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te de inculpat în Ministerul de Externe înainte de venirea comuniştilor la
putere. Ar fi trebuit să fie achitat şi eliberat (deoarece stătea deja în
arest), mai ales că avusese loc pe atunci şi o amnistie, dar undeva această absolvire nu era dorită: cazul cerea o pedeapsă exemplară. Şi aşa se
ajunse la intimităţile sexuale din trecutul deţinutului, pe baza cărora
procesul politic trebuia să se transforme într-unul de moravuri. Sufletul
extrem de sensibil şi vulnerabil al lui Mihai Rădulescu nu putu suporta
această întorsătură a lucrurilor. Zădărnici noul proces luându-şi viaţa.
Două scheme de tratament homofob care n-au nimic original.
Chiar dacă poliţia şi justiţia acelui timp n-aveau habar de Inchiziţie, ele
nu făceau decât să se conformeze modelelor moştenite de la sinistra
instituţie înfiinţată de papa Grigore IX, preluate de toate formele de
dictatură şi devenite reflex al oricărei cruzimi atotputernice.

Sub semnul Marelui Inchizitor
Deşi iniţial sodomia nu făcea parte dintre ţintele declarate ale
Inchiziţiei, urmărirea ei nu era şi nu putea fi subapreciată de noua poliţie
bisericească. În umbră, interesul acesteia pentru iubirea interzisă, care
era de fapt erezia ereziilor, nu înceta să se manifeste, abil integrat unei
acţiuni exterminatoare ce părea a se mărgini la lumea ideilor teologice.
Până când papa Nicolae V puse capăt acestei ambiguităţi şi, în 1451,
incluse oficial sodomia printre devierile care puteau fi luate în cercetare
de către tribunalele Inchiziţiei. Activitatea aceasta primi un foarte puternic impuls în Spania, prin intervenţia directă a „regilor catolici“ Ferdinand şi Isabela, celebri prin ura lor împotriva evreilor şi arabilor, pe care
şi-au propus şi au izbutit să-i izgonească din regat. Aceşti înainte mergători ai „purificării etnice“ erau în acelaşi timp, şi nu puteau să nu fie,
vrăjmaşi viscerali ai acelei relaţii umane pe care prea marea lor iubire
faţă de biserică îi învăţase s-o urască. Preconizară aşadar o acţiune asemănătoare printre homosexuali şi îl însărcinară cu îndeplinirea ei pe cel
ce avea să devină simbolul implacabilei poliţii ecleziastice, inspiratorul
„marelui inchizitor“ din romanul „Fraţii Karamazov“ al lui Dostoievski:
Tomás de Torquemada. Era exact pe vremea când Columb îşi începea
epocala călătorie.
278

Ereticul, pentru a cărui reeducare sau nimicire fusese înfiinţată
Inchiziţia, era evident un individ capabil de opţiuni foarte personale,
deci periculos în ochii bisericii. Tratamentul de care avea parte trebuia
să fie exemplar şi să-i intimideze pe cei doritori să-l imite. Ne putem
face o idee despre spiritul acestei represiuni din felul cum era formulată,
în 1260 la Orléans, o lege împotriva iubirii condamnate. În Li Livres de
Jostice et de Plet, aplicabile atât bărbaţilor cât şi femeilor, se cerea ca
„bărbatului dovedit a fi un sodomit să-i fie înlăturate testiculele, iar
celui căzut în recidivă să-i fie retezat membrul. Dacă păcătuieşte o a
treia oară va fi ars pe rug“. Femeile urmau de asemenea să fie mai întâi
mutilate şi, în caz de repetare a păcatului, executate.22
Dacă sodomia nu putea constitui un punct de pornire în actul de
acuzare, deşi cercetarea ei fusese inclusă în competenţele inchizitorului,
ea îi oferea acestuia excelente posibilităţi de a-şi duce la bun sfârşit opera juridico-religioasă. Această învinuire îi servea ca ultim şi suprem
argument atunci când o sentinţă trebuia să fie nimicitoare: acuzatul nu
numai că se îndepărtase de la dreapta credinţă, dar se dedase relaţiei
sexuale prohibite. Era curent să se stabilească un raport de cauzalitate
între un fapt şi celălalt, cu anterioritatea celui erotic: numai cine se lasă
ademenit de diavol spre senzualitatea care încalcă legile naturii poate să
nesocotească sau să falsifice învăţătura Sfintei Biserici.
Pe tot parcursul evului mediu graniţa dintre noţiunea de eretic şi
cea de sodomit va fi vagă şi fluctuantă, iar uneori va dispare complet,
ceea ce va avea repercusiuni asupra limbii însăşi. Cuvântul francez
bougre, de pildă, cu o utilizare complet anodină astăzi (un bon bougre,
un pauvre bougre) însemna până în secolul XV „eretic“, şi Rabelais îl
mai foloseşte în acest sens, după care însă a devenit sinonim cu ceea ce
numim azi „homosexual“. Fenomenul avea loc într-o formă identică în
limba engleză, unde buggar însemna, de-a lungul celui de al doilea mileniu, şi eretic şi sodomit. Buggary, ca şi bougrerie, vor servi aşa dar
drept denumire populară a raportului homosexual. Ideea de erezie era
implicită, un sodomit neputând fi decât un eretic, şi uneori chiar şi viceversa.
În consecinţă, nu numai pentru plebe dar şi pentru cler, şi nu
numai pentru clerul de jos dar şi pentru ierarhia ecleziastică, era aproape
de la sine înţeles că ereticul trebuia să fi păcătuit atât cu mintea cât şi cu
22
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organul genital. Orice delaţiune putea servi drept bază a unei asemenea
acuzări. Dovezi nu erau cerute iar învinuitul nu avea dreptul să ştie cine
l-a denunţat.
Se putea scăpa relativ uşor din ghearele Inchiziţiei atunci când
era vorba de o rătăcire religioasă minoră, şi mai ales când presupusul
eretic se arăta mai degrabă „sărac cu duhul“ decât cu adevărat eretic. Îi
erau aplicate doar canoanele bisericeşti, cu penitenţe neprivative de
libertate. Nu însă când incriminatul persista în convingerile sale. Încarcerarea pe viaţă era atunci iminentă, iar autorităţile civile puneau puterea lor la dispoziţia tribunalului inchizitorial. Asociată cu delictul sexual, îndărătnicia de a nu voi să renege o convingere făcea inevitabilă arderea pe rug.

Două ruguri – două lumi
În general, cercetările de istoria Inchiziţiei nu menţionează jertfele impuse homosexualilor. Motivul e uşor de înţeles. Cine le-ar fi
evocat, ar fi trebuit să rostească o apreciere morală, care în nici un caz
nu putea justifica sălbăticia persecuţiei. Toţi istoricii au fost şi sunt unanimi în a condamna expulzarea evreilor şi arabilor din Spania secolului
XV. Dar cum să condamne ei terorizarea homosexualilor când aceştia
continuă să fie mai pretutindeni obiect al dispreţului şi urii publice?
Soluţia cea mai simplă şi mai comodă care se oferea acestor puţini obiectivi istorici era ignorarea. Recurgeau la ea convinşi că nimănui nu-i va
păsa de această omisiune şi că nimeni nu va protesta.
Dar iată că unora le-a păsat. Iar protestul lor a constat în scoaterea la iveală a tributului plătit de sodomiţi alături de ereticii de tip clasic.
Se datorează această restituire a adevărului istoric cercetătorilor moderni
proveniţi din rândurile homosexualilor care au învins teama faţă de o
societate conservatoare şi intolerantă, îndeosebi în Europa şi în America
de Nord. Au călătorit, au căutat în biblioteci, au scormonit în arhive şi
au reuşit să scoată la iveală, bineînţeles cu mare aproximaţie, procentul
celor care au fost arşi pe rug pentru alteritatea lor sexuală. Aflăm astfel
că la Barcelona, Valencia şi Saragossa, între 1540 şi 1700, au avut loc
peste şase sute de procese de sodomie. 150 de persoane învinuite de
acest viciu au fost supuse pedepsei capitale, între 1560 şi 1640, în oraşele menţionate. Pentru acelaşi motiv, 70 de inculpaţi au fost trecuţi prin
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foc la Sevilla, între 1567 şi 1616. Trei puternice valuri de persecuţie a
homosexualilor, într-un interval relativ scurt, au putut fi descoperite în
acest oraş: în 1580, 1585 şi 1600, probabil în legătură cu evenimente
istorice care le precedaseră cu puţin: o foamete, reinstalarea unui grup
de musulmani şi o epidemie de ciumă. Din însemnările unui iezuit spaniol Pedro de León, rezultă că pe parcursul funcţionării sale ca duhovnic
al închisorii din Sevilla între 1578 şi 1616 au fost executaţi cincizeci de
bărbaţi între 18 şi 55 de ani. Şi aşa mai departe. Date ca acestea există
azi cu prisosinţă, fără ca totuşi ele să se poată însuma într-o statistică
atotcuprinzătoare.
Desigur că asemenea cifre nu mai pot impresiona pe contemporanii hecatombelor de zeci de milioane. Ce sunt victimele Inchiziţiei în
raport cu cele ale nazismului, stalinismului şi maoismului, ale revoluţiilor şi războaielor moderne? Jocul unor călugări sadici cu Dumnezeu,
viaţa umană şi moartea. Şi totuşi ceea ce s-a petrecut de-a lungul acelor
patru secole îşi păstrează intactă valoarea emblematică, ororile ulterioare nefiind decât variaţii pe tema concepută şi oferită în dar posterităţii de
către „Marele Inchizitor“: a călca în picioare demnitatea umană cu ochii
spre ceruri şi invocând binecuvântarea acestora.
Ar fi inexact să se spună că era doar o etapă pe lungul drum spre
eliberarea gândirii şi a individului, spre o formă superioară de conştiinţă,
că istoria, în mare privită, ar însemna, cum îşi imagina Hegel, un progres necontenit al Spiritului. Inchiziţia, ca mentalitate, reprezenta nu o
întoarcere la un trecut întunecat, căci o asemenea perversiune nu existase până la ea. Pe lângă că dezvăluia rafinata monstruozitate de care e
capabil omul, i-o integra acestuia ca dimensiune fiinţială, inalienabilă
pentru vecie. Dacă urmaşii evlavioşi sau cinici ai lui Torquemada puteau să înmiiască numărul victimelor, nu înseamnă că erau altceva decât
discipoli sârguincioşi ai Marelui Inchizitor, căruia-i revine paternitatea
sinistrului experiment.
O mică operaţie a imaginaţiei e suficientă pentru a ne permite să
intuim proporţiile fără seamăn ale fenomenului. Să ni-i închipuim pe
Euripide şi Agaton la Atena puşi pe rug din cauza relaţiei lor erotice.
Întreaga civilizaţie greacă s-ar fi unit într-un copleşitor strigăt de protest.
Dacă cineva avea de obiectat, îi stăteau la dispoziţie literatura şi teatrul,
ca de pildă lui Aristofan care, pentru a-şi câştiga favorurile plebei, îi
persifla pe cei doi amanţi în Thesmoforiile. Iar la Roma lucrurile nu
stăteau altfel. Tibul, Vergiliu şi Horaţiu îşi cântau deschis iubirile lor
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pederastice fără nici cea mai mică umbră de teamă faţă de ceea ce ar
putea să li se întâmple, căci nu li se putea întâmpla într-adevăr nimic. Ca
să se ajungă la arderea sodomiţilor pe rug era nevoie de acea ideologie
în care atâtea spirite alese ale lumii vechi, de la Celsus la Iulian Apostatul, vedeau o formă de barbarie.
Pentru prigoniţii iubirii interzise, rugurilor Inchiziţiei li se va
opune totdeauna simbolic imensul rug înălţat de Alexandru Macedon –
se spunea că niciodată nu luase fiinţă ceva de o măreţie asemănătoare –
pentru ca pe el să fie incinerate rămăşiţele pământeşti ale iubitului său
Hefaistion, a cărui neaşteptată stingere din viaţă îl putuse aduce în pragul deznădejdii pe cel mai viteaz şi mai victorios comandant militar
cunoscut de istorie. Iată sintetizată în aceste două imagini întreaga istorie a „celuilalt eros“: de la rugul gloriei la rugul ruşinii. Se oglindeşte
însă în ea istoria civilizaţiei creştine însăşi.

Câinii Domnului şi cei hăituiţi de ei
Instituţia care avea să treacă prin foc atâtea spirite liber cugetătoare se născuse ea însăşi în focul unei lupte pe viaţă şi pe moarte între
biserică şi o mişcare religioasă care-i ameninţa existenţa în modul cel
mai direct: aceea a catarilor (numiţi şi albigenzi) care, de-a lungul unui
secol şi jumătate, căpătaseră într-o foarte mare parte a Europei occidentale – îndeosebi Sudul Franţei şi Nordul Italiei – o extindere şi o autoritate cu mult deasupra celor proprii ereziilor obişnuite. Câştigaseră mulţimile nu numai prin învăţătura lor, în flagrantă contradicţie cu cea a
bisericii, dar mai ales printr-un mod de viaţă de asemenea opus corupţiei
aproape generale a clerului şi monahismului catolic (demascate din chiar lăuntrul lor cu vreme în urmă de către Petrus Damianus).
Ideea de bază a catarilor era caracterul demonic al lumii materiale. Aceasta fusese făurită, în concepţia lor, de către Demiurgul cel rău,
aflat la antipodul Dumnezeirii celei bune, a cărei creaţie există doar pe
plan spiritual. De aici refuzul lor de a colabora prin procreaţie la perpetuarea răului în această lume, ceea ce-i făcea să vadă în căsnicie şi în
viaţa de pereche o formă de participare la opera negativă a Demiurgului
cel rău. E unul din izvoarele teologice de la care s-a adăpat ilustrul nostru compatriot Emil Cioran, reactualizat de el cât se poate de neechivoc
în scrierea sa Le mauvais démiurge.
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E suficient un aspect ca acesta, desprins din complexitatea doctrinară a spiritualităţii catare, ca să ne dăm seama ce mare era prăpastia
dintre o astfel de gândire, care totuşi se reclama de la Iisus Hristos, şi
aceea a teologiei catolice. Şi tocmai asemenea idei puneau stăpânire pe
mase care, entuziasmate de ele, întorceau spatele bisericii şi îi alungau
pe preoţi. Centrala de la Roma fusese cuprinsă de o adevărată panică şi
nu ştia ce să mai facă pentru a opri extinderea unei religiozităţi în care
vedea o molimă extrem de primejdioasă pentru sănătatea şi viaţa dreptei
credinţe.
Încercă să-i sară un ajutor un călugăr, Dominic de Guzmán
(1170-1221), viitorul sfânt Dominic, care începu o vastă operă de predicator în regiunile unde bântuia catarismul. Efectul propagandei sale fu
aproape nul, dar prin echipa formată în jurul său se crea fundamentul
unui nou ordin religios care avea să se pună de la bun început la dispoziţia sistemului inchizitorial, înfiinţat după numai câţiva ani. Naşterea
ordinului zis al fraţilor predicatori, numit şi dominican spre cinstirea
întemeietorului, se întrepătrunde aşadar cu aceea a temutei poliţii bisericeşti iar destinele lor se vor împleti timp de secole.
În devastatoarea acţiune militar-ecleziastică pe care papalitatea
avea s-o dezlănţuie în curând împotriva catarilor, dominicanii, secondaţi
uneori de franciscani, vor juca rolul unei forţe motrice. În termeni moderni, împrumutaţi totalitarismului comunist, putem compara funcţia lor
cu aceea a celulelor de partid, a organizaţiilor de bază, a ofiţerilor politici care-i mânau şi controlau pe cei mulţi, alimentându-le conştiinţa
politică, în cazul de faţă religioasă. Poporul îi numea „Domini Canes“ –
câinii Domnului – cu o justă intuiţie a ceea ce erau ei în realitate.

Bogomili, bulgari, buggars
Fireşte că pe tot parcursul încercărilor catolice de a recâştiga
prin puterea cuvântului terenul pierdut, viziunea catară a lumii de aici şi
a celei de dincolo fu supusă unui adevărat bombardament teologic. Dar
cele mai mari speranţe, agitatorii şi propagandiştii bisericii şi le puneau
în discreditarea modului catar de viaţă, adică a ceea ce atrăsese magic
mulţimile prin puritate (căci aceasta însemna numele de catar, derivat
din grecescul katharos, curat) şi incoruptibilitate. Prigonirea catarilor a
inaugurat pentru Inchiziţie metoda compromiterii totale şi copleşitoare a
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ereticului prin descoperirea homosexualităţii sale. Or, în cazul catarilor,
care nu se căsătoreau, nu procreau, nu acceptau în general relaţia heterosexuală, convieţuiau bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei şi pe deasupra
n-au condamnat niciodată formal „celălalt eros“, aparenţele vorbeau
vehement împotriva lor. Alanus ab Insulis, bine cunoscut cititorului, le
deriva sarcastic numele nu de la grecescul katharos, ci de la latinescul
catus (pisică), justificându-l prin faptul că „îşi introduc organul genital
în şezutul (ils baisent le postérieur) unui motan în care le apare Lucifer”.23 Ce se colporta despre ei din punct de vedere moral în cercurile
fidele bisericii ne-o sugerează elocvent cronicarul şi teologul benedictin
Guibert de Nogent din secolul XII în a sa „Gesta Dei per Francos“: „Ei
condamnă căsătoria şi producerea de urmaşi prin relaţia sexuală. Şi
desigur, pretutindeni unde sunt răspândiţi în lumea latină, puteţi vedea
bărbaţi trăind împreună cu feme,i dar nu sub numele de soţ şi soţie, şi în
aşa fel încât bărbatul nu trebuie să locuiască împreună cu femeia, la ei
existând obişnuinţa ca bărbaţii să se culce cu bărbaţii şi femeile cu
femeile”.24 E fără echivoc ce se insinuează.
Certitudini nu există în această privinţă. Cert e însă că denumirea infamantă de bougre/buggar tocmai lor le era aplicată iniţial. Ea
făcea aluzie la originea lor bulgară, căci într-adevăr proveneau din acea
parte a Europei, părăsită de ei din cauza persecuţiilor bizantine. Purtau
originar numele de bogomili (la a căror spiritualitate Cioran se referă
explicit şi admirativ în repetate rânduri, văzând în ataşamentul său faţă
de ea unul din motivele alergiei sale la doctrina creştină tradiţională). În
deplasarea lor spre Occident, au tras după ei şi acest nume de factură
slavonă, dar la care noul context de viaţă le cerea să renunţe. Dar populaţiile în mijlocul cărora se instalau nu voiau să uite cine fuseseră iniţial
veneticii, iar memoria lor funcţiona după reguli bisericeşti. Aşa încât
combinând bulgar şi bogomil, creară noţiunea de bougre/buggar căreia
îi era rezervat un mare viitor lingvistic prin rolul ei în stigmatizarea sodomită a celor sexual suspecţi că ar fi fost teologic îndepărtaţi de la dogmă. Într-un document legal din Franţa acelui timp se spunea: „Dacă cineva e bănuit de bougrerie, magistratul trebuie să-l aresteze şi să-l ducă
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la episcop. Dacă e găsit vinovat trebuie ars, iar bunurile sale confiscate
în favoarea Baronului. Iar cu ereticul trebuie procedat în acelaşi fel”.25

Tragedia catară
Era timpul cruciadelor. Pericolul catar apăru papei Inocenţiu III
la fel de redutabil ca cel islamic, pentru a cărui combatere nenumăraţi
apărători ai credinţei creştine se scurgeau spre „Ţara Sfântă“.
Convingându-l pe puternicul senior feudal Simon IV conte de Monfort
de necesitatea unei intervenţii armate, proclamă cruciada împotriva catarilor, care avea să facă ravagii în Sudul Franţei. Masacrul de la Béziers
(1209) e una din paginile cele mai sângeroase din istoria naţiunii franceze. Între 15000 şi 20000 de persoane fură trecute, nediferenţiat, prin foc
şi sabie. Când se dădu foc monumentalei catedrale plină până la refuz de
locuitori în căutare de refugiu sigur, Arnaud Amary, stareţ la Citeaux şi
legat papal, fu întrebat dacă e creştinesc să fie jertfiţi toţi cei aflaţi în
lăuntru, printre aceştia mulţi fiind desigur nevinovaţi, adică străini de
erezia catară. Răspunsul său, care era totodată un ordin, a rămas în istorie: „Să fie nimiciţi cu toţii. Dumnezeu îi cunoaşte pe ai săi“.
Ultimul act al tragediei catare se juca la Montségur, pe vârf de
munte, unde ultimii rezistenţi se retrăseseră într-un castel fortăreaţă ale
cărui ruine există şi azi. Au supravieţuit un an asediului până când,
printr-o trădare, cruciaţii descoperiră calea secretă de acces spre interiorul cetăţii. Era 16 martie 1244. Cei ce nu acceptară să-şi abjure credinţa
necatolică – erau vreo două sute – fură arşi pe rug. Un mic monument şi
o inscripţie, la poalele muntelui, eternizează acest holocaust pentru cei
de azi şi cei ce vor veni.
Posibila şi verosimila componentă homoerotică a spiritualităţii
catare rămâne desigur latura cea mai misterioasă a existenţei lor. E totuşi grăitoare discreţia păstrată de ei în această privinţă, în contrast cu
atitudinea răspicată faţă de relaţiile heterosexuale. Iar felul lor blând şi
paşnic de a fi îi face să apară mult mai înrudiţi cu închinătorii iubirii
prigonite decât cu furibunzii ei adversari. Oricum, dincolo de acest aspect, important dar nu determinat, şi dincolo, de asemenea, de ceea ce
25

D. S. Bailey: Homosexuality and the Western Christian Tradition. Garden
City, N. Y., Doubleday, 1955, p. 143

285

poate convinge sau nu în spiritualitatea lor, drama catarilor nu poate să
nu impresioneze pe oricine o contemplă dintr-o perspectivă pur umană:
fugind de o persecuţie, strămutându-se de la un capăt la altul al Europei,
şi trebuind să cadă victimă unei alte persecuţii. Persecutorii de la început
şi asasinii de la sfârşit erau însă în fond unii şi aceiaşi: propovăduitorii
iubirii întru Hristos.

II. Înşelător răsărit de soare
Ne aflăm în pragul secolului XIV. Începea ceea ce italienii, cu
originalul lor fel de a număra secolele, numesc trecento. Un duecento
există ce-i drept în dicţionare, dar în vorbirea curentă nu s-a încetăţenit.
Secolelor de dinainte de duecento însă (adică celor anterioare lui 1200)
nu le mai găsim denumiri asemănătoare nici măcar în dicţionare. Acelea
par de-a dreptul ignorate. Pentru spiritul italian adevărata cronologie
începe cu primele semne de risipire a negurilor medievale: trecento,
quattrocento, cinquecento şi aşa mai departe.
În Dante, făuritor a ceea ce el însuşi numea dolce stil nuovo, trăieşte deja conştiinţa unor zori şi a unui început de trezire în spiritualitatea europeană. Este timpul care cu bun temei poate fi numit prerenascentist. Privirea retrospectivă care ne este posibilă ne permite să ne dăm
seama ce răsărit grandios de soare anunţau zorii reprezentaţi de Divina
Commedia: acel extraordinar quattrocento, care va vedea spirite creatoare comparabile numai cu acelea ale antichităţii şi sfinţind în mod
umanist o cultură suprasaturată de o sfinţenie ostilă omenescului.

Templierii martiri
Această risipire a negurilor nu priveşte însă şi iubirea cea prigonită. Dimpotrivă. Pentru ea va fi mai departe noapte. Cei marcaţi de ea
nu vor putea beneficia de spiritul care făcea posibile atâtea realizări în
literatură, filosofie, ştiinţe, arte. Noul secol se deschide printr-un proces
pe care nu exagerăm numindu-l procesul secolului. În cadrul lui, Inchiziţia, manipulată de „fraţii“ dominicani şi franciscani, va face din sodo286

mie măciuca menită să confere eficienţă nimicitoare învinuirii de erezie.
Victimă era nu numai o persoană ci un întreg ordin religios. Templierii,
gloriosul detaşament al creştinătăţii eroice, trebuiau să dispară în focul
destinat să mistuie tot ce părea să contrazică dreapta credinţă. Dar prin
amploarea pe care o luase (un papă şi un rege vegheau asupră-i) şi durata investigaţiilor (şapte ani), precum şi prin complexa reţea de interese
aflate în joc, procesul Templierilor arăta cum însăşi dreapta credinţă nu
era decât pretext pentru atingerea unor ţeluri străine de evlavie: aurul şi
puterea.
Ordinul luase fiinţă la foarte puţin timp după prima cruciadă, la
început de secol XII, prin iniţiativa unui mănunchi de călugări însufleţiţi
de Hugues de Payns, doritori să ştie teritoriul cucerit de cruciaţi, cu Ierusalim în centrul său, militar asigurat în faţa permanentei primejdii
islamice. Proiectul era extrem de original şi îndrăzneţ: vocaţia contemplativă tradiţională a monahului urma să fuzioneze cu cea extrovertită şi
activă a luptătorului. Un nou tip de religiozitate promitea astfel să se
nască, cea a soldatului lui Hristos, şi anume nu numai în sens metaforic
(cum apare la Pavel, primul care defineşte în termeni militari credinţa
creştină) ci în deplina accepţie a cuvântului.
După învingerea unor foarte trecătoare obstacole, grupul fondator găsi un sprijin nelimitat atât în lumea bisericii cât şi în cea laică.
Arătându-se la înălţimea misiunii asumate, se extinse timp de puţine
decenii în toată Europa occidentală şi îşi câştigă un prestigiu neegalat de
vreun alt ordin religios. Gospodărind cu iscusinţă nenumăratele donaţii
şi prăzile de război, izbutise să atingă o stare materială atât de înfloritoare, încât Ordinul Templierilor devenise bancherul Europei. Se bucura,
pe deasupra, de o neatârnare aproape totală, voită ca atare din capul
locului în vederea maximei mobilităţi. Autoritatea morală, independenţa
şi averea făceau din Templieri un adevărat stat în statul care era lumea
catolică.
Era inevitabil să stârnească pizmă şi duşmănii. Nevoia de bani a
monarhiei franceze unită cu îngrijorarea papalităţii în faţa acestei continue ascensiuni dădu naştere unui plan comun de distrugere a ordinului.
Un proces era desigur indispensabil iar temeiul lui cel mai plauzibil nu-l
putea constitui decât erezia. Aceasta fu descoperită fără greutate în ciudatele ceremonii ale ordinului, mai ales în cele destinate primirii de noi
membri. Existau în ele elemente care vorbeau despre adorarea unor entităţi străine creştinismului, de pildă cea numită Baphomet, evocându-l
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parcă pe patronul religiei cu care creştinii se războiau – erezie deci cu
implicaţii politice dintre cele mai grave. Ceremoniile conţineau, de asemenea, rituri iniţiatice care-i lăsau perplecşi pe cei ce făceau din mesa
catolică standardul acţiunii liturgice creştine. Scandalizau în cel mai
înalt grad nuditatea corporală şi aparenţele erotice care făceau parte din
chiar solemnitatea cultică. Pe deasupra, novicele ar fi avut datoria să
accepte ascultător relaţia sexuală care-i era impusă de fraţii săi mai vârstnici. Acest rit iniţiatic cu înfăţişare sodomită servea drept bază presupunerii că raporturi de acest gen erau caracteristice ordinului în totalitatea sa. Ce va fi fost adevărat din toate acestea, este cu neputinţă să spunem. Cunoaştem intimitatea Templierilor aşa cum a fost ea prezentată în
proces, adică prin prisma documentelor alcătuite de cei ce i-au torturat şi
condamnat.
Adăugat învinuirii de erezie, argumentul homosexual dădu lovitura de graţie ordinului. Zadarnic reveniră cei mai mulţi asupra mărturisirilor făcute, invocând torturile sub care fuseseră smulse. Mult mai greu
decât acestea atârna enormitatea învinuirilor, ilustrate prin detalii ce le
conferea o anumită autenticitate. Ultimul strigăt de nevinovăţie ieşi din
pieptul marelui maestru al Templierilor, Jacques de Molay, în clipele
când se proceda la conducerea lui spre rug. Îi blestemă pe cei doi autori
ai criminalei înscenări, papa Clement V şi regele Filip cel Frumos, şi îi
chemă la judecata supremă pe care o anunţa ca trebuind să aibă loc înainte de sfârşitul acelui an. Suntem la Paris, acolo unde astăzi se înalţă
statuia lui Henric IV, în apropiere de Pont Neuf. Este 18 martie 1314. La
exact o lună, în noaptea dintre 19 şi 20 aprilie, papa Clement îşi dădea
sufletul în castelul din Roquemore, ale cărui ruine continuă să domine
valea Ronului. La 29 noiembrie Filip cel Frumos, deşi în vârstă de numai patruzeci şi şapte de ani, murea în urma unui atac de apoplexie.
Profeţia se împlinise.

Reconsiderare: homoerotismul eroic
Este foarte probabil ca învinuirea Templierilor de homosexualitate să fi corespuns realităţii. Era de altfel în firea lucrurilor să fie aşa. Şi
nu era aici nici o noutate. Se întâmpla şi printre ei ceea ce se vieţuia
pretutindeni în cadrul comunităţilor monastice: trezirea erotismului
intermasculin latent ca efect al unei strânse convieţuiri şi al dezicerii de
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femeie, căsnicie şi familie. Dacă tocmai pe ei îi lovise pacostea, era din
cauza situaţiei lor cu totul excepţionale, generatoare de invidii şi comploturi. Altminteri însă, nu făceau decât să confirme străvechea vocaţie
homosexuală a monahismului creştin.
Esenţial nouă era însă calitatea acestui homoerotism monahal.
Timp de aproape două secole el i-a unit pe aceşti călugări-cavaleri şi i-a
însufleţit la fapte eroice legendare. Era ca şi cum ordinul lor s-ar fi născut din spiritul nemuritor al batalionului de îndrăgostiţi care mureau
până la ultimul în bătălia de la Cheronea, cu un mileniu şi jumătate în
urmă. Homoerotismul izvorâtor de curaj şi combativitate renăscuse prin
ei precum pasărea Phoenix din propria-i cenuşă. Şi acum, la acest început de trecento, sucomba pentru totdeauna ca forţă animatoare a unei
colectivităţi, pentru a supravieţui răzleţit, în suflete şi destine individuale.
Singurul punct slab al Templierilor, datorat desigur faptului că
nu erau pregătiţi în vederea unei asemenea încercări, a fost mărturisirea
genului de relaţii dintre ei sub caznele la care erau supuşi în temniţele
Inchiziţiei. Era desigur pe de-o parte efectul aproape imposibil de evitat
al unei torturi care poate împinge fiinţa la ultima limită a rezistenţei
fizice şi psihice, şi se ştie prea bine că în astfel de condiţii omul poate
spune tot ce este constrâns să declare. Era însă şi efectul surprizei: nu se
aşteptau ca intimitatea să le fi fost trădată şi ca să trebuiască tocmai ei să
înfrunte cea mai infamantă dintre învinuiri. Dar toate cronicile timpului
menţionează redresarea lor morală, însoţită de energica denunţare a
schingiuirilor la care fuseseră supuşi şi de liniştea demnă cu care şi-au
acceptat tragica soartă.
E de salutat în aceşti martiri superioritatea lor faţă de vremurile
în care trăiau, o superioritate ce făcea din ei contemporanii tuturor
emancipărilor viitoare. În era aşa zisă creştină, au fost printre primii
care, dându-şi seama de mărginirea şi superficialitatea noii religii, s-au
străduit s-o lărgească, integrându-i tradiţii şi rituri iniţiatice orientale –
în aceasta constatase de fapt „erezia“ lor. Şi au fost în mod absolut primii care au înţeles că iubirea cea hulită de biserică poate fi o formidabilă
sursă de forţă, de care biserica însăşi n-ar fi avut decât de profitat, dacă
obscurantismul ei n-ar fi stins lumina gingaşă a adevărului.
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Tragedia unui viteaz
Quattrocento, adică secolul XV, îşi avu şi el procesul său răsunător care, alături de cruciada anticatară şi procesul templierilor, a contribuit enorm la înăsprirea climatului homofob. Vizat era de astă dată un
singur om, aflat însă atât de sus prin rolul său în istorie, încât soarta lui
tragică avea să reverbereze de-a lungul veacurilor. Scriitorii şi istoricii
nu încetează să se aplece acestui fenomen atât de ieşit din comun prin
fioroasa lui anvergură încât pare de necrezut. Şi totuşi crimele făptuite
de Gilles de Rais n-ar fi suficiente pentru a explica perpetuarea memoriei lui. Căci această amintire transcende oribilul faptelor. În ea este cuprinsă şi o măreţie care, contrazicând monstruozitatea şi fărădelegea, ne
îndeamnă să cugetăm la complexitatea tulburător de enigmatică a naturii
umane, sursă de uluitoare surprize.
Strănepot al legendarului Du Guesclin şi născut când noul secol
tocmai mijea (1404), Gilles de Rais era destinat să fie nici mai mult nici
mai puţin decât braţul drept al nemuritoarei Jeanne d’Arc. În timpul
războiului de o sută de ani împotriva englezilor invadatori, el avea să
completeze bărbăteşte şi cu strălucire pe câmpul de luptă aportul militar
al inspiratei ţărăncuţe, limitat prin natura lucrurilor. Va intra împreună
cu ea victorios în Orléans, va alerga la chemarea ei când avea să fie
rănită şi o va îngriji afectuos. Vitejia şi izbânzile sale îi atraseră, la vârsta de numai douăzeci şi cinci de ani, titlul de mareşal al Franţei şi conetabil (adică şef al armatelor). Numai lui şi Ioanei îi acordase regele privilegiul de a pune pe arme însemnul regal al florii de crin. Iar cu prilejul
încoronării de la Reims, moment culminant al epopeii iniţiate prin apariţia Ioanei, va fi el cel care va purta untdelemnul sfinţit necesar ungerii
lui Carol VII ca rege.
În spatele acestei glorioase faţade se ascundea însă un zbucium
pe care nimeni nu-l putea bănui. Incă din fragedă adolescenţă tindea
senzual spre cei de acelaşi sex şi ştia să-şi impună dorinţa şi voinţa acelora, de obicei de-o seamă cu el, pe care-şi pusese ochii. Faptul de a fi
rămas de timpuriu orfan şi stăpân al unor imense proprietăţi îi permitea
să dea frâu liber, cu totul nestingherit, acestei porniri. Religiozitatea
aproape habotnică – întreţinea o adevărată „casă ecleziastică“ personală
– nu l-a putut face să-şi tempereze o pasionalitate rău prevestitoare.
Iubitor fervent al muzicii, şi al celei sacre îndeosebi, care-l transpunea în
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stări extatice, nu găsise în ea forţa de a-şi purifica simţirea. Dar poate că
nici n-o căuta.
La întoarcerea din război, pătimaşa sa înclinare se transformă
într-un adevărat demon lăuntric. Nu numai că se exacerbase, dar se fixase asupra băieţilor aflaţi în stadiul pubertăţii, iar adesea se simţea atras şi
de cei în vârstă de sub zece ani. Devenise ceea ce astăzi se cheamă pedofil. Poziţia sa socială de senior feudal cu mari proprietăţi şi mulţi supuşi îi îngăduia să-şi procure foarte uşor prada cerută de o poftă erotică
neostoită.
Dacă Gilles de Rais s-ar fi oprit aici, ar fi rămas doar un monstru sexual despre care desigur că posteritatea n-ar fi vorbit. Patima luă
însă o întorsătură care nu poate fi dedusă nici din natura sexualităţii în
general, şi nici din aceea a homosexualităţii. Ea ceru cu o vehemenţă
crescândă să fie însoţită de sânge şi crimă. Extazul erotic devenea inseparabil de uciderea făpturii care slujise drept instrument declanşator al
orgasmului, de savurarea zbaterilor acesteia în ghearele morţii, de contemplarea sângelui curgând din rănile fatale care puteau merge până la
decapitare. Dacă detalii de felul acesta n-ar figura negru pe alb şi din
belşug în voluminosul protocol al procesului, pus în valoare de mulţi
cercetători pe parcursul secolelor, s-ar putea crede că tot acest delir sângeros al unui desfrâu de o perversitate infernală este doar ficţiune literară morbidă. Dar ele fuseseră furnizate de către acuzatul însuşi şi de cei
doi servitori care-l asistaseră tot timpul în orgiile sale.
Numărul oficial al victimelor, bazat pe declaraţii ale familiilor ai
căror copii dispăruseră, era de 140. Numărul real era însă cu neputinţă
de stabilit deoarece, după fiecare jertfă pe altarul acestui sângeros eros,
trupul neînsufleţit era aruncat într-o grotă aflată lângă locul crimei, iar
după un timp resturile, adunate în saci, erau aruncate în vâlvătaia unui
foc atot-mistuitor.
Investigatorii puteau cerceta împrejurimile castelelor dar nu puteau da de urma copiilor răpiţi în regiuni mai îndepărtate decât zona
dintre Bretania şi Poitou, unde se aflau proprietăţile lui Gilles de Rais.
Această degenerare criminală a homosexualităţii dădu naştere
unei alte nebunii: ideea fixă de a intra în contact cu diavolul prin experienţe de magie în care se lăsa ajutat de un tânăr preot italian, Francisco
Prelati. Cum necuratul se încăpăţâna să nu-i răspundă, uni sodomia cu
magia şi îşi săvârşi crimele erotice ca ofrandă adusă celui invocat, în
speranţa că acesta va reacţiona într-un fel. Dar nici aşa nu obţinu ceva.
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Cel căruia el şi asistentul său italian îi spuneau „Barron“ n-avea să i se
arate niciodată. Peste un secol, Faust va fi mai norocos în privinţa aceasta.
Ciudat, Gilles de Rais făcea aceste experienţe nu pentru că ar fi
fost dezamăgit sau s-ar fi dezis de credinţa catolică. Cultiva mai departe
evlavia de tip tradiţional, mai ales în forma ei ritualistică, şi se pare că o
făcea cu toată convingerea, ca şi cum nici nu i-ar fi putut trece prin gând
să-l invoce pe diavol. Poate că tocmai de aceea operaţiile sale magice nu
aveau să aibă succes. Încercări tardive de a-l reabilita au văzut în aceste
îndeletniciri anticiparea spiritului faustic şi experienţe de alchimie.
Nu vedea o incompatibilitate între religiozitatea de tip bisericesc
şi practicile magice, aşa cum n-o vedea incompatibilă cu practicile sexual-asasine. Era o scindare schizofrenică a sufletului sau o încercare de
a atinge plenitudinea realizând coincidentia oppositorum? Oricum,
anunţa într-o formă extremă problematica chinuitoare care avea să-l
caracterizeze pe omul Renaşterii: sfâşiat de tendinţele cele mai contradictorii şi capabil să treacă nemijlocit de la crimă la rugăciune şi invers.
Şi vom vedea că prin deznodământul dramei acest conflict lăuntric va
căpăta expresia lui supremă, extinsă asupra întregii vieţi, pe care însă
totodată o transfigura.

Judecata
Bănuielile care se acumulau surd în jurul făptaşului, în colaborare cu duşmăniile şi invidiile de care acesta era mereu ameninţat, puseră
în mişcare o vastă anchetă iar aceasta culmină prin procesul care începu
la 19 septembrie 1440. Regizat de biserică, reprezentată prin episcopul
de Nantes, şi inchiziţie, el se desfăşură după tipicul binecunoscut care
făcea din erezie problema centrală. Or, în ochii bisericii, Gilles de Rais
era vinovat înainte de toate pentru că îmbrăţişase idei şi practici pe care
ea le combătea şi mai ales pentru cochetăria sa cu magia. Unul din cercetătorii cei mai recenţi ai dramei, Jacques Bressler, descrie astfel deschiderea procesului: „Cu o voce stinsă, procurorul evocă împrejurările
arestării, apoi, ajuns la capitolul acuzării, nu menţionă decât crima de
erezie doctrinală. Inexplicabil, omorurile de copii erau trecute sub tăce-
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re“.1 Ceea ce-l făcu pe acuzat să creadă că zvonurile despre crimele sale
nu fuseseră luate în serios. Îşi reafirmă deci ataşamentul faţă de credinţa
catolică şi respinse învinuirea conduitei eretice.
Doar după 17 zile, în şedinţa din 8 octombrie, se recurse la argumentul menit să-l zdrobească şi să-l constrângă la mărturisiri complete: sodomie însoţită de crimă. Opoziţia lui Gilles deveni atunci vehementă: „Nu e nimic adevărat în toate aceste articole... Contest că ele
conţin un temei pentru acest proces“. Şi adăugă, cum o făcuse deja la
19 septembrie, că este un adevărat creştin.2 Dovezile erau însă prea strivitoare pentru ca să poată fi invalidate prin simpla lor negare indignată
şi prin declaraţii de bună purtare catolică. Şi totuşi Gilles rezistă mai
departe. Rezistă chiar şi când fu adus argumentul mâniei divine, folosit
încă de pe timpul lui Iustinian: „Din cauza păcatului de desfrâu contra
naturii au loc aici cutremure, foamete şi epidemii“, declară acuzatorul,
la care acuzatul se ridică revoltat: „Protestez şi nu recunosc nici domnului episcop şi nici vicarului domnului inchizitor dreptul de a mă judeca”.3
Siguranţa de sine a lui Gilles începu să se clatine când biserica
anunţă, la 15 octombrie, excomunicarea sa. Religiozitatea sa catolică se
dovedea reală. Excluderea din comunitatea credincioşilor îl făcea să se
simtă abandonat de Dumnezeu însuşi, în care nu încetase să creadă nici
chiar când îl chema pe Necuratul. Era acel anatema sit încă în stare să
primejduiască chiar şi autoritatea unui rege.
Lovitura de graţie i-o dădură însă, în ziua următoare, mărturiile
celor care colaboraseră îndeaproape cu el şi-l asistaseră în cumplitele-i
orgii. Nici unul nu încercă să-i ascundă faptele iar amănuntele furnizate
de ei erau în mare parte noi pentru judecătorii care deja ştiau multe,
datorită propriilor lor cercetări. N-aveau însă de unde şti ceea ce avea să
spună unul din cei doi camerieri, Etienne Corillaut, zis Poitou, când
episcopul judecător puse întrebarea „Cum se comporta Gilles de Rais în
desfrâul său împotriva naturii cu aceşti copii?“. Obţinu atunci următorul răspuns: „Mai întâi îşi apuca membrul bărbătesc cu una din mâini, îl
freca sau îl erecta sau trăgea de el, după care îl introducea între coapsele şi picioarele băieţilor, frecându-l apoi de abdomenul acestora cu o
1

Jacques Bressler, Gilles de Rais ou la passion du défi, Paris, Payot, 1981, p.
179
2
Ibidem, p. 183
3
Ibidem, p. 185
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mare desfătare şi înfocare până ce-l acoperea cu sperma care ţâşnea“.
Cu o curiozitate în necontenită creştere, judecătorul pune noi întrebări
privind sângeroasa orgie, printre care şi aceasta: „Cine-i ucidea pe copii, şi cum?“ Răspunsul fu: „Gilles îi ucidea cu propria-i mână. Uneori
însă îi lăsa pe Sillé sau pe Henriet să-i ucidă, fiecare în parte sau împreună“. Nouă întrebare: „Şi în ce fel îi ucideau?“ Răspuns: „Uneori
prin tăierea capului, alteori prin sugrumare, câteodată prin ciopârţire,
în fine prin lovire cu un ciomag“.4
O surpare lăuntrică se produse în Gilles auzind depoziţiile celor
în care avusese o încredere oarbă, de care era în felul lui foarte ataşat şi
pe care îi încărcase cu daruri. Rezistenţa sa trufaşă cedă, prefăcându-se
în umilinţă şi căinţă, în conştiinţă copleşitoare a ceea ce era strigător la
cer în faptele sale. Recunoscu totul şi îşi asumă deplina răspundere a
celor comise, fără să-şi acorde circumstanţe atenuante: „Am făptuit toate
acestea aşa cum îmi porunceau gândirea şi imaginaţia, fără sfatul nimănui, după propriu-mi plac, pentru plăcerea şi desfătarea mea trupească... Când aceşti copii erau morţi, îi îmbrăţişam şi sărutam, iar
când erau deosebit de frumoşi le deschideam corpul şi mă delectam la
privirea organelor dinlăuntru. Adesea mă întindeam peste abdomenul
muribundului şi simţeam o mare încântare să-l văd cum se stinge”.5
Două sentinţe fură pronunţate: una pentru erezie, cealaltă pentru
sodomie. Erau o coproducţie a episcopului Jean de Nantes şi a fratelui
dominican Jean Blouyn, locţiitor al Marelui Inchizitor. Amândouă începeau prin cuvintele: „În numele lui Hristos“. Verdictul nu putea fi desigur decât pedeapsa capitală, prin ştreang şi foc. Execuţia fu hotărâtă
pentru ziua de 26 octombrie 1440. O procesiune solemnă, sub privirile
unei imense mulţimi, îl însoţi pe insula de pe fluviul Loire, unde trebuia
să aibă loc. Foştii lui camerieri şi colaboratori împărtăşeau aceeaşi soartă. Gilles ceru ca el să fie executat înaintea lor, pentru ca ei să nu moară
cu sentimentul că el ar fi rămas nepedepsit. Apoi îngenunchie, împreună
mâinile, ceru îndurare lui Dumnezeu şi, adresându-se celor care-l înconjurau, spuse cu glas tare: „În numele patimilor Domnului nostru şi din
iubire pentru el, rugaţi-vă pentru mine şi iertaţi-mă din toate inima,
gândindu-vă la nevoia pe care voi înşivă o veţi simţi de a găsi la Cel de
4
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Sus îndurare şi iertare”.6 Lăsându-şi capul cuprins de laţul spânzurătorii,
făcu primul pas în nefiinţă. După încetarea convulsiilor, cadavrul cădea în
flăcările a căror vâlvătaie îşi cerea nerăbdătoare prada.
Un sfârşit asemănător celui al Ioanei d’Arc, în a cărei intimă
apropiere trăise în vremea cea mai luminoasă a vieţii sale. N-a avut şi
nici nu putea avea parte de sfinţenia care o aureola pe eroina de la
Orléans, dar din tragedia lui s-a născut unul din miturile timpurilor noi:
Barbă-Albastră. Bineînţeles, atât fraţii Grimm cât şi Charles Perrault,
cărora li-l datorăm, aveau să transforme homosexualitatea personajului
inspirator într-o foarte „normală“ patimă heterosexuală. Barbă-Albastră
n-are plăcere decât sugrumând sau ciopârţind sexul opus şi ajuns la oarecare maturitate. Nu e pedofil dar e, fără doar şi poate, misogin. Bartok
l-a imortalizat într-un celebru balet.

O meditaţie în loc de Requiem
Din motive de decenţă burgheză şi pudibonderie puritană, Gilles
de Rais trebuise aşadar să devină, în ipostaza sa mitică, un fel de Don
Juan cu apucături sadice şi criminale. Doar anticii îşi puteau permite să
facă dintr-un homosexual eroul unui mit, ba încă să arate că ţineau într-o
atât de mare cinste ceea ce pentru noi e un dezgustător viciu, încât să
atribuie chiar şi zeilor acest dor erotic. La o asemenea demnitate mitică
nu mai putea accede, în înţelegerea modernă, decât omul cu o senzualitate „normală“.
Dar tocmai prin această falsificare a adevărului istoric au adus
creatorii lui Barbă-Albastră un serviciu, fireşte involuntar, iubirii celei
condamnate. Ei arătau nu numai că şi aşa zisă normalitate poate genera
monstruozitate, dar că atracţia spre celălalt sex e perfect compatibilă cu
ura faţă de el sau o conţine în germene. Dezvăluind caracterul contradictoriu şi duplicitar al heterosexualităţii, iubitoare şi ucigătoare a sexului
opus, mitul lui Barbă-Albastră reprezintă o provocare poate şi mai mare
pentru amintita decenţă şi pudibonderie decât crimele tovarăşului de
arme al Ioanei d’Arc.
În plus, Grimm, Perrault şi cei care i-au imitat combăteau fără
să-şi dea seama stereotipul mental homofob care, la descoperirea cine
6

Bressler, op. cit., p. 201
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ştie cărei crime comise de un homosexual (pe lângă aceea de a fi aşa
cum este), explică crima prin homosexualitate: e un delicvent deoarece,
păcătuind împotriva naturii, era virtual înclinat spre toate relele. Dacă
trădătorul (de pildă Maurice Sachs) sau hoţul (ca Jean Genet) sau ucigaşul (precum Kenneth Hallivell, asasinul lui Joe Orton, amantul său) se
dovedeşte a fi practicat şi oribilul viciu, acesta va fi instinctiv şi cu uşurătate privit ca obârşie ultimă a fărădelegii sale, şi pe deasupra va funcţiona ca circumstanţă agravantă.
Or, dacă un ins cu aplecare spre acelaşi sex săvârşeşte fapte
omeneşte şi social reprobabile, este nu pentru că îi repugnă să se culce
cu o femeie, ci deoarece caracterul său are lipsuri sau tare. Gilles de
Rais şi-a putut realiza în chip bestial impulsul pederastic – adică acelaşi
impuls care trăia în Socrate şi Platon – fiindcă târa după sine şi de la bun
început o ereditate psihologică nenorocită, iar ulterior vieţuise transformări lăuntrice care nu erau o urmare a alterităţii sale sexuale, ci îşi afundau rădăcinile în zone abisale ale sufletului şi destinului. Constituia un
caz de absolută excepţie, în faţa căruia medicina, psihologia şi criminalistica reunite nu pot decât să dea neputincioase din umeri.
Se iveşte din când în când pe lume câte o fiinţă care ne face să ne
amintim sau să descoperim ce insondabil e misterul uman. Trebuie să
treacă secole pentru ca să apară un exemplar de tipul lui Gilles de Rais.
Exact cum se întâmplă şi cu o personalitate de calitatea Ioanei d’Arc.
Dar aşa se prezintă lucrurile din perspectiva secolului XXI. Pentru vremurile lui Gilles de Rais şi mai ales pentru cele imediat următoare, un asemenea proces era de natură să înrăutăţească enorm soarta „celuilalt eros“ şi să contribuie substanţial la agravarea psihozei homofobe.

Umanismul eliberator
În secolul XV, legendarul quattrocento, care a dăruit lumii uimitoarea revoluţie spirituală numită Renaştere, situaţia iubirii interzise
cunoscu o drastică înrăutăţire. Predici fulminante, tratate rigoriste de
morală şi legi neîndurătoare o condamnaseră din belşug de-a lungul
acestor multe secole, dar urmărirea ei prin organe represive avusese
totdeauna un caracter improvizat, aleatoriu şi discontinuu. Doar inchiziţia începuse să introducă puţin sistem şi stricteţe în destul de haotica
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persecuţie, totuşi preocuparea ei principală era şi rămânea cea ideologică – dezrădăcinarea ereziei –, ceea ce o făcea să trateze problema sodomiei în subsidiar, doar rareori cu asprimea dorită de Sfinţii Părinţi.
Dar acum are loc marea cotitură. Pentru prima oară în istoria juridică a
Europei, lupta împotriva sodomiei devine obiectul unic al unor autorităţi
de stat special instituite în acest scop. Străşnicia urmăririi nu numai că
depăşeşte severitatea felului cum era tratată prostituţia feminină, dar
asistăm la încurajarea acesteia din urmă, îndeosebi la Florenţa, pe temeiul că prin înmulţirea bordelurilor va scade interesul bărbaţilor pentru
tinerimea masculină.
Fenomenul era într-adevăr de amploare. Şi atât de mare încât, pe
tot continentul, numele glorios al Florenţei devenise simbolul – temut
sau invidiat – al iubirii celei interzise. Timp de câteva secole, verbul
florenzen însemna în limba germană a cultiva raporturi erotice homosexuale; adjectivul florentzisch şi substantivul Florenzer aveau un sens
corespunzător. Mai nici unul din oraşele importante ale Italiei nu se
putuse sustrage acestui homoerotism invadator care se extindea asemenea unor ape în revărsare şi de neîndiguit, dar Florenţei îi revenea o
prioritate unanim recunoscută, dar nu chiar atât de unanim condamnată.
Pentru propovăduitorii militanţi ai moralei creştine, oraşul din care pornise nemuritorul mesaj al Renaşterii va fi ţinta principală a furibundelor
lor atacuri. De ce oare?
Tocmai pentru că aici se făurea noua spiritualitate care, iradiind
mai întâi în toate Italia, va cuprinde în următoarele două secole întreaga
Europă. Florenţa reprezenta pentru cultura post-medievală ceea ce fusese în antichitate Atena. Noul fel de a gândi care se năştea aici făcea din
om centrul reflecţiei sale asupra existenţei, contrazicând din ce în ce mai
flagrant viziunea teocentrică a bisericii, rămasă până astăzi ostilă ideii
de umanism.
Dar umanismul renascentist nu era o idee, o teorie, un curent intelectual, şi aceasta explică puterea sa de răspândire şi pătrundere universală. Era expresia unui proces care avea loc în însăşi fiinţa umană, şi
cu o deosebită pregnanţă în reprezentanţii ei cei mai conştienţi. Descătuşarea sufletului şi a spiritului din sclavia unei evlavii impuse prin teroare, curajul de a înfrânge tabu-urile create de mentalitatea şi puterea ecleziastică, admirarea frumuseţii umane în forma ei cea mai pură, adică în
totala ei nuditate – în aceasta consta esenţa revoluţionar înnoitoare a
Renaşterii.
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Înflorirea homoerotismului era parte componentă a acestei treziri generale din lunga letargie medievală. Mai ales prin el se revela
complexitatea umanismului, a cărui inepuizabilă actualitate în decursul
vremurilor provenea tocmai din identificarea sa cu însăşi condiţia umană în integralitatea şi cu toate contradicţiile ei. Un autentic umanism nu
ignoră nimic din tot ce emană de la om şi îl defineşte, chiar dacă manifestările lui pot fi percepute ca şocante de către anumite sensibilităţi. Un
umanism selectiv sau tendenţios, şi cu atât mai mult când se subordonează vreunei ideologii, încetează să răspundă menirii sale. Iar libera
exprimare de sine a homoerotismului, precum şi recunoaşterea lui ca
realitate ce n-are nevoie să se justifice pentru a exista, este condiţia sine
qua non a acestei plenitudini cerute de adevăratul umanism.

Ofiţerii de noapte & Co.
Nu aşa gândeau desigur contemporanii care – de pe poziţiile lor
sociale sau religioase şi incapabili să înţeleagă avântul spiritual ai cărui
martori erau – cotau în modul cel mai negativ şi mai dezaprobator
enorma extindere a iubirii interzise. Compararea acesteia cu o molimă
era la ordinea zilei, ceea ce sugera, fireşte, necesitatea unor măsuri de
protecţie asemănătoare. Nu era doar o figură de stil, o metaforă. Lumea
era încă traumatizată de valurile de ciumă care făcuseră ravagii printre
locuitorii Europei. De-a lungul câtorva decenii, Florenţa pierduse două
treimi din populaţia ei: din cei aproximativ 120.000 de florentini la mijloc de trecento rămăseseră în jurul anului 1410 doar 40.000. Această
catastrofă demografică aţâţa şi alimenta vechea prejudecată a homosexualităţii ca duşmană a natalităţii, o prejudecată al cărei revival nu va
înceta să crească în societatea burgheză, cu al ei cult al familiei, până la
apogeul său nazist. Conducerea politică a cetăţii, Signoria, se simţea de
aceea ca şi somată să intervină.
Şi interveni, înfiinţând organisme speciale de urmărire şi represiune al căror nume rimează uneori grotesc cu instituţia destinată, în
defunctul Afganistan al talibanilor, să vegheze la respectarea moralei
islamice fundamentaliste: „Ministerul virtuţii şi al viciului“ – ca într-una
din povestirile sarcastice ale lui Voltaire. La Veneţia, renumitul „Consiliu al celor zece“ decidea în 1418 înfiinţarea unui „Collegium
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sodomitorum“, la Lucca se instituia în 1448 organul numit „Ofiţerii
decenţei“ (Ufficiali dell’onestà), la Genova apărea în 1482 „Serviciul
virtuţii“, la Perugia exista încă din 1342 un detaşament special de patruzeci de supraveghetori, câte opt din fiecare pentru cele cinci districte ale
oraşului. Cea mai intensă activitate o va avea instituţia destinată să-i
urmărească pe homosexualii din Florenţa: „Gli ufficiali di notte“, adică
ofiţerii de noapte, care a funcţionat între 1432-1502 şi, la desfiinţarea ei,
se putea mândri cu falnicul bilanţ de aproximativ 50.000 de sodomiţi
luaţi în cercetare, torturaţi, amendaţi, uneori arşi pe rug şi din când în
când chiar şi achitaţi. Numele lor indică şi felul cum lucrau apărătorii
florentini ai bunelor moravuri: căutându-i pe închinătorii iubirii celei
hulite în întunericul unde trebuiau să se adăpostească deoarece lumina
zilei le era interzisă.
Pedepsele erau foarte variate şi începeau cu acea formă relativ
suportabilă a asupririi care este amenda, larg utilizată în Italia acelui
timp, în continuitate cu tradiţia Romei antice, adaptată la cerinţele unei
societăţi burghezo-creştine. Era însă doar temelia represiunii, pe care se
înălţa un sistem penal ce i-ar fi făcut să freamăte de oroare pe contemporanii lui Vergiliu şi Horaţiu. Sodomitul era frecvent pus la stâlpul
infamiei pentru ca cetăţenii virtuoşi să-l poată lovi şi batjocori. Dacă
supravieţuia acestui chin îl aşteptau fie întemniţarea pe viaţă, fie arderea
pe rug. La Veneţia se făcea o distincţie importantă între partenerul pasiv
şi cel activ: dacă primul era tratat ceva mai „blând“ (biciuire, umilire
publică, mutilare fizică), celălalt putea fi sigur de lichidarea sa prin ardere de viu sau prin decapitare. În acest din urmă caz, trupul neînsufleţit
era dat pradă flăcărilor „purificatoare“. Cadrul în care se consumase
actul sexual era considerat ca infectat şi tratat aşa cum se proceda cu
cele lăsate în urma sa de un ciumat defunct; se putea merge până la trecerea prin foc a locului profanat. Era penalizabilă chiar şi menţionarea
sodomiei în poezii cântate sau scrise. Nu mai vorbesc de recurgerea
curentă la tortură ca mijloc de a smulge mărturisiri.
Desigur că mulţi se făceau vinovaţi de viol asupra adolescenţilor
a căror seducătoare frumuseţe este ilustrată de toată pictura renascentistă. Îşi meritau, fireşte, pedeapsa, chiar dacă nu în forma extremă în care
era adesea concepută. Numai că, în context homosexual, violul căpăta
un relief cu totul ieşit din comun, uitându-se cu uşurinţă că el se manifestă şi în context opus cu cel puţin tot atât de mare frecvenţă. Faptul de
a fi heterosexual nu scuteşte pe nimeni de o asemenea pierdere a capaci299

tăţii de a-şi controla pornirile, dacă psihicul său e debil sau tarat. Violul
e condamnabil ca atare, pentru faptul că o fiinţă care nu se poate apăra
este supusă silurii, iar nu deoarece priveşte un sex sau altul. Or, discriminarea în funcţie de obiectul siluirii era curentă în cetăţile italiene ale
timpului. Când un bărbat adult „sodomiza“ un minor, scandalul iscat în
jurul violului era incomparabil mai răsunător şi cu urmări mult mai grave decât se întâmpla în cazul unui viol heterosexual, tratat aproape ca un
fapt banal. Printr-o ironie a destinului, primul caz de viol pedofil descoperit şi sancţionat de către „ofiţerii de noapte“ din Florenţa îl privea pe
recent pensionatul „gonfaloniere di giustizia“ (un fel de ministru al justiţiei), sub a cărui autoritate luase fiinţă instituţia cu numai o lună în urmă: Doffo di Nepo Spini, descendent dintr-o familie ilustră. Şi iată cum:
„La 22 mai 1432, adolescentul Francesco di Giovanni, de 14
ani şi ucenic la un bărbier din piaţa Santa Trinità unde se afla şi palatul
Spini, mărturisi că fusese sodomizat de către Doffo în chiar casa acestuia. După trei zile, fostul gonfaloniere, în vârstă de şaptezeci de ani,
confirmă declaraţia. Deoarece-şi recunoscuse fapta, fu pedepsit doar cu
plata modestei amenzi de 25 de florini. Condamnarea lui Spini trebuie
să fi produs senzaţie în cetate, căci numai aşa se poate explica menţionarea ei în cronica lui Pagolo del Pagone, care de obicei nu conţinea
asemenea referiri. Faptul că el a exagerat enorm unele detalii poate să
ne sugereze ceva din rumoarea publică pe care o produsese cazul. Căci
el scria: «Legea sodomiei a fost creată pe timpul lui Doffo di Nepo
Spini. S-a întâmplat însă ca primul bărbat luat în cercetare din cauza
acestui delict să fie chiar Doffo di Nepo Spini. A fost pedepsit cu amenda de 1000 de florini, şi el i-a plătit»“.7

Marea spaimă
Principala sursă de informaţie a autorităţilor anti-sodomitice era
denunţul. O singură persoană, dar nu sub 14 ani, care semnala un caz
suspect era suficientă pentru ca investigaţia să poată începe. Cum de7

Michael Rock, Forbidden Friendships, Homosexuality and Male Culture in
Renaissance Florence, Oxford University Press, 1996, p. 56
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nunţătorul rămânea ascuns acuzatului, iar un sfert din averea confiscată
sau din amendă îi revenea de drept, îndeletnicirea aceasta deveni un
adevărat hobby pentru cei fără scrupule şi fără mijloace. În luptele politice, atât de dragi italienilor, ameninţarea cu dezvăluirea publică a unor
raporturi intime neconvenţionale era o formă curentă de şantaj. Nu era
de altfel nevoie ca faptul denunţat să fie real. Psihoza homofobă era atât
de generalizată încât conferea bănuielii o greutate mai mare decât realităţii şi denunţului mai multă credibilitate decât unei declaraţii de nevinovăţie. Dedicând un studiu cu totul nepărtinitor acestui fenomen, un
jurist italian, Romano Canosa, judecător la Milano, l-a intitulat foarte
semnificativ: „Istoria unei mari spaime – Sodomia la Florenţa şi la Veneţia în Quattrocento“. A cui era însă spaima? Sau a cui spaimă era mai
mare? A celor urmăriţi, care ştiau la ce aveau să se aştepte, sau a urmăritorilor? Autorul insistă asupra felului cum vedeau „iubirea interzisă“
autorităţile, fără a încerca vreodată să se identifice şi cu cei care o vieţuiau şi pe care-i tratează din capul locului ca pe nişte delicvenţi: „În opinia puterilor constituite ale timpului, atât ecleziastice cât şi laice, sodomia ameninţa cu distrugerea instituţiilor pe care se întemeiau toate
societăţile, familia, căsătoria, procreaţia, şi de aceea era necesar să fie
puse în acţiune toate mijloacele apte s-o dezrădăcineze“.8
Spaima guvernanţilor este indiscutabilă. Ea străbate numeroasele chemări cetăţeneşti care încercau să mobilizeze vigilenţa publică faţă
cu extinderea primejdiei sodomite. La Veneţia, Consiliul celor zece
punea sub un control special şcolile de dans, muzică, scrimă, localurile
bărbierilor (unde aveau loc şi unele prestaţii medicale) şi cele ale patisierilor (un fel de cafenele ale timpului), deoarece acolo „se adună, zi şi
noapte, tineri de diferite vârste şi condiţii pentru ca să joace, să bea, să
comită necuviinţe şi sodomie”.9 Spre justificarea unor asemenea controale, se invoca mânia divină, pe care se prea poate ca multe spirite
pioase să o fi luat pe atunci în serios: „Reiese limpede din Sfânta Scriptură că atotputernicul nostru Dumnezeu, urând păcatul sodomiei şi
vrând s-o arate tuturora, şi-a abătut mânia asupra cetăţilor Sodomei şi
Gomorei, iar curând după aceea a revărsat potopul asupra lumii distrugând-o pentru asemenea păcate. Iată de ce cei mai înţelepţi dintre
8
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înaintaşii noştri s-au străduit, prin legile şi eforturile lor, să ferească
cetatea noastră de o atât de primejdioasă judecată dumnezeiască“.10
Aşadar şi de potop erau vinovaţi homosexualii! Faptul că acesta, după
cum relatează Biblia, avusese loc cu mult înaintea dezastrului de la Sodoma era pare-se ignorat de toţi membrii Consiliului. Aveau însă o scuză: Biblia încă nu fusese tradusă din greceşte sau latineşte în vreo limbă
naţională a timpurilor post-antice.
Dar, cât ar fi fost de convinşi că cealaltă iubire este urâtă de
Dumnezeu şi cât s-ar fi străduit să-i extermine pe închinătorii ei, legislatorii şi guvernanţii se vedeau nevoiţi să constate că nu este în puterea
omului să vină de hac unei forţe a naturii. Cum se întâmpla la Florenţa,
unde un comunicat al autorităţii de resort, în 1436, suna în felul acesta:
„Ofiţerii de noapte veghează cu neostoită silinţă la dezrădăcinarea
cumplitei crime a sodomiei din cetatea noastră şi de pe teritoriul ei,
dedicându-se aproape în întregime acestei cauze. Cu toate acestea, în
ciuda strădaniilor, acţiunilor lămuritoare, ameninţărilor şi pedepselor
aplicate unui mare număr de persoane, ei cred că este aproape cu neputinţă să se ajungă la vreun rezultat, într-atât este de corupt şi pervertit
oraşul. Şi totuşi, deşi aceşti oameni nu pot fi ţinuţi în frâu în ciuda pedepselor abătute asupra lor, unii cel puţin au ajuns să se controleze şi
poate că cei contaminaţi de această infamie n-o vor mai practica atât de
deschis. Iar dacă din o mie de sodomiţi, autorităţile îl vor pedepsi măcar pe unul aşa cum se cuvine, toţi ceilalţi vor fi cuprinşi de frică. Deşi
este imposibil ca neruşinata lor pornire să fie pe deplin extirpată, ea
poate fi întrucâtva ţinută sub control“.11
E limpede că autorităţile erau îngrijorate şi poate chiar speriate.
Ce să spunem însă de cei care puteau trăi conform naturii lor numai
riscând temniţa, decapitarea sau rugul? Mai ales când era vorba de fiinţe
sensibile, adesea înzestrate cu însuşiri creatoare şi care, printr-o misterioasă voinţă a firii, veniseră pe lume astfel pecetluite. Cele două luni
petrecute în închisoare de către Leonardo da Vinci aveau să-l traumatizeze pentru tot restul vieţii, obligându-l la un mod de viaţă care a făcut
din el unul dintre cei mai enigmatici artişti. Cu ce spaimă în suflet a
trebuit să-şi trăiască toată lunga sa viaţă Michelangelo, necontenit şi
dureros frustrat în aspiraţiile lui cele mai intime, lăsate să răzbată doar
10
11
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în sonete şi în plăsmuirile picturale sau sculpturale. Şi ce fatali le-au fost
anii de temniţă pentru Caravaggio sau Benvenuto Cellini din cauza iubirii lor de adolescenţi, ca să nu mai vorbim de hăituiala chinuitoare care a
însemnat mai apoi viaţa lor! Iar dincolo de fruntariile italiene, un Erasmus,
un Marlowe, un Bacon, un Théophile de Viau au rezistat homofobiei
domnitoare până la o istovire ce le împuţina fiinţa sau le grăbea sfârşitul.
Două categorii de oameni au putut să se ridice deasupra „marii
spaime“. Una a fost aceea a papilor, care-şi puteau face de cap nestânjeniţi în calitatea lor de căpetenii ale unui cler de mult câştigat pentru oribilul viciu – Pavel II, Sixtus IV, Leon X, Julius II şi nu numai ei,
căci întreaga curie le împărtăşea prea omeneasca slăbiciune. Pe lângă că
se înamorau de efebii în sutană, erau creştineşte recunoscători pentru
ceea ce primeau: le răsplăteau generos serviciile prin poziţiile privilegiate pe care li le acordau.
Cealaltă categorie era a sfidătorilor, înzestraţi de natură nu numai cu înclinarea spre acelaşi sex, ci şi cu îndrăzneala de a-l etala provocator, aidoma pictorului Giovanni Bazzi (1477-1549) care-şi luase
numele de Sodoma, sub care de fapt e cunoscut. Renumitul istoric al
artei Giorgio Vasari (1511-1574), autorul clasicei scrieri „Vite dei più
eccelenti pittori, scultori et architetti“, plină de amănunte picante despre
artiştii Renaşterii, spunea despre el: „Trăia într-un mod destrăbălat şi
înjositor, şi cum se înconjura totdeauna de tineri pe care-i ţinea în
apropierea lui şi de care se arăta foarte îndrăgostit, a căpătat porecla
de Sodoma. Dar în loc să se simtă ruşinat, se mândrea cu ea. Scria chiar
versuri cu acest subiect, pe care le cânta el însuşi acompaniindu-se din
lăută“.
Contemporanul său, ilustrul poet Angelo Poliziano (1454-1494)
nu se lăsa mai prejos. Protejat al lui Lorenzo de Medici („Magnificul“)
care făcuse din el educatorul fiilor săi, autor al lui Orfeu din care avea să
se inspire Monteverdi, n-avea nici o teamă să pună în circulaţie versuri
ca acestea:
O îndoită dragoste mă mistuie cu focul ei, căci doi băieţi
M-au tulburat cu îmbierea din priviri.
Unul e aspru şi neobrăzat; chip feciorelnic are celălalt;
Dar dulce e râvnirea aprinsă-n mine de-amândoi.
La unul, negrii cârlionţi ca-ntr-o cascadă se rostogolesc,
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A celuilalt, podoabă sunt ale sale blonde plete.
În rest, nimic la ei nu e asemenea – doar ne’ndurarea
Pe care al lor farmec nu o-nmoaie.
Sfâşierea asta, Afrodito, n-o pot îndura, dă-mi deci un sfat:
Pe care din aceste două focuri să-l păstrez?12
Dincolo de surâsul erotic netulburat de ameninţări se ascunde
curajul de a nu vrea să renunţe la ei înşişi. Sunt strămoşii îndepărtaţi ai
luptătorilor din Germania secolului XIX şi America secolului XX pentru
dreptul la viaţă al iubirii interzise.

Predicatorul energumen
De la înălţimea amvonului, biserica aţâţa prin apeluri înveninate, această hăituială publică a homosexualilor. Fără îndoială, uriaşa extindere a iubirii interzise în Italia secolului XIV, cu osebire la Florenţa,
îmbrăca adesea formele promiscuităţii şi prostituţiei. Exploatarea comercială a minorilor nu e de azi de ieri; rădăcinile ei sunt adânc împlântate în istorie, iar în quattrocento comerţul pedofil deja înflorea.
Dar este oare scutită heterosexualitatea de promiscuitate şi prostituţie, de exploatarea inocenţei şi imaturităţii? Şi totuşi nimeni nu va
pune din acest motiv în discuţie legitimitatea relaţiei erotice dintre bărbat şi femeie. Când însă fenomenele social reprobabile au loc în cadrul
relaţiei erotice dintre doi bărbaţi (mai rar între două femei), tendinţa este
totdeauna aceea de a face răspunzătoare homosexualitatea însăşi, ca
inevitabilă generatoare de turpitudini.
Acum cinci sute de ani nu se gândea decât aşa. Judecând de la
amvon comportamentul condamnabil din punct de vedere religios al
foarte multor cetăţeni, predicatorii se răfuiau nu cu infractorii sau cu
defecte omeneşti, ci cu forma de erotism calificată de ei drept viciul cel
mai detestat de Dumnezeu. Cea mai răsunătoare a fost vocea franciscanului Bernardino da Siena (1380-1444), proclamat ulterior „sfânt“, ai12
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doma zelosului său precursor Petrus Damianus. Opera sa de asanare
morală a cetăţii printr-o omiletică militantă s-a concentrat asupra oraşelor Florenţa şi Siena, dar fulminantele sale mesaje au brăzdat cerul întregii Italii, au reverberat îndelung şi au pregătit terenul pentru prigoane
şi mai crunte.
„Urâtă netrebnicie – bărbat cu bărbat“.13 Având în spatele său
secole de fundamentare teologică a homofobiei, încununate de Toma
d’Aquino prin sinteza sa dogmatică şi cu valoare de lege, Bernardino
situează cu neşovăitoare exactitate locul „sodomiei“ pe scara păcatelor
sexuale: „adulterul e un păcat mai mare decât desfrâul; incestul întrece
în gravitate adulterul; violul stă deasupra incestului; păcatul împotriva
naturii stă deasupra tuturora deoarece este cel mai greu dintre toate
păcatele“. Nu-i face plăcere să recunoască întâietatea propriei sale naţiuni în săvârşirea acestui păcat, dar cum patriotismul încă nu-şi făcuse
apariţia în psihologia naţională, o va stigmatiza cu sinceră mânie în auzul tuturor: „Du-te la nemţi şi auzi cum îi laudă pe italieni. Spun că nu e
neam pe lume care să-i întreacă în sodomie“. Mai mult judecător decât
predicator, se adresează direct făptuitorilor ca şi cum aceştia ar trebui să
ia numaidecât loc pe banca acuzaţilor şi o face imitându-l pe Iisus care-l
striga pe Lazăr să iasă afară din mormânt. Or, sodomia este pentru Bernardino moartea şi mormântul sufletului: „Ieşi afară din sodomie, aşa
cum glasul lui Dumnezeu ţi-o cere, iar dacă nu ieşi afară vei rămâne
înăuntru împreună cu nenorocirea ta“.
Cum nenumăratele spovedanii ascultate de el ca duhovnic îi făcuseră posibilă o anumită cunoaştere a firii omeneşti, se simte în stare
să-l portretizeze în aşa fel pe „sodomit“ încât să dea o replică teologică
pictorilor contemporani, care mai degrabă alimentau entuziasmul pentru
frumuseţea masculină şi juvenilă.

13

Numeroasele citate din predicile contra sodomiei ţinute de Bernardino la
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Un portret clerical al aşa-zisului sodomit
„Se află încă la vârsta când mai au caş la gură şi sunt deja
spurcaţi şi sodomiţi. Priviţi la ei, taţi şi mame, nu vă îngroziţi văzându-i
la o vârstă atât de fragedă deja pângăriţi de sodomie?“
Bernardino nu se întreabă dacă ei nu vor fi venit pe lume astfel
făcuţi; are certitudinea că tinerii florentini „cu caş la gură“ au fost corupţi de cei mai în vârstă şi înrăiţi în nărav, aceştia obişnuind să-şi recruteze victimele printre adolescenţii încă fragezi şi uşor de modelat. Ştie
prea bine că „băieţii (fanciulli) sunt idolii bărbaţilor vârstnici, care-i
privesc ca pe nişte dumnezei“. Dar Bernardino îi previne pe cei ce se
lasă ademeniţi: „Toţi tinerii decăzuţi vor fi trecuţi prin focul mâniei
dumnezeieşti pentru sodomia lor“.
În sodomit nimic nu poate fi bun, după Bernardino. Sub imperiul
fixaţiei moştenite de la o întreagă tradiţie de gândire creştină obsedată
de sexualitate, predicatorul se arată incapabil să vadă omul în complexitate lui. Reduce totul la faptul sexual şi deduce restul din comportamentul erotic. Dacă bărbatul s-a împreunat cu un alt bărbat, înseamnă că el
nu poate decât să fie putred din cap până-n picioare. Or, privit exclusiv
prin prisma deformantă a unei sexualităţi reprobabile, omul va apare ca
un monstru, care s-a oferit diavolului drept sălaş. În acest spirit îl va
prezenta Bernardino pe sodomit: „Nu-i merg gândurile decât la acea
ticăloşie. Se plânge necontenit: de tată, de mamă, de fraţi, de cumnaţi şi
de alte rude, de tovarăşi; este mereu nemulţumit; vorbeşte cu mânie;
răspunde obraznic tatălui şi mamei când e dojenit; cu soţia nu are niciodată o zi bună; devine semeţ; întreprinde lucruri cărora nu e în stare
să le facă faţă. Fă din el un primar şi vei vedea cum se dezlănţuie un
demon de ambiţie, trufie şi învârtoşare a inimii”. Îi sunt necunoscute
iubirea creştinească, teama de Dumnezeu, respectul cuvenit reprezentanţilor acestuia pe pământ: „Când trebuie să se poarte cu milă, se arată
crud; iar binefacerilor le răspunde cu ingratitudine... Inima sodomitului
nu simte ruşinea de lume şi nu se teme de judecata lui Dumnezeu... Fuge
de spovedanie ca să nu trebuiască a se căi... Fuge de predică deoarece
nu vrea să audă ce viaţă mizerabilă duce“.
Indignarea predicatorului devine şi mai mânioasă când acesta ia
sub lupă atitudinea incriminatului faţă de femeie. Bernardino e ferm
convins că „sodomitul urăşte femeia, nu poate suporta să se uite la ea”.
După cum nu se întrebase dacă adolescentul nu se născuse poate cu
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această aplecare, nu se va întreba nici dacă refuzul unei relaţii erotice cu
femeia nu este cumva înnăscut, aşa cum în alţii este înnăscută indiferenţa erotică faţă de cei de un sex cu ei. „Cu cât unul e mai nărăvit în sodomia sa, cu atât îşi urăşte mai mult nevasta, cât de chipeşă ar fi aceasta“ – aşa formulează el legea comportării matrimoniale a homosexualului însurat. De unde decurge îndemnul: „Feriţi-vă să încredinţaţi fiicele
voastre sodomiţilor căci nu vor avea nici măcar o oră de mulţumire. Pe
bună dreptate îi urăsc femeile pe sodomiţi”.
Reversul acestei diatribe este, după cum se vede, încuviinţarea
laudativă a urii resimţite de către femeie faţă de homosexual – o temă a
cărei dezvoltare pare să-i producă voluptate: „Şi stă în natura femeii să-i
urască pe sodomiţi, aşa cum şi sodomiţii o urăsc. Există o vrăjmăşie
între ei. Şi vă spun vouă, femeilor: Aveţi temei şi dreptate să-i urâţi. E
ca şi cum ai tăia ceva în două, iar jumătăţile îşi răspund asemănător:
Mă deteşti, te detest!”. A lua un homosexual de bărbat – ceea ce pe
atunci se practica şi mai abitir decât azi – nu poate avea pentru femeie
decât urmări catastrofale. A constatat-o în repetate rânduri: „Sunt femei
care ar prefera să li se taie beregata decât să ia un bărbat din neamul
blestemat al sodomiţilor. Poate că ucigând o asemenea femeie i-aţi
mântui sufletul, în vreme ce căsătorindu-se cu un bolnav de sodomit, ea
îşi pierde şi sufletul şi trupul”. Ceea ce îi sugerează un alt avertisment:
„O, femeie, bagă-ţi în cap că niciodată n-ai să fii în stare să-ţi mulţumeşti bărbatul dacă s-a molipsit de acest viciu. Orice ai face, el va fi
totdeauna nemulţumit, totdeauna!“.
Din punct de vedere matrimonial situaţia sodomitului se prezintă sub un dublu aspect. El poate avea nevastă, în virtutea obiceiurilor şi
a rutinei sociale, sau spre a-şi camufla înclinarea cea ruşinoasă. Dar el
poate şi să rămână liber de lanţurile căsniciei, ca să se dedice cât mai
nestingherit viciului său. În ochii lui Bernardino, celibatarul e totdeauna
suspect de pornirea cea condamnată, de aici îndemnul său către tineri:
„Vai celui ce nu-şi ia nevastă la timp! Căci cine n-o face devine sodomit. Luaţi-o ca regulă generală. Când vedeţi un bărbat în puterea vârstei şi care nu şi-a luat încă nevastă, priviţi-o ca pe un semn rău, afară
numai dacă a ales castitatea din motive spirituale”. Aşadar simplul fapt
de a întârzia contractarea unei căsătorii, să fie în măsură să schimbe
firea unui om? Atât de superficial să fie înrădăcinată înclinarea „naturală“ spre celălalt sex? Şi dacă omul a şovăit sau a refuzat să facă pasul
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care duce la căsnicie tocmai pnetru că a simţit că firea îl îmboldeşte în
altă direcţie?

O statistică involuntară
Vedem cum necontenit Bernardino lasă deschise probleme, care-i vor fi trecut poate prin minte, dar asupra cărora nu vrea să se aplece
pentru a nu primejdui elanul propovăduirii, sau mai degrabă deoarece
furioasa homofobie îi lua limpezimea vederii. Judecătorul fulminant îl
anula cu desăvârşire pe psihologul obiectiv care ar trebui să dea tonul în
activitatea unui duhovnic. Mânia sa are scânteieri apocaliptice: îşi imaginează soarta homosexualilor în contextul cosmic al unei omeniri deja
trecute prin focul judecăţii dumnezeieşti. Surprinzător însă, chiar şi după
această judecată, sodomiţii vor continua să existe, probabil ca un rău pe
care nici Dumnezeu nu-l poate extirpa. Pe deasupra, procentul de homosexuali identificat de el în cadrul unei omeniri restratificate îl depăşeşte
cu mult pe cel ce avea să fie stabilit peste cinci secole de renumitul sondaj al lui Kinsey, cu îngrijorătoarea sa concluzie a procentului de 10: „O
treime a pământului e formată din cei care nu s-au molipsit de păcatul
sodomiei celei împotriva naturii, îl urăsc şi le e scârbă de el; alcătuiesc
prima parte a pământului cel mântuit. O altă treime sunt cei care, subjugaţi în tinereţea lor de acest viciu, s-au izbăvit de el prin căinţă şi au
ajuns a urî plăcerea de altădată; alcătuiesc a doua parte a pământului
cel mântuit. În ultima treime intră cei înrăiţi şi învârtoşaţi în păcatul
împotriva naturii. Bătrâni nebuni, mai nebuni la bătrâneţe decât în tinereţe... Cei dintâi vor fi învăluiţi în miresme suave şi vor gusta roadele
sfinţeniei în care au trăit. După ei vor veni cei ce s-au căit; aceştia de
asemenea nu vor avea de îndurat focul veşnic, căruia îi sunt hărăziţi cei
ce au refuzat să se căiască şi să se îndrepte, ba chiar scuză păcatul
spunând că toţi oamenii de bine fac la fel”. Prin urmare, o treime e formată din incurabili şi alta din cei îndreptaţi. Socoteala e clară: două treimi din omenire se află în legătură cu păcatul cel de nerostit. Un calcul
pe deplin coerent cu imaginea homosexualităţii ca molimă de anvergură
naţională.
Simţind că a mers poate prea departe în furia sa homofobă, Bernardino încearcă să liniştească puţin sufletele speriate, fără a slăbi însă
caracterul de avertisment al predicii sale: „Vreunii vor zice: Frate Ber308

nardino, tu nu ne vesteşti azi decât lucruri rele! Iar eu vă spun: Dacă
smulgeţi din rădăcini acest păcat, Dumnezeu vă va ierta şi va opri năpasta pe care v-a pregătit-o. Iar dacă nu vă veţi îmbunătăţi şi veţi da din rău
în mai rău, Dumnezeu vă va pedepsi trimiţând pacoste peste voi. Precum
faci, aşa va face şi Dumnezeu. Toscana se află sub bolta cerului ca toate
celelalte părţi ale lumii. Comparaţi-vă cu alte ţări şi îndreptaţi-vă, ca să
nu fiţi loviţi mai aspru decât ele, căci nu cred să fiţi mai breji decât
alţii”.
Şi mai ales atrage atenţia că, până la focul iadului şi al judecăţii
de apoi, cu totul ipotetic, sodomitul are de înfruntat focul foarte real al
rugului. Cinic şi macabru, îşi va delecta publicul de credincioşi cu o
pitorească amintire din timpul operei sale misionare printre veneţieni:
„Am văzut la Veneţia arderea unui sodomit. Acolo se face altfel dreptate
decât la voi. Nu-i iartă pe nobili sau pe cetăţenii importanţi, ci îi alungă
din cetate, şi pentru totdeauna; nu ca voi care i-aţi chemat înapoi pe
răufăcători înainte ca rana să se fi închis. Am văzut cum îşi uneau acţiunea lor trei lucruri. Sodomitul era legat de un stâlp, iar alături de el
vreascurile, butoiul cu smoală şi focul, alimentat de călău. Se adunase
mulţime mare în jur, doritoare să vadă. Sodomitul simţi fumul şi focul,
şi fu ars. Călăul simţi doar fumul, iar cei veniţi să vadă nu văzură altceva decât fum şi foc. Tot aşa, vor arde în iad sodomiţii în mijlocul focului
şi fumului... Cei care vor sta în jurul lor privindu-i vor fi spiritele fericite din rai, care contemplă chinurile sodomiţilor şi se bucură văzând
cum se realizează şi străluceşte dreptatea cea dumnezeiască”. O foarte
sadică iubire creştinească de semeni...

Spre o republică teocratică
În peroraţiile homofobe ale lui Bernardino da Siena se poate
lesne recunoaşte veleitatea atotputerniciei, atât de proprie bisericii catolice. O atotputernicie care vizează înainte de toate sufletele, căci odată
luate acestea în stăpânire, restul cedează de la sine. Ea croia însă drum
unei ambiţii şi mai totalitare: aceea a puterii integrale – asupra sufletului
şi trupului, cu drept de viaţă şi de moarte. Atmosfera creată de predicile
lui Bernardino în bisericile Santa Croce şi Santa Maria Maggiore din
Florenţa, împreună cu cele ţinute la Siena, făcea posibilă instaurarea
primei republici creştine fundamentaliste: cea care avea să ia fiinţă la
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Florenţa în ultimul deceniu al secolului XV. Aceasta anticipa, de la mare distanţă istorică, ceea ce avea să se întâmple în Iranul secolului XX
prin alungarea şahului monarh şi venirea la putere a Imamului Khomeini,
care islamiză întreaga viaţă a naţiunii.
O asemenea lovitură religioasă de stat fusese vieţuită pentru
prima oară de creştinii din Florenţa la sfârşit de quattrocento. Monarhia
acelui timp o constituia casa domnitoare a Medicilor, din rândurile căreia se ridicase Lorenzo il Magnifico, inspiratul şi îndrăzneţul promotor al
spiritului renascentist. Iar prevestitorul îndepărtat al lui Khomeini, care
ca şi acesta cucerise puterea prin predicile cu efect psihologic isterizant
asupra maselor, era călugărul dominican Girolamo Savonarola (14521498), sub a cărui scurtă, dar devastatoare dictatură religioasă, Florenţa
va fi umilită pentru a fi aprins făclia Renaşterii. Prin chemările sale fanatice de la amvon, el asmuţi mulţimile împotriva dinastiei căreia cetatea îi datora o glorie unică, victorioasă peste veacuri şi fruntarii. Savonarola şi contemporanul său spaniol, marele inchizitor Tomás de
Torquemada, formează perechea cea mai reprezentativă, cu valoare de
simbol, pentru voinţa de putere, neîndurarea şi intoleranţa bisericii. Şi
nu era întâmplător că ura aţâţătoare la crimă împotriva homosexualilor
însoţea ca o umbră această înţelegere autoritară şi bigotă a duhovniciei.
Căci zelul religios, ivit prin abandonarea bunului simţ propriu omului
echilibrat, e cel care s-a aflat întotdeauna la originea perse-cuţiilor homofobe.
Ascensiunea lui Savonarola coincidea cu declinul fizic al lui Lorenzo care, deşi încă relativ tânăr (abia trecuse de 40 de ani), se stingea
răpus de o boală necruţătoare. Călugărul dominican cucerise deja o bună
parte a florentinilor prin predici al căror avânt religios şi curaj protestatar – nu-l menaja nici chiar pe papă – lăsau să se întrezărească acel spirit
incoruptibil dorit totdeauna de popor la cârma vieţii obşteşti. Aceluiaşi
impuls i se datora atitudinea sa critică faţă de politica Medicilor. Îl considera răspunzător pe Lorenzo, printre alte liberalisme puţin evlavioase,
de acela care favorizase extinderea oribilului viciu în cetate. Nu deoarece l-ar fi împărtăşit el însuşi – căci se pare că nu era cazul – ci fiindcă se
înconjurase de gânditori, poeţi şi artişti care dădeau o nouă viaţă spiritului grec antic, mai ales platonismului, cu inevitabilele sale implicaţii
homoerotice. În 1494, la numai doi ani de la moartea lui Lorenzo, populaţia instigată de posedatul franciscan, îi gonea pe Medici şi îşi dădea,
iresponsabilă, consimţământul la sinistrul experiment al republicii creş310

tine. Toate instituţiile cetăţii aveau a se supune dictatului spiritual al
predicatorului de la biserica San Marco, duşman feroce al gândirii libere, al artelor şi bineînţeles al „viciului” care înflorea în toate Italia şi
făcuse din Florenţa metropola sa.

Dictatură religioasă
O lectură modernă a predicilor lui Savonarola e dezamăgitoare.
Cine face abstracţie de stilul lor incendiar, efect al unui ieftin lirism
omiletic, se vede în faţa unei gândiri mediocre, complet lipsită de originalitate şi creativitate. Toată înţelepciunea sa doctrinară se reduce la o
servilă reproducere a aberaţiilor pauline: „Zice sfântul Pavel scriind
către romani: A fost dezvăluită mânia lui Dumnezeu din cer împotriva
oricărei necucernicii şi nedreptăţi din partea oamenilor. Căci aceia,
deşi îl cunoşteau pe Dumnezeu, nu i se plecară şi nu-l proslăviră. Mintea li se întunecă, făcându-i să se creadă înţelepţi. În prostia lor ajunseră să servească mai degrabă creaturilor decât Creatorului. Drept pentru care Dumnezeu îngădui ca ei să se dăruiască poftelor murdare şi săşi pângărească trupurile. Când femeile lor nesocotiră rostul natural al
căsniciei şi îl schimbară cu obiceiuri împotriva naturii, se simţiră şi ei
împinşi spre josnicele patimi ale desfrâului. Părăsind la rândul lor raporturile naturale cu femeile, se aprinseră de dorinţi unii pentru alţii şi
făptuiră împreună, bărbat cu bărbat, lucruri de ruşine. Nerespectat de
ei, Dumnezeu îi lăsă să cadă în cele mai cumplite greşeli şi să săvârşească tot felul de nelegiuiri. Se dedară răutăţii, destrăbălării, zgârceniei, invidiei, omorului. Deveniră cârtitori de Dumnezeu, trufaşi şi născocitori a sumedenie de rele; neascultători faţă de părinţi, necuviincioşi, fără respect, fără iubire, fără milă. Toate acestea, spune apostolul,
se abătură asupra păgânilor deoarece au pierdut frica de Dumnezeu.
Cum a fost la noi? Mult mai rău, că vedem întreaga Italie stricată prin
desfrâu şi prin sodomie. Mergi unde doreşti, începând cu Roma, prin
toate oraşele: sunt cuprinse de această plagă precum odinioară Filistinii”.14

14

Sursele citatelor din predicile lui Savonarola: Byrne Fone, A Continental
Epidemic – The Italian Panic, în mai sus menţionata Homophobia, şi Romano
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Din această „inspiraţie apostolică” se va naşte acel lătrat cu pretenţii evlavioase al avertismentelor adresate concetăţenilor în numele
unui Dumnezeu al cărui reprezentant şi împuternicit pe pământ se închipuia: „Mare e păcatul acestei cetăţi, vreau să spun păcatul sodomiei,
pentru care Dumnezeu, o Florenţa, nu vrea să se mai uite la tine; bântuie în popor şi mai ales în cler. Dacă nu te îndrepţi, Florenţa, Dumnezeu
te va urgisi“. Acest agresiv laitmotiv va străbate, fără variaţii şi fără
nuanţe, o mulţime din predicile sale, în forme ca acestea: „Abandonaţi,
vă spun, concubinele şi tinerii imberbi. Abandonaţi acel viciu de nerostit, acel îngrozitor viciu care face să se abată mânia lui Dumnezeu asupra voastră, că de nu vai vouă!“ Sau: „O Sodomiţi sceleraţi, lepădaţi
acest viciu criminal şi de nerostit, altminteri vă veţi aminti totdeauna de
acest frate care v-a îndemnat spre bine iar voi n-aţi vrut să-i urmaţi
îndemnul“. Monotonia şi platitudinea imprecaţiilor sunt izbitoare. Probabil că glasul tunător al predicatorului cu ambiţii profetice suplinea
această sărăcie a conţinutului.
Originalitatea lui Savonarola trebuie căutată nu pe planul doctrinei, ci pe acela al acţiunii, marcată de o criminalitate cu adevărat fără
seamăn. Până la el, chemările la extirparea sodomiei aveau un caracter
mai mult declarativ, căci de la Ioan Gură de Aur până la Bernardino da
Siena, nici un propovăduitor, cât de vehement ar fi fost el, nu avusese
posibilitatea să-i căsăpească pe homosexuali cum ar fi dorit-o în sadica
sa imaginaţie. Or, Savonarola era acum stăpânitorul necontestat al republicii florentine şi poseda puterea necesară realizării acestei sinistre
dorinţi. Dacă Bernardino putea doar evoca rugul văzut de el la Veneţia
şi care-l făcea să râvnească la ceva asemănător pentru cetăţenii Florenţei, Savonarola cerea explicit rugul, iar exigenţa lui era poruncă pentru
guvernanţi. Una după alta se vor înşirui indicaţiile precise date autorităţilor spre înfăptuirea planului său exterminator. Iată un mic buchet din
otrăvitoarele sale flori omiletice: „Signoria trebuie să facă o lege împotriva blestematului viciu al sodomiei, din cauza căruia Florenţa are o
atât de proastă faimă în toată Italia. Să fie o lege fără îndurare, asemenea persoane urmând să fie lapidate şi arse...“. Sau, cu alt prilej, apostrofând întreaga cetate: „Faceţi să dispară tavernele, bordelurile şi sodomia, căci ele stârnesc mânia lui Dumnezeu asupra voastră. Ţi-am
Canosa, Da un predicatore all’altro: fra Gerolamo Savonarola în volumul
menţionat la nota 8.
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spus, cetate a Florenţei, că Dumnezeu vrea să-i pedepseşti fără milă pe
sodomiţi, pe hulitorii celor sfinte, pe cei dedaţi jocurilor. Îţi spun, Florenţă, că Dumnezeu vine în goana mare şi are mâna pe spadă”.
Adresându-se Gărzii celor Opt, răspunzători, împreună cu Ofiţerii de
noapte, de stârpirea sodomiei în oraş: „Domnilor Opt e vreunul dintre
voi aici la predică? Aş vrea să vă văd făcând un foc frumos, ba chiar
două sau trei, aici în piaţă, unde să-i ardeţi pe sodomiţii aceştia, bărbaţi sau femei, căci şi femeile se dedau acelui criminal viciu; aduceţi în
felul acesta o jertfă lui Dumnezeu”. Sau în faţa magistraţilor adunaţi la
Santa Reparata: „Vă spun, domnilor magistraţi, aveţi frică de Dumnezeu, curăţaţi cetatea de păcate, stârpiţi viciile, pedepsiţi cum se cuvine
acest blestemat viciu contra naturam, şi nu numai prin amenzi şi în
taină. Faceţi un foc care să fie simţit în toată Italia”. Încearcă să le
insufle curaj celor şovăitori: „Primul lucru necesar e să înlăturaţi viciul
sodomiei, şi dacă vă e teamă de armată, să vă fie şi mai teamă de el,
căci sodomia e cea mai de temut armată care vă poate ataca”.
Homofobia lui Savonarola era însă doar o componentă a unei
concepţii reformatoare mai vaste. El declara război nu numai iubirii
celei interzise, ci şi bucuriei şi râsului, vitalităţii şi senzualităţii în general, considerate păgâne şi incompatibile cu spiritualitatea creştină. Iar
această filosofie şi politică religioasă făcea la rândul ei parte dintr-un
plan nebunesc de cucerire a supremei puteri ecleziastice, ceea ce-l îmboldi să declare război şi papei, împotriva căruia deschise focul rechizitoriului moral. Conta pe succesul său la florentini şi pe efectul contagios
al fundamentalismului religios impus acestora, pentru că să ajungă, purtat pe braţe de poporul însuşi, pe tronul de pe care încă se puteau decide
sau influenţa destinele lumii. Ţintea foarte departe ambiţiosul călugăr
dominican...
Proiectele sale nu ţineau însă seama de firea italiană. Entuziasmul acesteia, repede inflamabil, se putea stinge la fel de repede, mai ales
când făgăduinţelor exaltante ale predicatorului le urma o viaţă de cenuşie şi tristă austeritate. Devenind insuportabilă, aceasta duse la transformarea popularităţii iniţiale în ostilitate care nu aştepta decât o ocazie
favorabilă pentru a izbucni. Iar această ocazie îi fu oferită de cealaltă
mare greşeală a lui Savonarola – răfuiala sa cu papalitatea. În exaltarea
sa megalomană el se vedea deja stăpânul Romei şi uita de ce mijloace
dispunea o autoritate clădită pe cincisprezece veacuri de tenace luptă
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pentru putere. Răspunsul nemilos al papei Alexandru VI Borgia şi nemulţumirea cetăţenească îşi veniră reciproc în întâmpinare. În faţa acestei alianţe, Savonarola se trezi singur şi neajutorat. Inchiziţia îl supuse
aceluiaşi tratament la care el ceruse să fie supuşi florentinii rezistenţi
sau rebeli la fanaticul său rigorism. Cei ce fuseseră cândva cuceriţi de
verbul său electrizant şi îi sprijiniseră ascensiunea religios-politică vor
aplauda satisfăcuţi luând parte în ziua de 23 mai 1498 la spectacolul
arderii sale pe rug, urmată de azvârlirea cenuşii în apele fluviului Arno.
Istoria anecdotică a înregistrat această exclamaţie a unui notabil florentin aflat printre spectatori: „Mulţumim ţie Doamne că de acum vom putea iarăşi să ne sodomizăm”.15 Italienii abandonară pentru totdeauna
utopia republicii teocratice, dar delirul anti-sodomitic al epocii lui Savonarola, deşi în reflux după dispariţia tiranului, a contribuit enorm la înrădăcinarea homofobiei în conştiinţa colectivă, înverşunându-i pe unii,
băgându-i în sperieţi pe alţii.

Călugărul pus pe-nsurătoare...
Lui Savonarola îi plăcea mult să joace pe profetul. Faptul că
unele dintre prezicerile sale se împliniseră (de pildă invadarea Florenţei
de către francezi) îl ajutase în mod decisiv să câştige încrederea concetăţenilor. Cea mai importantă profeţie a sa a fost însă cu totul involuntară,
iar el n-a putut să fie martorul împlinirii ei. Nici o clipă nu se gândise
aprigul dominican că declarând război papei anunţa apropiata schismă a
creştinismului occidental. Căci separarea protestanţilor de catolici începea prin chemarea lui Martin Luther (1483-1546) la luptă împotriva
unei papalităţi pe care o prezenta ca drăcesc de ostilă mesajului hristic.
Nu avea numai motive teologice şi morale să se dezică de Roma. Raţiuni foarte personale şi mai puţin pioase îşi spuneau de asemenea cuvântul. Frate în Ordinul Augustinilor, nu mai putea suporta votul
castităţii şi sfânta abstinenţă impusă de el. Firea sa, vitală şi senzuală,
cerea imperios împlinire printr-o viaţă sexuală neîngrădită. Protestantismul răspundea desigur unei reale necesităţi spirituale, resimţite de
păturile mai culte şi mai cugetătoare ale creştinătăţii: aceea de a interio15

Apud Michael Rocke, op. cit., p. 221
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riza credinţa, de a o vieţui mai individual şi mai liber, în spiritul simplităţii proprii bisericii originare, de care catolicismul, cu pompa, dogmele,
ierarhia şi cohortele sale de sfinţi, se înstrăinase cu desăvârşire. Dar ceea
ce declanşa această sciziune ideologică era foarte omeneasca împrejurare că un călugăr nu mai putea trăi fără nevastă.
Va fi văzut Luther de toate în cei cincisprezece ani de monahism, dar spre propriul său sex nu se simţea atras. Probabil că cele văzute, sau chiar trăite, îi vor fi întărit aversiunea faţă de amorul cel atât de
vehement condamnat de către apostolul care avea să reprezinte pentru
protestanţi autoritatea teologică supremă. Într-adevăr, în vreme ce catolicii se reclamau de la Petru, protestanţii vor vedea în Pavel spiritul lor
diriguitor, puntea umană spre Hristos.
Cu toate acestea, reforma luterană nu va face în jurul homosexualităţii gălăgia cu care ne-a obişnuit lunga tradiţie inaugurată de Sfinţii Părinţi ai secolului IV şi ajunsă la culminanta şi deliranta ei agresivitate prin energumeni de genul lui Petrus Damianus, Bernardino da Siena
şi Girolamo Savonarola. S-ar putea chiar spune că în luteranism spinoasa chestiune e tratată cu surprinzătoare reţinere. Dar o reţinere care nu e
deloc duplicitară sau echivocă. Dacă în propovăduirea sa, Luther ocoleşte subiectul, în renumitele sale Tischgespräche – demitizant, le-am putea numi „Taclale la un pahar cu vin” – dă frâu liber antipatiei sale faţă
de sodomie, mai ales în forma ei de manifestare bisericească şi mănăstirească, dar niciodată pentru a stigmatiza viciul în sine. Ieşirile sale homofobe erau exclusiv un mijloc de a arăta corupţia clerului romanocatolic, căruia el îi opunea noul sacerdoţiu, ieşit din propria sa reformă:
„Papa, cardinalii, episcopii sunt cu toţii pântecoşi, puturoşi şi putred de
bogaţi. N-au nici un Dumnezeu, sunt hulitori ai celor sfinte şi sodomiţi...
Castitatea lor e cea a sodomiţilor – faptele o dovedesc... Măcar de-ar
avea cineva darul castităţii! Dar cum nu e cazul, te vezi îmboldit spre
viaţă conjugală. Iar după aceea, constatând că nu doreşti să porţi aceste lanţuri, vei fi nevoit să pătimeşti ardori necurate şi voluptăţi otrăvite.
De cum vei întâlni un băiat, va trebui să-ţi aminteşti că nu posezi darul
castităţii...Cei ce se închină Sodomei au uitat adevăratul drum spre
fericire, la ei religia, poliţia şi disciplina sunt în decădere”.16

16

Extrasele din convorbirile lui Luther cu comesenii săi provin din din Andere
Lieben. Homosexualität in der deutschen Literatur. Ein Lesebuch
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Şi totuşi va aborda odată chestiunea erosului prohibit şi pe cale
publică, dar numai o singură dată, comentând Cartea Facerii, în legătură
cu istoria lui Lot. Bineînţeles, nu va pierde prilejul de a se răfui cu centrala
catolică de la Roma: „În ceea ce mă priveşte, nu-mi face plăcere să trebuiască să mă ocup de acest pasaj, deoarece până acum germanii şi-au
păstrat inocenţa şi nu s-au lăsat molipsiţi de această monstruoasă depravare. Căci chiar dacă această blestemăţie, aidoma altor păcate, s-a
furişat şi printre noi, introdusă de cine ştie ce soldat ticălos sau neguţător desfrânat, restul poporului nu are totuşi cunoştinţă de ceea ce se
petrece în taină. Călugării cartuzieni merită să fie urâţi, ei fiind primii
care au adus această murdărie din mănăstirile italiene în Germania.
Desigur că la Roma fuseseră ei iniţiaţi în această atât de lăudabilă artă... În Roma am văzut eu însumi cardinali veneraţi aproape ca sfinţi
pentru felul lor femeiesc de a fi... De unde să vină această stricăciune?
Neîndoios că de la Satana, care, după ce omul a pierdut teama de
Dumnezeu, a înăbuşit cu atâta putere firea încât a pângărit dorinţa
naturală şi a stârnit o dorinţă potrivnică naturii”.17 Luther va sublinia
felul discret şi voalat în care Biblia descrie păcatele locuitorilor Sodomei (descrie cu prezumţioasă precizie de întreaga tradiţie ortodoxă şi
catolică). Ceea ce se potrivea cu propria sa atitudine, care avea să fie şi
cea a confesiunii întemeiate de el: a respinge păcatul, dar a nu scormoni
în măruntaiele acestuia. Va fi fremătat de oroare citind în cartea lui Petrus Damianus amănunte despre cele patru feluri în care poate fi practicat coitul sodomitic...

Refulări protestante
Caracterul relativ discret al homofobiei în protestantism nu provine dintr-o atitudine mai binevoitoare şi mai înţelegătoare faţă de fenomenul huiduit de-a lungul a 15 secole de creştinism, deşi spiritualitatea Reformei dispunea de premisele necesare: interiorizarea credinţei,
respectul individualităţii, dezicerea de superstiţii. Începe acum în conştizusammengestellt von Joachim Campe. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988,
pp. 77-78.
17
Apud Arno Karlen, Sexuality and Homosexuality – A new view, Norton &
Company, New York 1971, p. 125
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inţa europeană procesul psihologic pe care Freud îl va numi refulare:
înăbuşirea sau reprimarea acelor realităţi sufleteşti de care ne e teamă şi
pe care refuzăm instinctiv să le aducem în centrul conştiinţei pentru a ne
confrunta cu ele. Tulburi şi obscure, ele se sedimentează undeva în subconştient sau în inconştient, unde pulsează ca o ameninţare surdă de care
omul se fereşte practicând fuga de sine însuşi.
Există o legătura nemijlocită între tendinţa protestantă spre interiorizarea religiozităţii şi zăvorârea impulsului homoerotic în tainiţe cât
mai depărtate de viaţa conştientă a fiinţei, sub drastica supraveghere a
unei false moralităţi care îi reprimă cu străşnicie orice încercare de a
scoate capul. A evoca homosexualitatea zăbovind asupra ei, chiar şi
critic, poate cu uşurinţă trezi şi încuraja o pornire ce trebuie lăsată să
dormiteze, acolo unde se intuieşte existenţa ei. Aceasta şi numai aceasta
era raţiunea pentru care tatăl Reformei spunea că-i este neplăcut să
abordeze subiectul. Dar că şi în protestantism zăcea latent cruzimea dintotdeauna, gata oricând să izbucnească, avea s-o dovedească forma
odioasă pe care o lua el în cadrul variantei sale calviniste.
Într-adevăr, la mai puţin de o jumătate de secol de la eşuarea
experimentului florentin al unei republici teocratice pe bază catolică,
Jean Calvin (1509-1564), ca un adevărat Savonarola al Reformei, impunea la Geneva o utopie social-religioasă asemănătoare, numai că bazată pe noua interpretare a învăţăturii creştine. Rugul căruia Luther,
urmărit şi de puterea religioasă şi de cea laică, îi scăpase ca prin minune
(şi pe care tocmai de aceea n-a vrut să-l reaprindă pe teritoriul aflat sub
controlul lui), îşi relua funcţia lui pretins purificatoare în republica creştină geneveză a asceticului şi implacabilului Jean Calvin. Marota ereziei
se instala din nou în mentalitatea acelei aripi a creştinătăţii care avusese
iniţial de suferit tocmai pentru că fusese tratată de Roma ca erezie. Nenumăraţi au fost cei trecuţi prin foc pentru a se fi abătut de la noua doctrină despre păcat şi de la noile dogme teologice.
Printre cei trimişi de Calvin personal pe rug figura şi fostul său
prieten, savantul şi medicul spaniol Miguel Servet, descoperitor al circulaţiei sangvine pulmonare, care se refugiase la Geneva pentru a scăpa de
urmărirea Inchiziţiei franceze. Nevoind a se mărgini la cercetările ştiinţifice, se amestecase în dezbaterea teologică asupra Treimii, şi anume de
pe o poziţie pe care dictatorul genevez o consideră hulitoare de Dumnezeu. Atât de uşor se putea muri ars de viu chiar în cadrul spiritualităţii
născute tocmai ca „protest“ împotriva unei biserici care-şi trimitea dizi317

denţii în flăcările rugurilor instalate în pieţe. Se spune despre Calvin că,
având pentru familie un adevărat cult, nu cunoştea nimic mai oribil şi
mai vrednic de ripostă nimicitoare decât adulterul, cu o singură excepţie: sodomia. Nici animalele nu coboară atât de jos, spunea el întru justificarea formei neobişnuit de agresive pe care o îmbrăca homofobia sa.18
Ne putem imagina în ce spirit va fi guvernat el Geneva între 1541 şi
1564.
Toţi părinţii protestantismului, cu Luther în frunte, au fost profund ataşaţi ideii de familie, dar nu din motive religioase, ci determinaţi
de raţiuni foarte pământeşti. Nu era familia dintotdeauna şi de pretutindeni, ci familia de tip burghez, cea care reprezenta pentru această clasă
în impetuoasă ascensiune, temelia însăşi. Protestantismul lua naştere
tocmai în cadrul acestui proces de cristalizare social-politică, era suprastructura spirituală a noilor interese de clasă. Impulsionat şi favorizat de
burghezie, îşi punea spiritualitatea în slujba acesteia, repetând rolul jucat
de catolicism în raport cu aristocraţia timpurilor anterioare. Iar serviciile
cele mai preţioase pe care Reforma le putea aduce societăţii născânde
constau în sanctificarea familiei ca celulă de bază a organismului social.
De atunci e numită aceasta „patria cea mică“, fireşte divin binecuvântată.
Numai în această lumină îşi dezvăluie discreţia proprie homofobiei protestante adevăratul ei sens. Era înainte de toate prudenţă: să păstrăm pe cât cu putinţă tăcere în jurul viciului de nerostit, pentru ca nu
cumva să trezim demoni în sânul sacrosanctei familii şi să provocăm
astfel o explozie din chiar lăuntrul ei. Această mentalitate, de inspiraţie
burghezo-protestantă, e răspunzătoare pentru nesfârşitul lanţ al nefericirilor intime vieţuite, nu rareori tragic, în cadrul unei familii în care problema homosexuală era un suprem şi absolut tabu, iar izbucnirea ei,
când nu mai putea rămâne sub obroc, lua înfăţişarea unui dezastru. Protestantismul a făcut să se sălăşluiască în cei ce l-au îmbrăţişat o cumplită
frică: nu numai de a asuma existenţial ceea ce stă înscris în natura umană, dar şi de a privi în faţă ceea ce se cere măcar cunoscut şi înţeles. De
aici s-au tras complexele chinuitoare şi adânc frustrante ale lui Thomas
Mann, originar din Nordul german – Lübeck – cu tradiţiile sale protestante, puternice încă şi azi ca nicăieri. În vreme ce fiului său Klaus, născut în foarte catolicul München, aceste complexe i-au fost cu totul străi18
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ne: şi-a trăit homosexualitatea cu dezinvoltura papilor, cardinalilor şi
călugărilor italieni împotriva cărora tuna şi fulgera doctorul Martin Luther...

Un umanist în vâltoarea războaielor religioase
Reforma aşadar, concepută ca o liberare a creştinului de servituţile ritualistice şi dogmatice impuse de catolicism, nu aducea nici cea
mai mică îmbunătăţire în condiţia homosexualului. În faţa celuilalt eros,
îndrăzneala ei teologică eşua în alăturare laşă la opinia adversarului,
făcută din superstiţie şi prejudecată, intoleranţă şi ipocrizie. Referirea
incriminatoare la Sodoma avea să apară la fel de agresiv pe buzele protestanţilor când aceştia, ca hughenoţi, îi vor înfrunta pe catolicii francezi
de-a lungul războaielor religioase din a doua jumătate a secolului XVI.
Şi unii şi ceilalţi erau stimulaţi în zelul lor homofob de noile şi înăspritele directive venite din partea instanţelor diriguitoare. Intoleranţa catolică
devenea şi mai combativă prin hotărârile Sinodului de la Trento (15451563) care, declarând război mişcării protestante, şi avându-i pe iezuiţi
în prima linie ca trupe de asalt, inaugura epoca aşa-zisei contrareforme.
Pe hughenoţi îi anima fanatismul a cărui flacără, aprinsă de Calvin, era
purtată mai departe de Théodore de Bèze. În al său Traité des hérétiques
acesta se arăta partizanul celor mai necruţătoare pedepse împotriva deviatorilor de la dreapta credinţă, aşa cum o înţelegea noua confesiune
religioasă.
Dacă tradiţiile monahismului catolic dădeau din belşug apă la
moară învinuirilor protestante de sodomie, cei învinuiţi nu se lăsau nici
ei mai prejos. Încercară chiar un atac frontal: persoana sacrosantă a fondatorului însuşi. În 1577, la 13 ani de la moartea lui Calvin, apărea la
Lyon, sub semnătura unui anume Hierosme Hermes Bolsec, Histoire de
la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin în care
se documenta homosexualitatea acestuia în perioada când mai făcea
parte din clerul catolic.19 Şi cum atât catolicii cât şi protestanţii ţinteau
mai presus de orice puterea politică – primii ca s-o menţină, ceilalţi ca s-o
cucerească – acuza de sodomie ajunsese să se transforme într-un mijloc
19

Apud Guy Poirier, L’homosexualité dans l’imaginaire de la Renaissance,
Paris, HonorééChampion, 1996, p. 117
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de compromitere socială a adversarului. Întrebuinţarea abuzivă a acestei
arme în lupta dintre cele două lagăre ducea desigur la banalizarea învinuirii, nu însă şi în ceea ce-i privea pe homosexualii înşişi. Aceştia se
vedeau înconjuraţi de o atmosferă tot mai densă de ostilitate, materializată prin intensificarea spânzurărilor şi arderilor pe rug, a torturii destinate smulgerii de mărturisiri.
Calităţile intelectuale ale acuzatului nu aveau nici o greutate în
faţa inculpării de sodomie. E ceea ce trebuia să constate unul din cei mai
străluciţi exponenţi ai umanismului francez, Marc-Antoine Muret (15261585), la ale cărui lecţii despre antichitatea greacă asistau uneori regele
şi regina, Henric II şi Caterina de Medici, şi despre care Montaigne avea
să spună „Marc-Antoine Muret pe care Franţa şi Italia îl recunosc ca
cel mai bun orator al timpului”.20 La 25 de ani era deja o celebritate.
Dar era şi vârsta când natura îşi cere cu vehemenţă drepturile. Iar natura
lui Muret era tocmai aceea pe care nici catolicii, nici protestanţii nu
voiau s-o accepte ca atare. Avea mai multe afinităţi cu aceea a grecilor
pe care-i studia cu atâta pasiune, decât cu a combatanţilor contemporani
în numele unor vane idealuri religioase. Enciclopedia literară LaffontBompiani sugerează pudic şi candid ceea ce i se va fi întâmplat tânărului
profesor de „humanités” de la colegiul Cardinal-Lemoine: „Din nefericire, o învinuire, probabil întemeiată, că ar fi practicat şi obiceiurile
vechilor greci puse capăt unei atât de strălucitoare cariere“.21
Realitatea era ceva mai dură. Arestat prima oară în 1553 şi închis la Chatelet, fu repus în libertate prin intervenţia prietenilor. Fu însă
alungat din Paris şi nevoit să se refugieze la Toulouse. Acolo, la numai
un an, se văzu din nou învinuit de sodomie împreună cu prietenul său
Memius Frémiot. De data aceasta se îngroşase gluma. Dovezile necesare
trimiterii sale în flăcările rugului erau incontestabile. Avu însă noroc:
eficientele relaţii ale protectorilor săi cu autorităţile civile şi religioase îl
salvară iarăşi. Dându-şi seama că în Franţa un om ca el nu va putea să
trăiască niciodată în linişte, se refugie în Italia. Văzând în plecarea lui
un afront, Parlamentul din Toulouse îl condamnă în contumacie la ardere pe rug împreună cu prietenul său, verdict care fu chiar executat în
mod simbolic şi public – „en effigie“, cum spun francezii. În acest timp,
la Padova, Veneţia şi Roma, cultura sa umanistă şi măiestria sa în arta
20

Laffont-Bompiani, Le nouveau dictionnaire des auteurs, II, Paris, Robert
Laffont, 1994, p. 2268
21
Ibidem, p. 2267
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elocinţei îi impresiona într-un asemenea grad pe italieni, încât Papa Grigore XIII îl făcu cetăţean al Romei. Favoare astfel comentată de către
Théodore de Bèze, căpetenie a hughenoţilor şi duşman de moarte al
ereticilor: „Pentru o înclinare împotriva naturii Muret a fost alungat din
Franţa şi pentru aceeaşi înclinare a fost făcut cetăţean al Romei“.22

Două destine exemplare
Unul din elevii lui Muret la colegiul din Guyenne se numea Michel de Montaigne (1533-1592). Îi era acestuia dat să meargă pe urmele
maestrului atât prin pasiunea sa pentru antichitate, cât şi prin cultul prieteniei masculine căreia îi înălţa un adevărat monument în Eseurile sale.
Îi demonstra superioritatea spirituală asupra erosului heterosexual şi o
ilustra prin evocarea prieteniei sale cu Étienne de la Boétie, una din cele
mai mişcătoare poveşti de dragoste ce pot fi imaginate (pe larg relatată
în al doilea volum al acestei trilogii). A pune pe hârtie ceea ce-l legase
de prietenul său, secerat din viaţă la numai 33 de ani, fusese pentru
Montaigne un imperativ al inimii şi al conştiinţei. Voia ca unica mare
iubire a vieţii sale să dăinuie în veac şi ea într-adevăr a dăinuit şi mai
dăinuie încă. Conştient, pe de altă parte, de primejdia unei asemenea
mărturisiri, o învălui în unele consideraţii vag critice la adresa pederastiei şi îi adăugă un buchet de versuri cu aparenţă heteroerotică. Cine face
însă un minim efort de a se transpune în starea de spirit a homosexualului înconjurat numai de vrăjmăşie, îşi dă seama că e vorba de artificii
literare şi de elementare măsuri de precauţie.
Sub ce teroare psihologică îşi va fi trăit Montaigne pasiunea lui
pentru La Boétie, ne putem uşor închipui privind fundalul ei istoric.
Întregul regat răsuna de campania furibundă dezlănţuită împotriva regelui Henric III pentru a se fi înconjurat de o suită de tineri foarte chipeşi –
a căror companie o prefera de departe celei conjugale – şi cu care se
presupunea că întreţine relaţii ruşinoase. Cum filosofia lui Montaigne
era aceea de a nu lăsa vulgul să pătrundă în intimitatea sa şi să-i tulbure
liniştea lăuntrică, aruncarea de praf în ochii duşmanului prin mesaje
contradictorii şi derutante făcea parte din însăşi concepţia lui despre

22

Apud Maurice Lever, Les bûchers de Sodome, Paris, Faţard, 1985, p. 89
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viaţă. Asculta totodată de imperativul de a nu azvârli mărgăritare înaintea porcilor.
De ce erau însă în stare aceştia, va povesti tot el, nu în Eseuri, ci
în Jurnal de călătorie. O va face într-un stil constatativ, aproape reportericesc, îndărătul căruia însă nu e greu să intuim înfiorarea omului sensibil şi direct vizat. E vorba de căsătoriile inter-masculine săvârşite de
un grup de portughezi la biserica San Giovanni Porta Latina din Roma şi
evocate de el cu o nuanţă abia ascunsă de duioşie. Toţi cei care avuseseră această îndrăzneală fuseseră daţi pradă flăcărilor. Că în Franţa lucrurile nu stăteau cu mult mai bine o ştia din trista experienţă a fostului său
profesor Muret. Pe deasupra, îi ajungeau la ureche ştiri ca următoarea –
menţionată în acelaşi Jurnal de călătorie – care-i arăta odată în plus cât
de intolerabilă era pentru societate încălcarea graniţelor şi raporturilor
tradiţionale dintre sexe: şapte sau opt fete, din împrejurimile localităţii
Vitry-le-François, fuseseră condamnate la spânzurătoare pentru a se fi
îmbrăcat bărbăteşte şi a se fi dat drept bărbaţi.
Nu dispunem de informaţii juridice şi statistice care să ne permită a evalua amploarea homofobiei în acele timpuri. Dar chiar dacă le-am
avea, nu ne-ar oferi decât o imagine exterioară şi cantitativă a fenomenului. Cazuri individuale ca cele evocate vorbesc mult mai grăitor despre cea ce trebuie să fi fost o stare de spirit generalizată. Experienţele –
şi asemănătoare şi diferite – parcurse de Muret şi de Montaigne sunt ca
un reflector ce luminează ungherele sufleteşti ale homosexualului din
secolul XVI, îngăduindu-ne să întrezărim spaima cuibărită acolo.
În ultimii săi ani de viaţă, în 1585, Muret fu vizitat de fostul său
elev, bineînţeles la Roma. Nu mai era Muret cel îndrăzneţ şi provocator
de odinioară, ci un pocăit care-şi renega atât trecutul său sentimental cât
şi convingerile sale hughenote. Trecuse la catolicism şi-l practica în chip
bigot. Nu acesta avea să fie destinul elevului său de odinioară. Multe
suferinţe aveau să întristeze amurgul de viaţă al lui Montaigne, nu însă
şi aceea de a trebui să se dezică de el însuşi. Chiar şi după ce se va căsători, în pofida dispreţului arătat instituţiei matrimoniale, iubirea pentru
prietenul dispărut va continua să fie unica sa lumină interioară. Ni-l
putem imagina pe autorul Eseurilor faţă în faţă cu fostul său profesor şi
deplângându-l tainic pentru slăbiciunea de a fi lăsat lumea să-i stingă
ardorile de tinereţe şi să-l facă părtaş la făţărnicia generală.
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Regele prigonit
Zelul excesiv, atât al catolicilor cât şi al protestanţilor hughenoţi
în a se învinui de sodomie pe parcursul lungii lor înfruntări politicoreligioase (care culmina la 24 august 1572 cu măcelul din fioroasa noapte a Sfântului Bartolomeu) a făcut ca homofobia să între într-o nouă
etapă: aceea a transformării ei într-un fenomen de masă şi de stradă.
Începea să cuprindă şi să isterizeze mulţimile. Urii în continuă creştere,
deoarece era exploatată şi aţâţată politic, recenta invenţie a tiparului îi
furniza un pasionant mijloc de a se exercita şi revărsa. Descoperindu-şi
peste noapte talent de pamfletari şi poeţi, puzderie de nulităţi inundau
piaţa literară cu producţii pseudo-poetice – doar rima aparţinând genului
– în care obscenitatea limbajului se lua la întrecere cu scabrozitatea faptului demascat. La acest nivel:
„Si les fouteurs foutus en fesses
Ne veulent plus être foutus,
Mais très bien fouettés et battus,
Y trouvez-vous quelque finesse?“23
Ca să se dezlănţuie cu o asemenea amploare, homofobia latentă
avea nevoie de un stimulent. I-l oferea viaţa intimă a Regelui Henric III
(1551-1574-1589), care avea să alimenteze timp de peste un deceniu
nevoia de bârfă deşănţată a vulgului. Nici până astăzi istoricii nu s-au
pus de acord în aprecierea domniei lui. Unii văd în el un strălucit reprezentant al umanismului renascentist, alţii îl taxează drept depravat care
ar fi dus ţara de râpă. Cert este că s-a străduit să se situeze deasupra
celor două partide, neidentificându-se deci cu nici unul şi nemulţumindu-le pe amândouă. Şi o făcea tocmai în virtutea înclinării care-i
atrăgea oprobriul general, pentru erosul intermasculin, diferenţele sociale, ideologice, religioase neavând nici o importanţă. Războiului de orice
fel, el îi va prefera totdeauna pacea comuniunii afective şi nu va ezita să
fraternizeze homoerotic chiar şi cu cel tratat de ceilalţi ca duşman.
Datoriilor conjugale regele francez le prefera, ce-i drept, compania chipeşilor tineri care-l însoţeau pretutindeni, cunoscuţi în popor ca
„les mignons du roi“. Formau suita sa oficială şi familia sa foarte intimă
totodată. Dacă în urmă cu veacuri se puneau în seama homosexualităţii
toate nenorocirile trecute şi viitoare ale unei ţări, preferinţele erotice ale
23

Ibidem, p. 85
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lui Henric III erau acum privite ca răspunzătoare pentru grava criză socială prin care trecea regatul:
„O Dieu, par qui tout est rangé,
Faut-il que la France se perde,
Et que le peuple soit mangé
Par ces beaux petits Fouille-merde?“24
Într-adevăr, şi catolici şi protestanţi erau convinşi (sau voiau să
creadă) că favoriţii regelui înghiţeau avuţiile ţării şi sărăceau poporul.
De aici uşurinţa cu care homofobia pornită împotriva sexualităţii neconvenţionale a lui Henric pusese stăpânire pe mulţimi, incapabile în naivitatea lor să-şi dea seama că deveniseră jucării în mâinile partidelor politico-religioase, regizori oculţi ai întregii încăierări naţionale. Or, istoria
nu cunoştea şi n-avea să cunoască răzmeriţe de asemenea anvergură
provocate de aventurile sentimentale ale unui monarh, câtă vreme acestea semănau cu cele ale omului de rând. Ba chiar erau privite cu satisfacţie ca semn de virilitate prin care poporul simţea că este condus de un
adevărat bărbat. Destrăbălarea şi imoralitatea nu trezeau proteste, nici
chiar când luau forme criminale.
Cu puţin înainte de Henric, în Franţa domnise Francisc I, renumit nu numai prin deschiderea sa la înnoirile renascentiste, dar şi prin
uşurinţa cu care se lăsa subjugat de farmecele celuilalt sex. Când Victor
Hugo îi dezvălui frivolitatea în drama Le roi s’amuse (din care avea să
se nască opera Rigoletto), aceasta fu interzisă, iar autorului îi fu intentat
un proces de lezmajestate. Nu desfrâul regal deranja societatea, ci adevărul rostit de o conştiinţă incoruptibilă.
Contemporan cu Francisc I, de cealaltă parte a canalului Mânecii, Henry VIII bătea toate recordurile în schimbarea nevestelor, iar pe
două dintre cele şase, Anne Boleyn şi Catherine Howard, le trimisese
chiar pe eşafod, şi totuşi britanicii nu văzură aici câtuşi de puţin un motiv să se scandalizeze. Când vor face în 1648 revoluţia lor antimonarhică
îl vor decapita pe Regele Carol I, rege cu exemplară viaţă de pater familias. Doar papa îndrăzni să ridice unele obiecţii în faţa acestui nesaţ matrimonial, dar atunci Henry inventă religia anglicană, se proclamă şeful
ei şi îi interzise pe catolici. Iată cum prin maximă şi criminală desfrânare se putea accede la suprema demnitate spirituală! Nu e lipsit de semnificaţie că tocmai acest rege priapic a înzestrat ţara cu cele mai ne24
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cruţătoare legi împotriva homosexualilor, în vigoare încă în 1969, minus
pedeapsa capitală, abolită cu puţin timp înaintea procesului Oscar Wilde.

Homofobie populară
Opinia publică franceză se dezlănţuia asupra lui Henric III nu
din cauza senzualităţii acestuia, ci pentru că era vorba de acea senzualitate pe care vulgul, printr-un dresaj multisecular, învăţase că trebuie s-o
urască. Gălăgia făcută în jurul homosexualităţii regelui a marcat o adevărată cotitură în istoria homofobiei. Ceea ce până nu de mult îi privea
aproape exclusiv pe judecători şi pe inchizitori, deveni „bun“ popular.
Sau mai exact „rău” popular. Plebea descoperea cel mai picant mod de a
se amuza şi a da frâu liber nevoii de vulgaritate, pe deasupra cu justificarea şi iluzia înaltei moralităţi. Iar cum în imaginaţia mulţimii, ţânţarul
se preface numaidecât în armăsar, zvonurile despre cele ce se petreceau
la curte căpătau proporţiile unor monstruoase orgii. Autorii pamfletelor
care mişunau în toată Franţa (şi culese de Piere de L’Estoile în al său
Journal pour le règne de Henri III), se exprimau ca şi cum ar fi fost
personal de faţă la scenele intime dintre rege şi mignonii săi:
„Un homme à l’autre se marie,
Et la femme à l’autre s’allie,
Brouillant ensemble les ordures
De leurs deux semblables natures.
Le roi ayant répudié
Saint-Luc, son premier marié,
Cherchant une nouvelle quête,
S’allie avec que la Valette.
Le roi est que ses mignons,
Le fait de son lit compagnons,
Et puis laisse cette manière
Pour enfoncer sa belle-mère.“25
25

vezi nota 19, p. 137. În traducere: „Un bărbat se însoară cu altul/Iar femeia se
uneşte cu alta, Amestecând împreună murdăriile/ Firilor lor asemănătoare./Cum
regele l-a respins pe Saint-Luc/ primul său soţ,/şi îşi caută un altul,/ se uneşte
cu La Valette./ Dându-se la mignonii săi/ Regele şi-i face tovarăşi de pat/ Iar
apoi, abandonând această manieră,/Se duce să-şi pătrundă soacra“.
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Despre faimoşii „mignons“ se spuneau lucrurile cele mai oribile, mai dezgustătoare. Prioritate în dispreţul popular avea fireşte pretinsa
lor efeminare, adică ceea ce ignoranţa colectivă a atribuit întotdeauna
homosexualului ca trăsătură dominantă. Or, toţi aceştia, Épernon, SaintLuc, Saint-Mégrin, Grammont, Bellegarde şi ceilalţi, gentilomi ieşiţi din
mica nobilime, erau spadasini neîntrecuţi, gata în orice clipă nu numai
să-şi apere adoratul rege, dar şi să-şi dea viaţa pentru el, cum i s-a întâmplat lui Maugiron. Favoriţii regelui erau pentru închipuirea populară
ceea ce aceasta, în orbirea ei pătimaşă, decreta că trebuie să fie...
După cum regele însuşi era caricatural redus la pornirea sa erotică, fantezist interpretată de ignoranţa unită cu reaua credinţă, uitându-se
cu uşurinţă ce făcuse el pentru supuşii săi nevoiaşi (bunăoară impozitul
impus celor foarte bogaţi) sau pentru cultură (prima strădanie de a crea o
Academie, promovarea Eseurilor lui Montaigne). Cât despre natura
afecţiunii care-l lega într-un chip cu adevărat fratern de tinerii săi însoţitori, ea scăpa cu desăvârşire calomnioasei imagini în circulaţie. Sunt
nenumărate dovezile de tandreţe, devotament şi statornicie provenitoare
din ambele părţi. Când, lângă patul său de moarte, „mignonii” arătau cât
îi zguduia iminenta pierdere, unele dintre ultimele sale cuvinte fură: „Je
suis marri d’avoir affligé mes serviteurs“.26
Cu Henric III ne aflăm în faţa unui caz pe cât de excepţional pe
atât de paradoxal: un monarh care a trebuit să îndure – rămânând totuşi
pe tron şi resimţind de aceea şi mai umilitor afrontul – prigoana populară! Era un destin prevestitor. De acum înainte persecuţia homosexualilor
avea să vină în primul rând de la mentalitatea colectivă: necruţătoare în
judecata ei, josnică prin calomnia, denunţul şi vulgaritatea pe care le
cultivă, feroce în refuzul ei de a recunoaşte drepturile umane fundamentale individului înzestrat de natură cu un alt fel de sensibilitate decât a
celor aflaţi în majoritate. Un martiriu trebuie să fi fost viaţa acestui rege
care de cum ieşea în lume trebuia să audă vociferările agresiv obscene
ale plebei, iar când nu ieşea în lume să citească ceea ce scribii de duzină
născoceau pe seama vieţii lui intime. Îi va fi hărăzit un sfârşit care va
confirma acest caracter al suferinţelor sale de homosexual devenit ţintă a
hulei generale. Murea la numai 38 de ani străpuns de pumnalul unui
călugăr dominican care izbutise să ajungă în faţa lui sub pretextul adu26

Claude Pasteur, Le beau vice ou les homosexuels à la cour de France, Paris,
Ballard, 1999, p. 32

326

cerii unui mesaj. Omor politic şi totodată religios: nu-i susţinuse îndeajuns pe catolici în lupta lor contra protestanţilor şi, în plus, se abandonase păcatului pentru care, întotdeauna, cei mai evlavioşi dintre paladinii
creştinismului ceruseră pedeapsa cu moartea.

Prostituare scriitoricească
Domnia chinuită şi tragică a lui Henric III a marcat istoria homofobiei şi prin angajarea agresivă a scriitorului de talent în stigmatizarea celuilalt eros. Scribilor ordinari care înnegreau hârtia fără conştiinţă
şi fără har, li se alăturară maeştri ai artei scriitoriceşti, zeloşi întru a-şi
pune condeiul în serviciul odioasei cauze. Trecând cu uşurinţă peste
datoria scriitorului de a înţelege ceea ce alţii condamnă şi de a pune
balsam peste rănile făcute de răutatea omenească, ei se raliau agresivităţii generale şi îşi perverteau menirea. Trădau astfel demnitatea breslei,
iar trădarea lor avea să prindă rădăcini.
E greu de înţeles cum trei dintre cei mai mari scriitori ai secolului XVI, cu rol de seamă în dezvoltarea literaturii şi limbii literare, au
putut şi ei profera toate obscenităţile străzii şi pieţei, doar cu un plus de
sofisticare stilistică. Joachim du Bellay (1522-1560), ale cărui sonete
stau la temelia literaturii franceze, îi face răspunzători pe străini, de fapt
pe italieni, de iubirea din ce în ce mai atrăgătoare pentru francezi:
„Le Français corrompu par le vice étranger
Sa langue et son habit n’eût appris à changer,
Il n’est changé ses mœurs en une autre nature.“ 27
Aluzia la ceea ce se petrecea în iatacul regesc e unul din laitmotivele sonetelor sale:
„Si tu veux vivre en cour, Dilliers, souvienne-toi
De t’accoster toujours des mignons de ton maître,
Si tu n’es favori, faire semblant de l’être,
Et de t’accommoder aux passe-temps du roi.“28
27

„Stricat de viciul străin,/Francezul n-ar fi învăţat să-şi schimbe limba şi îmbrăcămintea,/ Dacă nu şi-ar fi preschimbat obiceiurile într-o altă fire“. Les
Regrets, sonetul 95. Gallimard, 1967, p. 116
28
„De vrei să trăieşti la curte, Dilliers,/Nu uita să te apropii de mignonii stăpânului tău,/De nu eşti (încă) favorit, comportă-te ca şi cum ai fi/Şi obişnuieşte-te
cu divertismentele regelui.“ Sonetul 139. Ibidem, p. 161
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Fondatorul faimoasei Pleiade, Pierre de Ronsard (1524-1585),
făcea din Henric III ţinta extrem de violentelor sale atacuri nu pentru că
scriitorul, îndrăgostit de Casandra, muza versurilor sale, ar fi resimţit
repulsie faţă de celălalt amor, ci pur şi simplu pentru că regele îi retrăsese calitatea de poet oficial al curţii, preferându-i-l pe Desportes. Drept
răzbunare va lăsa vulgaritatea bordelului să-i pângărească lirismul:
„Le Roy, comme l’on dit, accole baise et lèche
De ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour;
Eux, pour avoir l’argent, lui prêtent tour à tour
Leurs fessiers rebondis et endurent la brèche.
Ces culs devenus cons engouffrent plus de biens
Que le gouffre de Schylle, haï des Anciens.“29
Maxima virulenţă a atacului va fi atinsă de Agrippa d’Aubigné
(1552-1630) în Les Tragiques, poem eroic de amploarea unei epopei,
care se vrea frescă a calamităţilor abătute asupra Franţei în timpul şi din
cauza războaielor civil-religioase. Hughenot fanatic, îl va judeca pe rege
cu o neîndurare demnă de Calvin, ferocele şef al sectei sale. Mânuitor
magistral al imaginii, îşi va struni lira cu o furie a invectivei demnă,
totuşi, de o cauză mai nobilă:
„Bienheureux les Romains qui avaient des Césars
Pour tyrans, amateurs des armes et des arts:
Mais malheureux celui qui vit esclave infâme
Sous une femme homasse et sous un homme femme (...)
Henri fut mieux instruit à juger des atours
Des putains de sa cour, et plus propre aux amours:
Avoir ras le menton, garder la face pâle,
Le geste efféminé, l’œil de Sardanapale,
Si bien qu’un jour des Rois, ce douteux animal
Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal:
De cordons emperlés sa chevelure pleine,
Sous un bonnet sans bord fait à l’italienne,
Faisait deux arcs voûtés, son menton pinceté,
29

Apud Michel Larivière, Pour tout l’amour des hommes, Anthologie de
l’homosexualitéé dans la littérature, Delétraz Editions, 1998, p. 56. Prea trivială ca să merite o traducere. Nici astăzi poezia nu face parte din ediţia oficială a
operei lui Ronsard. Poate fi citită în ceea ce se cheamă „Enfer de la
Bibliothèque Nationale”.
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Son visage de blanc et de rouge empâté
Son chef tout empoudré, nous montrèrent ridée,
En la place d’un Roi, une putain fardée.
Pensez quel beau spectacle et comme il fit bon voir
Ce prince avec un busc, un corps de satin noir
Coupé à l’espagnole, où les déchiquetures
Sortaient des passements et des blanches tirures,
Et afin que l’habit s’entresuivit de rang,
Il montrait des manchons gaufrés de satin blanc
D’autres manches encore qui s’étendaient fendues
Et puis, jusques aux pieds d’autres manches perdues.
Ainsi bien emmanché, il porta tout ce jour
Cet habit monstrueux pareil à son amour:
Tel qu’au premier abord, chacun était en peine
S’il voyait un Roi femme ou bien un homme reine...“ 30
Această homofobie împodobită cu tot panaşul artei poetice era
doar punctul de pornire al unei tradiţii care n-avea să cunoască întrerupere. Începea cochetarea scriitorului cu sloganurile urlate de o mulţime
ignorantă, răutăcioasă şi răzbunătoare; ieşirea lui din rolul de protestatar
incoruptibil, de nealiniat nimănui, de singuratec cutezător şi tocmai de
aceea ziditor de suflet pentru cei capabili să-l aprecieze ca înainte mergător; pe scurt: prostituarea literaturii. Mari prin talent, dar mici prin
calitatea gândirii, cei trei inaugurau era scriitorului aservit, cerşind pomana puternicilor zilei, pentru ca atunci când n-o primeau să flateze
instinctele cele mai josnice ale plebei. Căci împroşcând o iubire necunoscută lor sau de care voiau să nu fie bănuiţi, cu noroiul pseudo-poetic
al geniului ce-şi trăda menirea, ei puteau fi siguri că vor trezi atenţia
inaccesibilă pe alte căi. E profund semnificativ că la obârşia acestei
triste evoluţii se afla tocmai confruntarea conştiinţei cu „celălalt eros”,
căreia doar puţini au ştiut să-i facă faţă cu demnitate şi omenie.
Când Heine îşi va bate joc de confratele său Platen
portretizându-l ca „muiere care se delectează cu tot ce e muieratic la
alţii“; când Claudel îl va apostrofa pe Gide „caută de te vindecă şi nu
mai fă paradă de aceste ticăloşii“, iar Francis Jammes îl va avertiza
„Ori vei deveni nebun, ori te vei converti“; când Thomas Mann, homosexualul refulat şi camuflat, va denunţa sterilitatea homosexualităţii
30

Ibidem, p. 62
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(„Esenţa ei este libertinajul, viaţa boemă, fluşturatică. Nu poate întemeia nimic, nu creează o familie şi nu procreează“) şi va face elogiul căsniciei notând însă în Jurnalul său că „unul ca mine n-ar fi trebuit de fapt
să aducă vreun copil pe lume“; când citim asemenea discursuri ai căror
autori, uitându-şi menirea, se suie în amvon şi îl maimuţăresc făţarnic pe
predicator, trebuie să nu pierdem din vedere de unde vine această impertinenţă cu pretenţii morale şi moralizatoare. Sunt doar printre ultimele
produse ale unei tradiţii de prostituare cu rădăcini în homofobia literară
a secolului XVI pentru care înjurătura ţinea loc de gândire, iar efectul
grosolan uzurpa nobleţea artei. Ceea ce poate fi invocat şi ca circumstanţă atenuantă...

III. Homofobia contra liberei cugetări
E surprinzător ce ne întâmpină la început de secol XVII, când
atât prelungirile fanatizante ale Reformei, cât şi drasticele şi ameninţătoarele măsuri ale Contrareformei se întreceau în a aprinde ruguri,
pârjolirea dizidenţilor religioşi fiind singurul imperativ în care catolicismul şi protestantismul erau pe deplin de acord. Ei bine, pe acest fundal învăpăiat, voinţa de a trăi în conformitate cu propria fire şi nu după
poruncile vreunui catehism cunoaşte un impetuos şi tineresc reviriment,
nepăsător la pericolele care-l înconjurau, de-a dreptul spectacular.
Nu era însă în primul rând o revendicare a simţurilor, ci una a
spiritului care se sufoca în atmosfera îmbâcsită de servilă evlavie. Erau
zorii a ceea ce în secolul următor va purta numele de Iluminism. Indivizi
răzleţi – fireşte, nu masa – începeau să-şi dea seama că rostul omului e cu
totul altul decât voia să-l facă să creadă pioasa instituţie în încercările ei
multiseculare de a spăla creierul clientelei sale căutătoare de mântuire.

Sfidări primejdioase
A gândi liber şi a duce o viaţă de om liber, a nu se lăsa dădăcit
de nimeni câtă vreme sufletul simte că trebuie să-şi croiască singur
drumul – aceasta era marea aspiraţie a celor dispreţuitor numiţi liber
cugetători („libres penseurs“) sau spirite tari („esprits forts“, pentru care
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dicţionarul Robert nu găseşte altă explicaţie decât „les incrédules“, necredincioşii, sugerând astfel că, pentru a se elibera de credinţe, omul are
nevoie de un spirit puternic).
Li se mai spunea şi „libertini”, cu o aluzie transparentă la moravurile lor prea slobode. Iar conotaţia de rigoare a acestui fel de a numi
uşurătatea lor morală era inevitabil înclinarea spre iubirea cea interzisă.
Homosexualii pot aşadar să invoce cu mândrie rolul important jucat de ei
în trezirea europeanului la o conştiinţă de sine refractară oricărei tutele...
În fine, mai erau numiţi – supremă stigmatizare – infamii, „les
infâmes“, pentru dispreţul pe care-l arătau religiozităţii instituţionalizate. Sodomiţilor acest epitet le era agăţat cu o deosebită voluptate.
În secolul următor Voltaire, cu imensa-i autoritate, avea să răstoarne
complet sensul epitetului, lipindu-l pe frontispiciul bisericii, în care el
vedea cea mai mare vrăjmaşă a libertăţii şi demnităţii umane. Din momentul când el a creat sloganul „Écrasez l’infâme!“, libertinii s-au văzut
izbăviţi de cea mai mare parte a rău famatei reputaţii pe care o târau
după ei.
Contraofensiva erosului interzis, ca răspuns la amplificarea socială a asupririi sale, este o parte componentă a acestui proces. Cei care
simţeau iubirea altfel decât majoritatea nu mai puteau răbda s-o ţină sub
obroc, adică ascunzând-o îndărătul parteneriatului convenţional sau
transfigurând-o neoplatonic, după reţeta florentină, până la pierderea
oricărei vitalităţi şi transformarea ei în unire îngerească a unor suflete
descarnate. Poezia secolului XVII este caracterizată, printre altele, şi de
cutezanţa rostirii lucrurilor pe nume, şi încă foarte îndrăzneţ. Curentului
purist şi clasicizant reprezentat mai ales de Malherbe, i se va opune o
năvalnică tendinţă de a cânta homoerotismul în toată plenitudinea lui, nu
numai cu indiferenţă la reacţia indignată a cititorului bigot şi pudibond,
dar cu prea evidenta dorinţă de a o provoca. O pornire foarte departe
văzătoare, căci anticipa starea de spirit care abia în secolul XIX avea să
se cristalizeze şi să se impună pe deplin, proclamând deviza artistului
înnoitor: „Să-l scandalizăm pe burghez!” („Épater le bourgeois“).
Aceşti rebeli ai societăţii şi ai poeziei nu apăreau din nimic, ci
continuau o tradiţie plină de viaţă şi strălucire, în ciuda marginalizării ei
de către mentalitatea academică dominantă. Ei se puteau reclama de la
marele François Villon, pe bună dreptate considerat primul poet francez
modern, vehement opus stilului cuviincios al foarte aristocraticului
Clément Marot. Născut în 1431, el dispărea în 1463, dar nu neapărat în
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sensul că ar fi murit, ci că-i dispăruse urma. Condamnat în 1462 la
spânzurătoare de către jandarmeria din Paris pentru viaţa, ideile şi scrierile sale, toate certate cu legile, făcu apel, iar Parlamentul din Paris îi
comută pedeapsa în proscriere, şi de atunci nimeni nu a mai putut afla
ceva despre el. Se presupune că şi-ar fi dat sufletul, nu se ştie unde, răpus de urmările torturilor. În acele luni, când existenţa lui pendula între
funie şi surghiun, compuse capodopera creaţiei sale, „Balada spânzuraţilor“, profetică vestire a unor capodopere scrise în condiţii asemănătoare, adică pe buză de prăpastie şi sub semnul iubirii celei osândite:
„Plângerea lui Théophile de Viau către un prieten al său“ în 1623 şi
„Balada închisorii de la Reading“ împreună cu „De profundis“ care sar fi putut intitula „Plângerea lui Oscar Wilde către un prieten al său“,
ambele în jur de 1897-1898. Cu triumfătoare frenezie îşi afirmă Villon,
într-o serie de balade, apartenenţa sa la cei blestemaţi pentru amorurile
lor nesupuse rutinei erotice.
Au Palais-Royal, le cul est à la fête,
Les pédés mènent le jeu,
Les dragueurs viennent
Branler des queues
Qu’ils se foutent dans le cul.
Je sors ma bite et je cherche
Qui va me branler,
Me sucer
Et s’enculer dessus.1
1

Vezi nota 29, p. 45. Ceea ce-i permitea lui Villon să se sustragă cenzurii ecleziastice era argoul folosit de el, zis „Jobelin”, plin de termeni cu două înţelesuri
(de pildă: „coq“, care înseamnă şi cocoş şi penis) Restituită cititorului de azi în
franceza ultimelor secole, poezia îşi dezvăluie fără echivoc identitatea erotică.
Iată şi forma originală, a cărei savoare musteşte încă din lexicul şi structurile
sale arhaice şi argotice:
A Parouart, la grand mathe gaudie
Les coquillards mènent la paillardie,
Les adragueurs viennent à cinq ou six
Pour vendanger des ances circonscris
Qu’ils planteront dans leurs coffres massis.
Je sors mon coq et je m’en vais quérir
Qui, sous ses doigts me le fera blanchir
Taille ma plume avant de l’engloutir
Dans son fardis en poussant maint soupir.
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Urmaşii poetului blestemat
În acest spirit, nesentimental şi sfidător, îşi vor evoca iubirile lor
eretice, fericite sau nu, poeţi de seamă ai secolului. Iată-l pe François
Maynard (1582-1646) sfătuindu-l pe un pederast să trateze ceva mai
respectuos femeile, deorece ele aduc pe lume adolescenţii cu care el se
desfată:
Toutes les femmes s’étonnent
De ton coq dénaturé:
Il est ennemi juré
Du plaisir qu’elles nous donnent.
Bougre sans comparaison,
C’est offenser la raison
Que leur déclarer la guerre.
Sois leur désormais plus doux:
Elles ont mis sur la terre
Les garçons que tu fous.2
Întâlnim un umor asemănător, doar că ceva mai deşucheat, la
Denis Sanguin de Saint-Pavin (1595-1670) a cărui prietenă, Caliste, îl
surprinde în mijlocul unei scene intime cu fratele ei:
Caliste m’ayant aujourd’hui
Surpris avec son jeune frère
M’a reproché tout en colère
Qu’elle avait un cul comme lui.
- En vain, ai-je dit, tu proposes
De donner ce qu’ont les garçons.
Apprends à mieux nommer les choses:
Pour nous les femmes ont deux cons.3
Cel mai strălucitor şi mai cutezător dintre aceşti rebeli, numit de
unii „prinţ al libertinilor” de alţii „prinţ al poeţilor” este însă Théophile

Toată literatura homoerotică a lui François Villon a fost publicată în 1998 la
Paris, editura Mille et une nuits, sub titlul Ballades en argot homosexuel, ediţie
bilingvă îngrijită de Thierry Martin. Suculenţa şi picanteria lor lasă în urmă
Decameronul lui Boccacio şi va fi fost şcoală pentru Rabelais...
2
Ibidem, p. 74
3
Ibidem, p. 78
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de Viau (1590-1626) pe care, la mult timp după moartea sa, Saint-Pavin
îl portretiza astfel:
Jadis le fameux Théophile
Pour gens de cour et gens de ville
Faisait ce métier galamment.
C’était avec que tant d’adresse
Qu’il se payait dessus l’amant
Des vers qu’il fit pour la maîtresse.4
„L’amant“ pomenit de Saint-Pavin era cunoscut tuturor, fiind
marea şi unica adevărată pasiune a poetului: Jacques Vallée, sieur des
Barreaux (1599-1673), poet şi el, cu nouă ani mai tânăr decât
Théophile, a cărui dăruire i-a atras zeflemeaua străzii. Din folclorul
homofob al acelui timp făcea parte şi acest cântecel:
Du vilain plaisir de la vie
Que l’on nomme sodomie
Le conseiller Des Barreaux
Sait tous les plaisirs nouveaux.5
Ceea ce-i lega era însă de o calitate umană ieşită din comun şi
preludia dramatica iubire dintre Verlaine şi Rimbaud, Oscar Wilde şi
Alfred Douglas. Va fi sursa majoră de inspiraţie pentru Théophile, care
o va ascunde îndărătul unor nume fictive ca Cloris, Phyllis, Clorinne şi
altele:
Comme un dévot devers les cieux
Mes yeux tournés devers tes yeux
À genoux auprès de ta couche,
Pressé de mille ardents désirs,
Je laisse, sans ouvrir ma bouche,
Avec toi dormir mes plaisirs.6
Erotismul său poetic e străbătut de un sentiment al naturii şi al
singurătăţii absolut unic pentru acel timp şi anunţând marile reverii romantice:
Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints,
Promener mon esprit par des petits desseins,
Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise,
4

Ibidem, p. 75
Ibidem
6
„Stances“ în Französische Dichtung, Von Villon bis Théophile de Viau, ediţie
bilingvă, Beck, München, 2001, p. 396
5
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Méditer à loisir, rêver tout à mon aise;
Employer toute une heure à me mirer dans l’eau,
Ouïr, comme en songeant, la course d’un ruisseau,
Écrire dans le bois, m’interrompre, me taire,
Composer un quatrain sans songer à le faire.7
Homoerotismul libertinilor are în general o robusteţe aproape ţărănească. Problemele de conştiinţă, regretele, chinurile sufletşti nu figurează printre preocupările lor, iar tonul elegiac e rar. Nici chiar moartea
nu-i face să-şi piardă umorul sau veselia.
Când un institutor, pe nume Vigeon, fu condamnat să fie ars
pentru a fi practicat iubirea interzisă, Saint-Pavin îi dedică un sonet care
se încheie aşa:
Bougres qui l’avez vu sans l’oser secourir,
En chemise, tout nu, dans la Grève périr
Qui pouvait arrêter votre fureur lubrique?
Au lieu de lui chanter tristement un Salve
Vous deviez sur son feu venir branler la pique
Les armes à la main, sans doute on l’eût sauvé.8
Despre un anume Chausson, de care va fi vorba mai târziu, trimis şi el pe rug pentru acelaşi motiv, posteritatea n-ar fi aflat niciodată
dacă folclorul parizian nu l-ar fi imortalizat. Fără vaiete şi ştiind să facă
haz de necaz:
Je suis ce pauvre garçon
Nommé Chausson.
Si l’on m’a rôti
À la fleur de mon âge,
C’est pour l’amour d’un page
Du prince de Conti.
Si l’on brûlait tous ceux
Qui font comme eux,
Dans bien peu de temps hélas
Plusieurs seigneurs de France,
Grands prélats d’importance,
Souffriraient le trépas.9
7

Ibidem, p. 390
Vezi nota 29, p. 78
9
Ibidem, p. 87
8
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Dar cel mai inspirat comentariu poetic al acestei crime homofobe e panegiricul-necrolog al unui foarte tânăr poet căruia avea să-i fie în
curând hărăzită o soartă asemănătoare. Se numea Claude Le Petit (16381662) şi avea numai 24 de ani când a fost zvârlit pradă flăcărilor în locul
de sinistră amintire din mijlocul Parisului – Place de Grève (unde se află
astăzi primăria, impunătorul „Hôtel de ville“):
Ami, on a brûlé le malheureux Chausson,
Ce coquin si fameux à la tête frisée;
Sa vertu par sa mort s’est immortalisée:
Jamais on expira de plus étrange façon.
Il chanta d’un air gai la lugubre chanson
Et vêtit sans pâlir la chemise empesée,
Et du bûcher ardent de la pile embrasée
Il regarda la mort sans crainte et sans frisson.
En vain son confesseur lui prêchait dans la flamme
Le crucifix en main, de songer à son âme;
Couché sous le poteau, quand le feu l’eut vaincu,
L’infâme vers le Ciel tourna sa croupe immonde:
Et pour mourir enfin comme il avait vécu
Il montre, le vilain, son cul à tout le monde.10
Şi ajungem astfel la aspectul tragic al acestei mereu surâzătoare
rezistenţe în faţa unei homofobii batjocoritoare şi neîndurătoare. Se
impune acum să luăm în cercetare felul cum aceasta riposta la sfidătorul
elan libertin al secolului. Nu însă înainte de a ne apleca asupra unei opere literare care reprezintă culmea creativităţii homoerotice din acel timp.

Alcibiade şi maestrul său
Este un vast dialog în tradiţia formală a celor platonice, dar al
cărui conţinut, desigur, l-ar fi nemulţumit pe înţeleptul antic. Neoplatonismul renascentist, deja exalând miresmele unei senzualităţi ajunse la
limita dominării de sine, coboară din sferele sale idealist-contemplative
în lumea simţurilor aprinse şi însetate de vieţuire pasionată.
10

Ibidem
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Apărut la Veneţia în 1651 fără nume de autor, căci acesta şi-ar fi
riscat viaţa, L’Alcibiade fanciullo a scuola fu în repetate rânduri confiscat, interzis, ars, pentru ca timp de trei secole, cu toate aceste vicisitudini, să reapară iarăşi şi iarăşi, cucerind piaţa homoerotică a întregului
Occident. Nici până astăzi nu se poate şti cu exactitate cine l-a scris;
există doar presupuneri.
Oricare i-ar fi fost însă autorul, arta retorică şi literară a acestuia, în stare să-l captiveze chiar şi pe cititorul imun la o apologie a homoerotismului, se impune independent de misterioasa-i identitate. Aici
rezidă diferenţa esenţială dintre Alcibiade şi Corydon (căruia Gide îi
este desigur în mare măsură tributar). În vreme ce scriitorul francez,
sacrificând întrucâtva artistul din sine, tratează precumpănitor ideologic
şi academic fenomenul homosexualităţii, autorul italian rămâne permanent pe tărâmul ficţiunii literare străbătute de un puternic suflu poetic. Îi
subordonează întru totul conţinutul doctrinar şi pedagogic, fără ca substanţialitatea acestuia să aibă de suferit. Cu toată admiraţia ce-i port lui
Gide, trebuie să spun că, literar, Corydon păleşte pe lângă această introducere a junelui Alcibiade în tainele homoerotismului de la mijlocul
secolului XVII.
Nu este acel Alcibiade de care se îndrăgostise Socrate, totuşi
portretizarea lui lasă să se întrezărească un vag decor atenian antic. Imaginaţia autorului îl smulge însă cadrului istoric foarte circumscris şi îl
face contemporan unei lumi deja marcate de alergiile şi simbolurile
iudeo-creştinismului.
Maestrul lui se numeşte Filotim şi se deosebeşte mult de
Socratele cel atât de stăpân pe sine, aşa cum îl cunoaştem din dialogurile
lui Platon. Sau se poate spune: posedă magistral maieutica înţeleptului
atenian, dar nu e adeptul genului de virtute profesat de acesta. Virtutea
lui constă în felul afectuos şi curtenitor de a-şi trata discipolii, pe care se
fereşte a-i brusca sau umili. Nu se fereşte însă, atunci când i se întâmplă,
să se îndrăgostească de vreunul din ei. Ba chiar va merge cu ingeniozitate până la capătul legăturii erotice înfiripate, pe care o conduce cu tact şi
răbdare, mereu conştient însă de ţel.
Aşa se va îndrăgosti el şi de Alcibiade, a cărui adolescentină
strălucire este evocată de enigmaticul autor cu o vivacitate aptă să se comunice cititorului. Îşi încheie astfel portretul: „Totul respira în el gingăşie,
acel dar nemuritor al lui Dumnezeu cu neputinţă de cunoscut prin simţuri
sau de explicat prin cuvinte, vorbind doar inimii, atrăgând-o prin blânda
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sa magie, captivând-o şi trezind în ea sentimente pe care contemplarea
frumuseţii cereşti şi dumnezeieşti le purifică de tot ce e prea pământesc şi
prea omenesc, străine oricărei necucernicii sau idolatrii”.11

Discipolul avid de cunoaştere
Dar pe Alcibiade stăruinţele erotice ale maestrului îl sperie. El
ştie, din cele auzite acasă şi în cetate, că trebuie să ocolească asemenea
relaţii sau să li se împotrivească. Filotim se miră că un tânăr atât de inteligent şi capabil să cugete independent se poate lăsa influenţat de ceea
ce se vorbeşte în jur. Şi dintr-o dată „erastul” cedează locul învăţătorului
dispus să răspundă tuturor întrebărilor lui Alcibiade.
Acesta nu se lasă rugat. Vede chiar în neaşteptata situaţie creată
prin aprinderea emoţională a maestrului un bun prilej de a-şi lărgi şi
limpezi cunoştinţele. El este deja apt să facă deosebire între efuziunea
erotică a lui Filotim, căreia nu se simte în măsură să-i răspundă, şi vasta
ştiinţă a acestuia, de la care n-are decât de învăţat. Cu toate că erotismul
său, pe cale de a îmboboci, nu e de aceeaşi natură cu cel al învăţătorului
îndrăgostit, el nu afectează cu nimic setea sa de cunoaştere pe care e
sigur că Filotim, prin înţelepciunea care-i adusese faimă, o poate satisface ca nimeni altul.
Prima sa întrebare e legată de opinia foarte răspândită că raporturile pederastice încalcă legile naturii (o opinie pe care, fireşte, n-o putea
auzi în Atena pre-creştină, ci doar într-o ambianţă umană influenţată de
ideile lui Moise, Pavel şi Toma din Aquino). Explicaţia profesorului vine
prompt şi nu se poate spune că ar fi lipsită de logică sau temei, chiar dacă
pare şocantă din punctul de vedere al mentalităţii comune:
„Legile dictate de natura însăşi nu pot să fie contra naturii...
Un act este natural când natura însăşi împinge la săvârşirea lui, când
ea îi impune ţelul şi efectul... Nu face natura să se nască iubire tocmai
între fiinţele ce se aseamănă? Şi nu există între un bărbat şi un băiat o
mult mai mare asemănare decât între bărbat şi femeie?... Dacă aşadar
cineva simte o înclinare naturală spre băieţii frumoşi, cum ar putea fi
11

Pour convaincre Alcibiade, versiune franceză a originalului italian
L’Alcibiase fanciullo a scuola, atribuit lui Antonio Rocco. Nil Éditions, Paris
1999, p. 31
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iubirea acestora contrară naturii? Iar dacă natura nu face nimic zadarnic sau inutil, dacă ea desăvârşeşte tot ce începe, îi va lăsa ea – după ce
a creat frumuseţi tinereşti în stare să aprindă inimile – să se perpelească în dorinţi deşarte pe cei ce se îndrăgostesc de ele? Aceste frumuseţi
nu-şi au rostul lor?... Natura a făcut totul pentru noi, dar ea făcut de
asemenea totul spre gloria ei, precum şi pentru plăcerea noastră. A nu
face uz de darurile ei echivalează cu o ofensă. A nu-i folosi invenţiile
înseamnă să ne punem în afara ei, să ne răzvrătim împotriva ei şi să
merităm a fi şterşi din cartea vieţii. Ne-a dat plăcerea deoarece vrea ca
prin vieţuirea ei să-i aducem un omagiu şi s-o proslăvim ca pe cea mai
dragă, mai prevăzătoare, mai bogată, mai vrednică de a fi iubită dintre
mame“.12

Dumnezeiasca binecuvântare
Alcibiade se arată apoi îngrijorat de reacţia mânioasă pe care o
asemenea relaţie şi-ar putea-o atrage din partea lui Dumnezeu (ceea ce-l
face să apară încă odată prizonier al mentalităţii creştine, căci cei vechi
vorbeau de „zei“ şi nu de „Dumnezeu“, cel mult de Zeus sau Jupiter).
Maestrul răspunde la rândul lui ca unul căruia îi erau familiare nu numai
dialogurile lui Platon, dar şi Evangheliile:
„Dacă liberul arbitru, acest admirabil dar al lui Dumnezeu, ne
dă voinţa şi putinţa de a dispune, aşa cum înţelegem, de ceea ce ne
aparţine, de ce am face o excepţie în această unică privinţă? Poţi să
împrumuţi o casă, un cal, un câine şi să nu poţi împrumuta propria-ţi
persoană? E oare de conceput un tiran atât de crud încât, după ce i-a
redat sclavului său libertatea, să-i interzică a se servi de ea? Dacă
Dumnezeu ne-a făcut liberi, el nu ne-a dat pasiunile pentru ca să ne
simţim sclavi ai lor, ci pentru ca să le vieţuim. El, care ne-a creat fragili, cum ar putea el condamna slăbiciunile noastre? Ar însemna să-şi
condamne propria-i operă. Să-l întristeze oare fericirea noastră? Să
invidieze el oare plăcerile şi bucuriile noastre? Dacă acestea n-ar picura puţin balsam pe mizeriile bietei omeniri, locuitorii acestei lumi s-ar
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Ibidem, pp. 48-50
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simţi prizonierii infernului. Omul n-ar mai fi regele animalelor, ci rezumatul tuturor suferinţelor şi tuturor chinurilor”.13

Vicleşugul pretinsului cataclism
Dar cum stau atunci lucrurile cu Sodoma, acest simbol al furiei
divine dezlănţuite asupra celor ce-şi iubesc propriul sex? O întrebare
care-l arată pe Alcibiade foarte la curent cu prigoana împotriva a ceea ce
biserica numea sodomie şi sodomiţi. Răspunsul lui Filotim e uimitor,
dacă nu neapărat prin verosimilitate (totuşi remarcabilă), cel puţin prin
ingeniozitatea lui. El începe prin a evoca foarte pitoresc un imens lac de
bitum aflat între Arabia şi Siria. Apele sale foarte vâscoase îl făceau
impropriu pentru navigaţie, dar se dovedeau utile în multe alte privinţe,
printre care şi cea terapeutică. Iată-i pe evreii ieşiţi din Egipt ajunşi în
apropierea acestui lac:
„Când Moise, dătătorul de legi, trecu împreună cu poporul său
prin aceste locuri, evreii neştiutori îi puseră întrebări despre acest ciudat fenomen natural... Ocazie fericită pentru conducătorul lor de a născoci o poveste interesantă, dar şi folositoare pentru propriile lui scopuri... Armata sa era alcătuită în mare parte din femei, urâţite cu toate
din cauza lungii călătorii; devenite puţin atrăgătoare şi apte mai degrabă să stingă dorinţa decât s-o aprindă. Soldaţii, siliţi astfel să revină la
raporturi sexuale cu băieţii, le lăsau pe aceste nefericite într-o completă
părăsire. Văzând ce se petrece, înţeleptul căpitan cugetă la primejdiile
ce ameninţau poporul său prin îngrijorătoarea lui împuţina-re. Interzise
atunci orice relaţie cu băieţii, având grijă să adauge că era porunca
specială a lui Dumnezeu. Le spuse că tocmai pentru a pedepsi asemenea
relaţii preschimbase Atotputernicul aceste locuri într-un lac de pucioasă, că cinci oraşe înghiţite de foc lăsaseră în urma lor doar aceste rămăşiţe ale răzbunării cereşti. Iată cum, sub imperiul unor împrejurări
care-l forţau să născocească în grabă o poveste fantastică, legislatorul
opri formal şi solemn plăcerile fără seamăn care pot fi gustate prin
iubirea băieţilor. Vezi de ce depind legile!“14
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Ibidem, pp. 72-73
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Şi femeia?...
Maestrul răspunse apoi la o seamă de întrebări referitoare la situaţia şi destinul femeii în condiţiile unei înfloriri a iubirii
intermasculine. Nu s-ar vedea ea desconsiderată, marginalizată, umilită?
Filotim îşi va linişti discipolul astfel: „Dragul meu Alcibiade, nu poate fi
vorba de aşa ceva. Oamenii sunt călăuziţi de o mulţime de instincte,
dintre care cel mai puternic, cel mai universal e acela de a produce prin
zămislire fiinţe de aceeaşi specie şi de a perpetua astfel, din generaţie în
generaţie, viaţa a cărei durată natura a măsurat-o pentru fiecare din
noi cu atâta zgârcenie. De n-ar fi decât acest instinct, el ar fi de ajuns
pentru ca femeile să nu fie uitate, sau reduse la starea de sclavie, sau
lipsite de iubirea cu care le suntem datori... Când a devenit mama unei
fiinţe, femeia iese din inferioritatea condiţiei sale şi devine părtaşă la
înalta demnitate a rodului ei“.15
Îl poate satisface pe un bărbat iubirea unui adolescent sau a unui
tânăr abia ieşit din adolescenţă într-o măsură comparabilă cu ceea ce el
vieţuieşte unindu-se cu o femeie? Filotim e convins că voluptăţile homoerotismului nu au seamăn. „Dacă Cupidon e de sexul nostru, e pentru a arăta că iubirea de băieţi e superioară celeilalte. Cât despre iubirea de femei, ea e reprezentată de către Venus, care nu poartă tolba cu
săgeţi şi arcul decât când fiul ei i le împrumută. Aşadar băieţii sunt cei
ce ţin sceptrul iubirii; femeile n-au decât o autoritate de mâna doua, o
delegare a puterii“.16
Dar tema asupra căreia Alcibiade ar trebui să reflecteze mult
pentru a putea aprecia în cunoştinţă de cauză rolul femeii este mai ales
răspunderea acesteia în persecutarea celor atraşi de propriul lor sex.
Căci toate legile îndreptate împotriva lor au fost concepute numai şi
numai pentru a-i proteja drepturile, pentru a o feri de concurenţa primejdioasă a unei iubiri a cărei splendoare sfidează orice comparaţie. Ce au
făcut aşadar guvernanţii unor popoare? „Au formulat acastă lege prohibitivă, mult mai conformă intereselor statului şi ale politicii decât legilor raţiunii şi înclinărilor naturii. Această execrabilă raţiune de stat
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Ibidem, p. 52
Ibidem, p. 62
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face ca multe dintre interdicţii, deşi îngrozitoare, să treacă în ochii mulţimii vulgare şi proaste drept cucernice şi sacrosancte“.17
Şi maestrul îşi pune în gardă discipolul asupra ceea ce înseamnă
nu numai căsătoria, dar în general legătura cu o femeie pentru tânărul
care ştie să preţuiască viaţa liberă şi demnă: „Femeia îl vrea pe bărbat
în întregime. Şi tot nemulţumită rămâne. Din cauza ei mulţi neglijează
treburile serioase şi se pierd pe ei înşişi. O amantă e mereu pe urmele
tale, te spionează pe oriunde te-ai duce. Dacă te vede cu o femeie mai
vârstnică, înseamnă că eşti întreţinut de ea. Prietenii? – proxeneţi. Femeile tinere? – metrese. Băieţii? – amanţi. Iată-te silit s-o rupi cu lumea
ta şi să te închizi cu ea, ceea ce e ca şi cum ai vârî într-un sac un câine
şi un şarpe... Şi apoi să te pierzi pe tine însuţi, să te lipseşti de cea mai
bună parte a sufletului tău, de această incomparabilă comoară care
este libertatea. Pentru ce? Ca să te bucuri de o plăcere atât de facilă, de
o voluptate atât de comună, de o dulceaţă banală, de un ospăţ la care
toţi au partea lor, chiar şi muştele...“.
Alcibiade e consternat. „Dar dacă lucrurile stau aşa, ar trebui
ca nimeni să nu mai vrea să se căsătorească şi totuşi vedem că bărbaţii
fac contrariul“, interveni el. La care maestrul replică: „Dacă natura ar
fi îngăduit ca toate înclinările cu obârşie în simţuri să fie pur speculative, femeile ar fi obiect al dispreţului. Pe deasupra, părerile şi comportările diferă în funcţie de caractere. Doar un mic număr de oameni,
înzestraţi cu spirit filosofic, văd limpede în această chestiune. Ei se feresc de lanţurile unei asemenea legături, lăsându-i pe prostănacii noştri
de atenieni să petreacă femeile cu torţe aprinse la propriile lor case,
simbol evident al incendiului şi ruinei pe care aceste furii le aduc cu ele
pretutindeni unde intră“.18
De acest gen sunt explicaţiile prin care Filotim încearcă să potolească setea de cunoaştere a fermecătorului său discipol şi din care am
spicuit câteva. Ele vor sfârşi prin a-l face pe adolescent să abandoneze
imaginea pe care o avea despre iubirea intermasculină. De aici titlul
versiunii franceze a dialogului – Pour convaincre Alcibiade. Şi acesta
deveni, din convingere, iubitul învăţătorului său.
Era cu neputinţă să se inventeze ceva mai provocator la adresa
societăţii, familiei şi religiei în acest secol al XVII-lea, în care catoli17
18
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cismul şi protestantismul se întreceau în a se face stăpâni pe suflete
tocmai în numele principiilor şi valorilor luate necruţător şi cinic de
către Filotim sub lupa unei raţiuni refractare oricărei autorităţi. O raţiune
pusă, ce-i drept, în slujba pasiunii, dar pentru maestru pasiunea este o
înţelepciune dincolo de orice înţelepciune, prin ea manifestându-se misterioasa şi insondabil de profunda voinţă a naturii.

Între secure şi rug
Am zăbovit asupra lui Alcibiade fanciullo a scuola nu numai
pentru că este o culme a literaturii libertine de inspiraţie homoerotică,
dar şi pentru că ne introduce în felul cum funcţiona sistemul de represiune a homosexualităţii în secolul al XVII-lea. Pentru explicaţii ca cele
date de înţeleptul îndrăgostit Filotim se putea uşor plăti cu viaţa. E ceea
ce de altfel s-a şi întâmplat.
Deşi dialogul apăruse anonim, autorităţile bisericeşti, ajutate de
o poliţie pe cale de înjghebare, îl identificară pe autor în persoana veneţianului Ferrante Pallavicino (1618-1644), căruia de altfel i-a fost atribuită timp de trei secole paternitatea scrierii. Abia în a doua jumătate a
secolului XX s-a impus versiunea conform căreia Alcibiade ar fi ieşit nu
din pana lui, ci din aceea a unui ilustru profesor de retorică, Antonio
Rocco (1586-1653), ceea ce ar explica ingeniozitatea argumentărilor.
Chiar dacă nu era adevăratul autor, Pallavicino, ca reprezentant
de frunte al cugetării italiene subversive, furnizase deja destule dovezi
de insolenţă faţă de religia şi morala dominantă pentru ca cel puţin libertatea să-i fie primejduită. Scandalizase mai ales Il corriere svagliato:
poştalionul care făcea cursa Milano-Roma este prădat şi jefuitorii se
delectează citind scrisorile pline de revelaţii demascatoare şi picante
asupra înaltei societăţi clericale şi laice, dar nu mai puţin asupra vieţii
mănăstireşti. Deja, la instigaţia arhiepiscopului Vitelli, nunţiu apostolic,
fusese condamnat la câteva luni de temniţă. Alcibiade nu fusese decât
picătura care făcuse să se reverse paharul răbdării ecleziastice.
Licenţiozitatea gândirii şi exprimării sale nu ar fi scandalizat
într-o măsură să ducă la un sfârşit funest, dacă nu s-ar fi împletit cu dezvăluirea satirică a corupţiei şi ipocriziei clericale. Ţinta favorită a sarcasmului său era ilustra familie Barberini, din care proveneau Papa Urban VIII, câţiva cardinali şi toată liota de rubedenii ce profitau de pe
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urma lor. Dar cum să fie redus la tăcere limbutul scriitor libertin, inaccesibil răzbunării papale la Veneţia, unde Senatul îl proteja?
Un tânăr francez, Charles de Bresche, fiu al unui librar parizian,
fu bine plătit de clanul Barberini pentru ca, sub numele italian de Morfi,
să-l seducă pe Pallavicino şi să-l ademenească să facă o călătorie în
Franţa. Acolo, veneţianul fu cu abilitate mânat spre domeniile de jurisdicţie papală din jurul oraşului Avignon, unde fu numaidecât prins şi
încarcerat. După 14 luni de temniţă îi fu tăiat capul. Execuţia avea loc în
Avignon la 5 martie 1644.

De ce a abjurat Galilei
Italia îşi aducea astfel contribuţia sa la preţul sângeros plătit de
cugetarea liberă şi spiritul libertin. Nu era unica. De o greutate poate şi
mai mare era jertfa lui Lucilio Vanini (1585-1619), ale cărui urme în
istoria filosofiei nu sunt deloc neglijabile. Se afla în primele rânduri ale
celor care reconsiderau conceptul de natură, vehiculat de teologie şi de
biserică pentru a-i înfiera pe presupuşii încălcători ai legilor ei, înainte
de toate bineînţeles pe cei dedaţi unui eros considerat a fi contrar firii.
Or, pentru libera cugetare a secolului XVII ţine de natură tot ce omul
săvârşeşte spontan, dintr-un impuls lăuntric, indiferent de sexul spre
care se simte atras, iar plăcerea (homo)erotică, absurd condamnată de
religii, face parte din însuşirile majore şi darurile naturii. În fond, omul
nu are acces la o altă putere divină a existenţei decât cea care i se revelează printr-o identificare – nestânjenită de prejudecăţi religioase şi morale – cu natura din propria-i fiinţă şi din lumea înconjurătoare. Cu mult
înainte ca Spinoza (1632-1677) să formuleze aforistic această viziune
prin celebrul său „deus sive natura“, Vanini, în 1616, îşi intitula una din
operele sale: „De admirandis naturae, reginae deaeque mortalium,
arcanis“, adică „Despre tainele vrednice de admirat ale naturii, regină
şi zeiţă a muritorilor”.
Dar pentru Vanini filosofia nu reprezenta o îndeletnicire speculativă şi profesorală şi încă şi mai puţin o derivaţie a teologiei. Meditaţia
era parte integrantă a unei vieţi de aventurier care l-a dus până în Anglia, l-a făcut să cunoască de timpuriu temniţa, l-a mânat spre straturile
de jos ale societăţii cu care a fraternizat şi mai ales l-a încurajat să-şi
trăiască, nestânjenit de temeri, homosexualitatea. Căutarea sa patetică a
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Absolutului a început prin îmbrăţişarea vieţii religioase: a studiat teologia la Padova, s-a lăsat hirotonisit preot şi a intrat în Ordinul Carmeliţilor. Dezamăgit de ceea ce-i oferea catolicismul, trecu la religia anglicană, de care de asemenea se lepădă repede, dar nu se regăsi ca om liber
decât după ce plăti acest afront făcut englezilor prin câteva luni de închisoare. Reveni pe continent vindecat de toate iluziile religioase căci le
vieţuise găunoşenia atât cu sufletul cât şi cu trupul. Acuzatorii aveau să-l
numească ateu, în realitate era un panteist: vedea divinitate pretutindeni.
Emanciparea sa de orice formă de religiozitate confesională însemna totodată descoperirea raţiunii de a fi a omului în neatârnarea sa
de vreo dogmă sau de vreo autoritate, nici lumească şi nici spirituală,
căci doar în libertate ne realizăm pe deplin menirea. Libertinajul său,
chiar dacă – după cum au afirmat învinuitorii – va fi alunecat spre dezmăţ, a fost inseparabil de o aspiraţie sinceră tocmai spre acea deplină
libertate, interioară şi exterioară, care încununează regal demnitatea
umană. Sfârşitul său va arăta în mod spectaculos cât de autentică era
această aspiraţie şi ce tărie eroică o însoţea.
Fatală i-a fost probabil homosexualitatea căreia i se dăruia din
toată fiinţa. Ca şi Pallavicino, avea să fie victima încrederii în cel de
care se simţea atras. Iar acesta era din nou un francez: un tânăr aristocrat
care avea acces la intimitatea lui şi cunoştea ceea ce urmăritorii nu ştiau
şi ar fi vrut să afle. El dezvălui totul inchizitorului din Toulouse care-i
intentă lui Vanini un proces de erezie. Somat să-şi retracteze ideile, tânărul italian nu se lăsă intimidat de perspectiva pedepsei capitale şi îşi
reafirmă cu forţă convingerile. Sorbea curaj din exemplul de mărturisitor al lui Giordano Bruno, asasinat de inchiziţie cu 19 ani înainte. Martiriul său, precedat de respingerea crucifixului şi negarea dumnezeului
catolic, a constat din patru momente: tăierea limbii, strangularea, arderea pe rug, împrăştierea cenuşii. Avea 34 de ani. Acest teribil sfârşit i-a
stat lui Galileo Galilei în faţa ochilor când, în 1633, a acceptat să-şi renege ideile.

Poetul hăituit
Franţa se dovedea, cum se vede, un pământ prielnic finalului
tragic al destinelor libertare. Se manifesta aici un zel deosebit, aproape
sadic, în persecutarea liber cugetătorilor, mai ales când acestora li se
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imputa şi cumplitul viciu al sodomiei. Un rol de seamă jucau în această
persecuţie iezuiţii, adevăraţi cerberi ai Contrareformei. Dintre aceştia,
prin necruţarea de obsedat cu care îi urmărea pe tinerii partizani ai gândirii independente şi cutezătoare – „les beaux-esprits“, cum erau numiţi
pe atunci – s-a distins părintele François Garasse, ale cărui predici,
pamflete şi tratate de morală creştină nu încetau să alimenteze homofobia populaţiei şi să aţâţe vigilenţa represivă a autorităţilor.
Trista lui celebritate (constatabilă până astăzi în atenţia pe care
i-o acordă marile enciclopedii franceze) se datorează mai ales contribuţiei sale hotărâtoare la zdrobirea socială, psihică şi fizică a celui mai
strălucit poet din prima jumătate a secolului XVII, Théophile de Viau, al
cărui portret l-am schiţat deja evocând elanul rezistenţei poetice şi filosofice la înteţirea presiunii catolice. Scrierea în care ofensiva sa teologică împotriva poetului atinge maximum de virulenţă se întitulează pompos şi prolix „Doctrine curieuse des beaux-esprits de ce temps, ou
prétendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion,
à l’État et aux bonnes mœurs, combattue et renversée par père F.
Garassus“, apărută în 1623.
Deşi Viau îşi atrăsese prin talentul său protecţii importante,
acestea nu au fost în măsură să stăvilească acţiunea dezlănţuită împotriva lui la instigarea neostenitului apărător al dreptei credinţe şi al bunelor
moravuri. Or, poetul era un contravenient în ambele privinţe: îşi bătea
joc de iluziile religioase ale omului şi trăia după propriile-i legi, dintre
care cea mai importantă era aceea a iubirii interzise, vieţuită de el prin
ceea ce l-a legat pătimaş şi indisolubil de Jacques Vallée des Barreaux.
Şi nu numai că o vieţuia, dar o şi cânta, deghizând-o în pasiune pentru
fiinţe cu nume fictive şi clasicizante, vag feminine, ca Philis, Tircis,
Cloris şi altele (subterfugiu dat la iveală fără echivoc, într-un sonet, de
către Saint-Pavin care-l cunoştea bine: De Viau ar fi fost abil în a-şi
încânta iubitul cu versuri dedicate femeilor). Insolenţa faţă de puternicii
zilei – de pildă satirizându-l într-un poem pe ducele de Luynes, favoritul
lui Ludovic XIII şi primă mare afecţiune homoerotică a acestuia – îi
punea în mare primejdie securitatea.
Fu de altfel tocmai acesta temeiul primei măsuri drastice luate în
1619 împotriva lui: interdicţia de a mai rămâne în Paris. Găsi atunci
refugiu în nordica Picardie, la ducele de Montmorency, credinciosul său
protector. După un an îi fu îngăduit să se întoarcă în capitală unde încercă să ducă o viaţă pe cât posibil mai ştearsă, ba chiar să creeze impresia
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că se căieşte. Dar tigrul nu poate simula prea multă vreme sfiiciunea,
potrivită mai degrabă iepurelui. Or, viziunea poetică şi filosofică a lui
Viau era în realitate o sfidare a întregii lumi în care trăia şi ea rămânea
ceea ce era chiar atunci când retragerea în sine şi dorul de singurătate
apăreau în primul plan al existenţei sale. Şi astfel inevitabilul, adică
izbucnirea adevărului ascuns îndărătul aparenţelor împăciuitoare (se
convertise de la protestantism la catolicism şi mima chiar religiozitate!),
se produse. Cu apariţia în 1623 a culegerii de poezii Le Parnasse
satyrique – prilej al unuia dintre marile scandaluri ale literaturii franceze
– luă pentru totdeauna sfârşit viaţa pe care Viau şi-ar fi dorit-o liniştită
şi împlinită alături de prea iubitul său Des Barreaux.
Volumul se deschidea printr-o poezie care era o adevărată profesiune de credinţă homosexuală. Pe deasupra, exprimată cu o indecenţă
anume voită de autor pentru a şoca făţarnica bună cuviinţă a mentalităţii
burgheze, deja în irezistibilă ascensiune. Cum femeia (Philis) îi apare ca
sursă a tuturor relelor, simbolizate prin maladiile venerice transmise de
ea, el jură ca de acum înainte să nu se dedice decât iubirii prohibite.
Ultimele versuri sunau aşa:
Philis, le mal me vient de vous avoir foutue.
Mon Dieu, je me repens d’avoir si mal vécu.
Et si votre courroux à ce coup ne me tue,
Je fais vœu désormais de ne foutre qu’un cul.19
Mânia iezuită, care în tot acest timp nu încetase să mocnească
ameninţător, se dezlănţui acum cu furie, hotărâtă să-l facă a amuţi definitiv pe blestematul poet. Puse aşadar în mişcare maşinăria judiciară
care trebuia să producă acest nimicitor efect. Când află despre procesul
care i se ticluia – şi având mereu prezentă în spirit soarta cumplită a lui
Vanini, considerat de el întotdeauna un frate spiritual mai mare – Viau
fugi din Paris. Încercă să se ascundă pe unde putea, bineînţeles nu acolo
unde se ştia că ar putea găsi adăpost. Fu judecat în lipsă şi osândit la
ardere pe rug, după ce va fi făcut public mea culpa pentru ideile inspirate de diavol şi pentru viaţa de sclav al unui păcat de moarte. Dar cum
condamnatul nu era de găsit, sentinţa fu executată în mod simbolic, la
19 august 1923, în renumită Place de Grève: erau aruncate în flăcări
chipul şi operele lui.

19
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Ca să scape cu viaţă nu-i rămânea decât să fugă cât mai departe
de această ţară atât de crudă faţă de cei năzuiau spre adevărata libertate.
Se îndreptă spre nord cu speranţa unei posibilităţi de se exila în Anglia,
unde mai fusese odată când avea 19 ani şi simţise în juru-i o ambianţă pe
care amintirea îl făcea s-o considere mai tolerantă decât cea din Franţa lui
Ludovic XIII şi Richelieu. Fu însă recunoscut la graniţa belgiană şi arestat. Adus la Paris, fu zvârlit în închisoarea Châtelet şi închis în carcera
unde stătuse, înainte de a fi executat prin sfâşiere, Ravaillac, asasinul lui
Henric IV. E straniu cum de n-a fost executat de-adevăratelea; s-a procedat cu el ca şi cum ar fi fost deja mort prin arderea lui simbolică, iar
acum s-ar fi avut de-a face cu fantoma lui, care trebuia să fie răpusă pe
altă cale.
Iar această altă cale fu regimul exterminator la care fu supus poetul.
De o constituţie delicată, se va simţi ameninţat în însăşi substanţa sa
vitală prin mizeria, frigul şi privaţiunile ce-i erau impuse. Îi trimise regelui o lungă plângere în versuri în care, descriind amplu cadrul dezolant, spune printre altele:
Sire, jetez un peu vos yeux
Sur le précipice où je tombe;
Sainte image du roi des cieux
Rompez les maux où je succombe.
Si vous ne m’arrachez des mains
De quelques morgueurs inhumains
À qui mes maux donnent à vivre,
L’hiver me donnera secours:
En me tuant il me délivre
De mille trépas tous les jours.
Dans ces lieux voués au malheur,
Le soleil, contre sa nature,
A moins de jour et de chaleur
Que l’on n’en fait à sa peinture.
On n’y voit le ciel que bien peu;
On n’y voit ni terre ni feu;
On meurt de l’air qu’on y respire;
Tous les objets y sont glacés,
Si bien que c’est ici l’empire
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Où les vivants sont trépassés.20
Regele nu binevoi să răspundă acestui disperat apel. Ruinarea
fizică a încarceratului fu cea care duse la punerea în libertate pentru ca
statului să nu i se reproşeze uciderea poetului, mai ales că prin revizuirea procesului temeiurile condamnării păreau a nu mai avea nici o consistenţă. Fu deci lăsat să plece şi să moară unde va putea. A doua moarte
a lui Viau surveni la numai câteva luni prin avansarea nemiloasă, „galopantă“, a tuberculozei contractate în închisoare. Dar cea mai mare suferinţă îi venea nu de la neputinţele trupului, ci din partea prietenului adorat care, în timpul detenţiunii lui Theophile se dezisese de el şi negase
caracterul real al relaţiei lor. Această trădare intimă era cea care-i dădea,
de fapt, lovitura de graţie. Neîndurarea iezuită îşi atinsese ţinta. Glasul
libertinului amuţise, dar tăcerea care se aşternea un timp peste numele
lui era doar preludiul gloriei viitoare. Villon, Viau, Baudelaire, Verlaine
– una din tradiţiile majore ale literelor franceze.

Iar cei de jos şi simpli?
Dacă rangul intelectual al persoanei nu-i impresiona, ci mai degrabă îi întărâta pe gardienii religiei şi moralei publice, la ce îndurare să
se aştepte oamenii simpli, din păturile de jos, în care natura se manifesta
şi în acest fel, condamnat de ignoranţă şi răutate? Cercetători a căror
conştiinţă nu putea lăsa acest trecut samavolnic să-şi doarmă somnul de
veci sub lespedea uitării şi indiferenţei au întreprins o adevărată excavare arheologică a tonelor de documente din arhive hărăzite aceluiaşi
somn de veci, încercând să aducă astfel o modestă reparaţie postumă
acestor victime ale neînţelegerii şi cruzimii. Au fost şi sunt mai totdeauna ei înşişi purtători ai înclinării celei dispreţuite, istoriografia de tip
tradiţional şi academic neconsiderând niciodată vrednică de ea o asemenea investigaţie. Au ieşit astfel la iveală destine a căror meditare – altfel
decât în cazul personalităţilor deosebit înzestrate, dar indicând aceeaşi
neomenie a majorităţii „zdrobitoare“, mereu bucuroasă să poată zdrobi –
ar fi în măsură să potolească măcar întrucâtva această ură de neînţeles
împotriva unei aplecări ce nu intră în calapodul erotic al societăţii.
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349

Să pătrundem aşadar în cimitirul „virtual” al celor care, arşi pe
rug, n-aveau dreptul la un mormânt: cenuşa lor era totdeauna împrăştiată
în vânt. Întinderea lui e imensă; tot ce poate face vizitatorul e să arunce
privirile pe câte o piatră unde se află înscrise unele date, cele care au
putut fi recuperate prin cercetarea arhivelor. Charles Auvré, legător de
cărţi religioase, ars în piaţa Maubert din Paris, „comme sodomite
abominable qu’il était“, la 9 februarie 1602. S-a pretins că era hughenot,
adică protestant, şi că înainte de moarte un călugăr carmelit l-ar fi convertit la catolicism, dar nu era adevărat. François Beaupled, ţesător din
Laval, ars pe rug la 18 august 1611 pentru a-l fi sodomizat pe tânărul
Blaise Bonnetier, în vârstă de 13 ani. Gervais Liénard, viticultor din
Champigny, acuzat de a-l fi violat sodomitic pe Thibaut Valeran de 13
ani şi jumătate, ars pe rug la 21 iulie 1612. Toussaint Boudier, ucenic de
chirurg din Berthiay, învinuit că a „connu charnellement et contrenature plusieurs personnes“ a fost trecut prin foc la 19 august 1623.
Jean Perier, fiul unui hotelier din Chef-Boutonne, dat pradă flăcărilor la
4 iunie 1624 pentru a-l fi „sedus“ pe tânărul Gérard le Riche de 11 ani şi
jumătate şi a fi comis cu el „copulation charnelle et sodomie détestable“,
dar se pare că băiatul consimţise deoarece în sentinţă se cere părinţilor
să vegheze mai atent asupra lui. Léonard Moreuil, chirurg din Bellar,
acuzat de relaţii sodomitice şi incestuoase cu Catherine şi Michel
Morgaron, fiul şi fiica lui Pierre Morgaron, ars pe rug la 16 iulie 1633;
partenerii săi, minori, sunt biciuiţi la sânge şi închişi pentru doi ani
într-o casă de corecţie.
Vom zăbovi ceva mai mult la Jacques Chausson şi Jacques
Palmier din Paris, funcţionari în administraţie, bărbaţi în plină maturitate care trăiau împreună şi aveau relaţii homosexuale şi cu alte persoane.
În actul de acuzare se afirmă că cei doi sunt „bien et dument convaincus
d’avoir dit et proféré des blasphèmes mentionnés au procès“. Viciul
apare, ca în nenumărate alte cazuri, în strânsă legătură cu ireligiozitatea.
Sentinţa e deosebit de dură: deoarece au proferat şi blestemăţii, li se va
tăia mai întâi limba (ca lui Vanini), iar apoi vor fi arşi de vii (fără strangularea prealabilă care le cruţa adesea condamnaţilor suferinţa pârjolirii,
aşa zisul retentum). Sentinţa a fost executată la 29 decembrie 1661.
Acest Chausson e cel care i-a inspirat foarte tânărului poet Claude le
Petit sonetul tragico-satiric citat mai sus, omagiu adus eroismului cu
care condamnatul înfruntase martiriul. Şi tocmai acest sonet avea să
figureze printre piesele acuzatoare de cea mai mare greutate datorită
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cărora Claude le Petit însuşi, după numai un an, cunoştea aceeaşi soartă
şi în acelaşi loc.
Să continuăm acum plimbarea prin cimitirul virtual al celor arşi
pe rug pentru sodomie în Franţa secolului XVII, zis şi „le grand siècle“.
Félix Simon, tâmplar din Fresnay, ars pe rug la 24 noiembrie 1650 pentru a fi întreţinut relaţii sexuale cu tânărul de 16 ani André des Rosiers, a
cărui moarte subită, atribuită unei posibile otrăviri, i-a fost de asemenea
imputată. Antoine Mazouer, de 45 de ani, negustor de mătăsuri, şi
Emery Dugaton, de 21 de ani, arşi pe rug la 15 martie 1666 în piaţa din
Tours pentru a fi trăit împreună în cadrul unei relaţii apreciate de tribunal ca sodomită, dar niciodată recunoscută ca atare de cei doi. Tânărul
fugise de acasă ne mai putând suporta violenţele tatălui, iar acesta îl
învinui de pederastie pe cel la care fiul său găsise adăpost şi afecţiune.
La ardere trupurile celor doi au fost legate unul de celălalt şi flăcările
i-au cuprins şi unit pe amândoi ca într-o supremă îmbrăţişare. Cenuşa
lor de asemenea s-a risipit în vânt amestecându-se. Claude Fabre, ţesător din Vaude, este condamnat în 1667 la moartea pe rug din cauza relaţiei sale sexuale cu tânărul Isaac du Tremble, în vârstă de 14 ani şi de
religie protestantă. Considerat şi el vinovat deoarece se comportase ca
un complice, acesta din urmă va fi pedepsit doar cu închisoare de două
luni, dar cu condiţia să treacă la catolicism. Salomon Perresson, zidar,
de 53 de ani, este surprins în pădurea de lângă Troyes în plină acţiune
amoroasă cu un tânăr care reuşeşte să scape şi să fugă. Implorările şi
căinţa nu servesc la nimic: va fi ars pe rug la 22 februarie 1677 în piaţa
de grâne din Troyes. Va fi ars „în efigie” alături de el şi partenerul său,
dispărut, dar despre care se aflase că era un cioban pe nume Julien
Pessinelle. Un peruchier din Angers, Maurice Violain, învinuit de vecini
care îi spionau vizitatorii, va avea acelaşi sfârşit în piaţa primăriei din
oraş, la 28 noiembrie 1678. Şi vom pune capăt macabrului pomelnic
menţionând cazul agricultorului René du Tertre din comuna Sourches,
văduv, care ar fi fost văzut de vecini sodomizându-şi fiul. Sărac, dar încă
în puteri, nu avea altă posibilitate să-şi satisfacă pornirea sexuală. La 19
ianuarie 1680 va fi ars de viu în piaţa din localitate. Fiul va fi încredinţat
unui unchi.21
21

Datorez toate aceste informaţii lui Maurice Lever care în cartea sa Les
bûchers de Sodome (vezi capitolul anterior nota 22), expune rezultatele unei
impresionante documentări în legătură cu arderea pe rug a celor învinuiţi de
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La încheierea preumblării prin acest cimitir virtual, se impune
constatarea că nu numai elita intelectuală, dar şi cele mai diverse straturi
ale populaţiei, până la cele mai de jos, se puteau simţi atrase de erotismul cel prohibit. Fenomenul în sine rămâne minoritar, dar el împânzeşte
întreaga societate. Aşa fusese întotdeauna, aşa a rămas până azi: o minoritate transversală şi universal prezentă. Niciodată acest caracter al ei n-a
fost luat în consideraţie ca semn al unei realităţi obiective pe care omul
n-o poate schimba şi cu care nu-i rămâne decât să se împace şi să se
obişnuiască, ceea ce n-ar putea decât favoriza armonia socială.
Că în multe cazuri această atracţie erotică lua forme patologice
sau criminale este de netăgăduit. Dar dacă iubirii social acceptate i s-ar
interzice să se manifeste, n-ar lua-o şi ea razna sub imperiul instinctului
care-şi cere dreptul la viaţă şi e nevoit s-o apuce pe căi nefireşti? O poate de altfel lua razna şi bucurându-se de toate privilegiile permisivităţii:
e suficient să deschidem un ziar ca s-o vedem. Aberaţiile pe bază homosexuală provin nu din natura aparte a celuilalt eros, ci din oprimarea
acestuia, susceptibilă să declanşeze explozii psihice şi sociale. Nici unul
dintre judecătorii care trimiteau cu atâta uşurinţă vinovaţii de sodomie în
flăcările rugului nu se arătau în stare de un asemenea raţionament, deşi
prin studiile lor puteau fi tobă de ştiinţă scolastică. Toată înţelepciunea
lor se reducea la intransigenţe de felul celei formulate de juristul Antoine Bruneau în 1715: „Pedepsirea sodomiei nu poate fi îndeajuns de
aspră pentru a ispăşi o crimă care face natura însăşi să se ruşineze,
astfel că atât factorul activ cât şi cel pasiv trebuie să moară în focul
care-i consumă, iar cenuşa lor aruncată în vânt”.22
Moarte pe rug în plin secol XVII, secolul lui Ludovic cel Mare,
când clasicismul îmbogăţea cultura umană cu nemuritoarele capodopere
ale lui Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, La Rochefoucauld, suprasaturate de valori umaniste! Această distanţă ameţitoare dintre culmile spirituale şi răutatea bestială atinse de om, schizofrenie a unei întregi
civilizaţii, e cea care indică adevărata boală a fiinţei umane şi a societăţii generate de ea. Dar cine era nebunul să recunoască această realitate,
s-o ia în serios, să le-o strige în faţă celor „cu scaun la cap”? Aceştia nu
cunoşteau decât sloganul aţâţător la crimă lansat cu mare succes social
de Bernardino din Siena şi Girolamo Savonarola, asasini în sutană: „În
homosexualitate în secolele XVI, XVII şi XVIII. N-am reţinut decât esenţialul,
dar acolo fiecare dintre cazuri e amănunţit prezentat şi comentat.
22
Ibidem
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foc cu sodomiţii!”. Câtă omenie, în schimb, în purtarea şi poezia sărmanului Claude le Petit care lua apărarea lui Chausson şi îi lăuda curajul
sfidător, pentru ca numai după un an să aibă şi el aceeaşi soartă, în plină
floare a tinereţii! În a sa Chronique scandaleuse ou Paris ridicule, el
dedică un catren sinistrului loc din Paris numit Place de Grève, unde
alternau chermezele cu execuţiile, dar publicul era mereu acelaşi; simţim vibrând în el una din rarele conştiinţe care-şi dădeau seama că tragedia minorităţii hulite, deoarece era neînţeleasă, oglindea de fapt drama
majorităţii incapabile să înţeleagă:
Malheureux espace de terre
Au gibet public consacré;
Terrain où l’on a massacré
Cent fois plus d’hommes qu’à la guerre.23
E una din figurile cele mai înduioşătoare ale martirologului homosexual acest tânăr poet, trimis la rug când abia începuse a se bucura
de viaţă, primele sale bucurii fiind deja otrăvite de teama că ar putea fi
şi ultimele.

Îngropaţi de vii
Bineînţeles că nu toţi pederaştii bănuiţi, denunţaţi sau surprinşi
în flagrant delict erau ucişi. Dar nu din omenie, ci din calcul. Cum o
ardere pe rug era un spectacol, acesta avea răsunet şi impact. Efectul
putea fi timorarea celor înclinaţi să dea frâu liber adevăratei lor naturi,
dar pe de altă parte avea loc o imensă răscolire a interesului pentru fenomenul combătut. Poliţia însăşi, în curs de organizare, era cea care
atrăgea atenţia judecătorilor să-şi mai domolească zelul incendiar. De ce
să fie aceşti delicvenţi daţi spectacular pradă flăcărilor, când scopul
urmărit putea fi atins pe o cale foarte discretă? Li se putea oferi în închisorile statului o moartea lentă, dar sigură, neproducătoare de sminteală
pentru nenumăraţii gură-cască din rândurile bunilor creştini, obişnuiţi ai
lugubrelor reprezentaţii din pieţele oraşelor.
Se intra uşor la puşcărie. Ca cineva să fie arestat pentru sodomie
nu însemna neapărat că trebuie să fie surprins în plină acţiune erotică.
Unele gesturi care o sugerau sau o anunţau, plimbarea în locuri rău fa23
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mate, reclamaţia unor vecini ranchiunoşi puteau fi de ajuns. Poliţia devenea din ce în ce mai operativă. Necristalizată ca instituţie până spre
mijlocul secolului XVII, ea deveni de sine stătătoare şi capabilă de iniţiative abia prin decretul lui Ludovic XIV din 1667 care o separa de justiţie. Mişcarea homosexualilor sau a celor suspecţi de homosexualitate
constituia unul din principalele obiecte ale atenţiei sale. La depistarea
celor ce căutau relaţii sau voiau să-şi ofere serviciile un număr important de agenţi, unii de-a dreptul seducători, îşi aduceau concursul; erau
numiţi mouches. Denunţurile erau de asemenea foarte apreciate, iar când
se dovedeau eficiente, denunţătorii puteau conta pe substanţiale recompense. E deja, în germene, sistemul modern de urmărire.
Nimereau în închisoare mai ales cei a căror homosexualitate nu
se însoţea şi cu alte delicte. Dar mulţi regretau a nu fi fost daţi pradă
flăcărilor, viaţa în detenţie, atât de zguduitor descrisă de Théophile de
Viau în plângerea sa către rege, nefiind altceva decât o ardere la flacără
mică. Bastilia era destinată în primul rând delictelor politice şi religioase; personalităţile de rang puteau trăi acolo ca într-un hotel de lux. Pentru homosexualii din înalta societate sau aparţinând păturilor avute, stăteau la dispoziţie, în Paris, trei închisori: le Grand Châtelet, le Petit
Châtelet şi Fort-l’Évêque. În prima, se spunea, lumina şi aerul pătrundeau doar anevoie. Atmosfera era atât de viciată, încât o lumânare nu
putea rămâne decât foarte scurt timp aprinsă. Cei mai mulţi prizonieri
treceau direct din hrubele închisorii în groapa oferită de cimitirul învecinat, zis al „Inocenţilor”. Cât despre cea de-a doua, dărâmată cu puţin
înainte de revoluţie, ruinele ei erau astfel evocate de scriitorul LouisSébastien Mercier, la puţin timp după demolare: „Ce înfăţişare! Bolţile
întredeschise ale carcerelor subterane, care primeau aer pentru prima
oară după atâţia ani, par să dezvăluie ochilor îngroziţi ai trecătorilor
victimele înghiţite de întuneric... Mă întrebam: cum a fost posibil ca
oameni vii să fie aşezaţi în fundul pământului, în gropi unde mai degrabă morţii ar fi fost la locul lor?”.24
Grosul homosexualilor arestaţi şi condamnaţi ajungeau însă în
sinistrul stabiliment de la Bicêtre, din afara Parisului, care era spital,
balamuc şi puşcărie pentru sodomiţi. Se vede clar drept ce erau luaţi
aceştia: bolnavi şi nebuni. La Bicêtre încolţeşte ideea homosexualităţii
ca fenomen de patologie şi a tratării ei medicale. E greu însă de imaginat
24

Ibidem, p. 206
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efectul terapeutic – în ipoteza că ar fi fost posibil – al promiscuităţii şi
mizeriei cărora le erau abandonaţi aceşti nefericiţi. Un înalt funcţionar
de la „Cour des Aides“, care avea să se distingă mai târziu prin strădania
de a umaniza regimul carceral, Malesherbes, adresa în 1770 un raport
regelui Ludovic XV în care scria printre altele: „Carcerele au fost în aşa
fel făcute, încât se pare că se voia a se impune prizonierilor un mod de
viaţă care să-i facă a regreta moartea... Nefericiţii închişi în aceste
locuri umede şi infecte sunt legaţi de zid cu un lanţ greu şi li se dau
paie, apă şi pâine. Maiestăţii Voastre îi va veni greu să creadă că s-a
putut avea barbaria de a supune mai mult de o lună acestui îngrozitor
regim un om care era doar bănuit de fraudă. Nimeni în regatul vostru,
Sire, nu e sigur că nu şi-ar putea vedea libertatea devenită victima cine
ştie cărei răzbunări, căci nimeni nu e de ajuns de mare încât să fie la
adăpost de ura vreunui ministru şi nici de ajuns de mic ca să nu fie
vrednic de ura unui comis agricol“.25 Asupra unui vizitator străin, von
Vizine, impresia pe care o făcea Bicêtre în 1778 era aceasta: „E cu neputinţă ca cineva să-şi imagineze felul neomenesc şi barbar cum sunt
trataţi aici nefericiţii prizonieri. Nu mă pot dumiri cum o naţie atât de
civilizată şi înzestrată cu o atât de mare sensibilitate poate tolera asemenea orori în chiar preajma capitalei sale”.26 Se pare că la opt ani de
la raportul lui Malesherbes nici o îmbunătăţire nu intervenise în viaţa
deţinuţilor de la Bicêtre. După un deceniu şi ceva, regele însuşi, prizonier – împreună cu toată familia – al vârtejului revoluţionar de la 1789, va
avea prilejul să-şi facă o idee, chiar dacă nu foarte completă, despre
traiul din închisorile regatului său.

Ireligiozitatea celuilalt eros
Merită să reflectăm la legătura, uşor de constatat, dintre cugetarea îndrăzneaţă şi provocatoare a secolului XVII, atât de iconoclastă
încât îşi câştigase reputaţia de ateistă, şi tendinţele homosexuale care o
însoţeau frecvent. Pe deasupra, frapează reciprocitatea condiţionării:
faptele păreau să sprijine atât explicarea homosexualităţii prin ireligiozitate, cât şi explicarea ireligiozităţii prin homosexualitate. Prezenţa aces25
26
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tei înclinări la gânditori şi poeţi dintre cei mai reprezentativi, sfidători
faţă de tiparele mentale ale creştinismului, îşi avea replica în cutezanţa
anticlericală, profanatoare, a oamenilor simpli sau de jos, care erau homosexual predispuşi şi care nu numai că nu erau nici gânditori, nici
poeţi, dar posedau doar o foarte elementară educaţie. Homosexualitatea
duce ea la ireligiozitate? Sau reprezintă ea oare o consecinţă a ireligiozităţii? (cum afirmase Pavel, care vedea în păcatul sodomit pedeapsa
dumnezeiască pentru necredinţă).
Stabilirea unei cauze primordiale n-ar putea fi decât arbitrară.
Cu certitudine nu se poate spune decât că relaţia aceasta e cât se poate
de firească. Nefiresc ar fi ca cel ce s-a înţeles şi acceptat ca homosexual
să dorească a face parte din vreo biserică şi să mizeze pe Dumnezeul
propovăduit de ea. Ce-ar mai putea el aştepta de la o instituţie – şi nici o
religie nu face excepţie – care refuză să-i recunoască alteritatea, demnitatea şi dreptul de a trăi conform naturii sale, care i-a urmărit nemilos pe
cei ca el, care-l ameninţă cu chinurile cele mai înfricoşătoare în viaţa de
apoi? Ce nădejdi să-şi pună într-un Dumnezeu căruia Scripturile îi atribuie ura cea mai distrugătoare împotriva homosexualilor? Nu este tocmai el părintele ceresc şi instigatorul suprem al homofobiei? A-l căuta şi
a i se închina echivalează cu josnica nevolnicie a celui capabil să îmbrăţişeze genunchii călăului său.
Numai că, din fericire, e vorba doar de o fantomatică sperietoare, născocire a clasei sacerdotale dintotdeauna şi de pretutindeni în încercarea ei de a face din ideea de Dumnezeu instrumentul intereselor şi
puterii sale. Or, cine s-a împăcat şi s-a identificat cu homosexualitatea
sa e natural înzestrat pentru a putea să-şi dea seama că Dumnezeul religiilor nu este şi al său şi – dacă e în stare să cerceteze mai departe – că
esenţa divină a lumii e de căutat altundeva decât în dogmele, riturile şi
scripturile religiilor. Este exact ceea ce au întreprins cei numiţi „libres
penseurs” sau „beaux exprits” sau „esprit forts” în secolul XVII, mai
ales când simţeau această dureroasă „aşchie în carne“.
În timp ce în viaţa politică protestul social lua înfăţişarea aşa zisei fronde, atât de ameninţătoare încât familia regală trebuise să părăsească Parisul, ei reprezentau fronda spirituală, al cărei obiect nu puteau
fi decât deţinătorii puterii duhovniceşti cu întreaga ei platoşă ideologică.
Dar ţinta lor se afla dincolo de aceasta. Năzuiau spre o spiritualitate
eliberată de tot ce-l împiedică pe om să fie pe deplin el însuşi şi să se
unească într-un superb elan cu minunata natură din jurul său, cum ne
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lasă să întrezărim Théophile de Viau, în această odă scrisă la moartea
tatălui unui bun prieten şi care începe aşa:
Ote-toi, laisse-moi rêver:
Je sens un feu se soulever
Dont mon âme est toute embrasée:
O beaux prés, beaux rivages verts,
O grand flambeau de l’univers,
Que je trouve ma veine aisée!
Belle aurore, douce rosée,
Que vous m’allez donner de vers!27
Ateu n-a fost nici unul din cei urmăriţi de intoleranţa bisericească şi mai ales iezuită – trebuie spus din capul locului. Numai lătrătorii
de excomunicări şi-i puteau imagina astfel pe cei care îndrăzneau să
facă uz de gândirea lor, anticipând cu un secol renumitul îndemn kantian: „Omule, îndrăzneşte să te serveşti de raţiunea ta“. Or, o gândire, cu
cât e mai suverană şi mai scrutătoare, cu atât e mai aptă să întrezărească
îndărătul a tot ce se petrece în natură şi lume legi care transcend fenomenele. Un liber cugetător nu poate numi puterea de la care emană aceste legi, dar o simte cu toată fiinţa lui şi se înclină cu umilinţă în faţa ei.
Dacă pe buzele lui apare cuvântul Dumnezeu e ca să se facă înţeles de
ceilalţi, care se cramponează de acest concept, dar principiul divin al
existenţei, aşa cum îl înţelege el, n-are nimic comun cu religiozitatea
predicată de la amvon. Lucilio Vanini l-a exprimat cu sugestivă simplitate pentru cei învârtoşaţi în primitivismul felului lor infantil de a crede.
Când a trebuit să dea socoteală de îndrăzneala opiniilor sale, întrebat
fiind dacă crede în existenţa lui Dumnezeu, el rezumă în câteva cuvinte
şi plastic esenţa panteismului său. Rupând un fir de iarbă zise: „Et levis
est cespes, qui probat, esse Deum“ (Un fir uşor de iarbă dovedeşte existenţa lui Dumnezeu).28
Nu mi se pare deloc fantezist să presupunem că printre raţiunile
de a fi ale homosexualităţii, care nu sunt puţine, figurează şi aceasta: a
da exemplul unei gândiri constrânsă de viaţa însăşi să se bizuie exclusiv
pe sine, îmboldind astfel şi pe ceilalţi să uzeze în mod asemănător de
puterea lor de judecată fără să aibă nevoie de constrângerile suportate
adesea în mod tragic de homosexualul cugetător sau de cugetătorul ho27

Théophile de Viau, A Monsieur de L. sur la Mort de son Père, Ode, vezi nota
6, p. 410
28
Episod relatat de Leibniz în Teodiceea sa.
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mosexual. Prin alteritatea sa, acesta învaţă, cu un dureros preţ, să se
elibereze de iluziile în a căror captivitate trăiesc semenii săi, prea dispuşi, din comoditate sau lene, să creadă fără a cerceta.

Făgăduinţele raţiunii…
Din libera cugetare a secolului XVII se va naşte Iluminismul secolului următor (les Lumières, illuminismo, ilustración, Aufklärung,
enlightenment), neîndoios cel mai marcant eveniment spiritual postrenascentist. În limbajul basmului vorbind, autorităţii clericale, care
născocise cu neruşinare atâtea poveşti pentru a putea stăpâni peste suflete, i se mai smulgea o pernă de sub şezut. I se aminteau astfel poruncile
adevărului şi umilinţei, dintotdeauna propovăduite, dar niciodată practicate de ea. Şi pe măsură ce puterea duhovnicească se micşora, creştea
cea a raţiunii din care gânditorii iluminişti făceau criteriul infailibil şi
instanţa supremă în căutarea adevărului.
Ce a însemnat această regăsire a unei raţiuni alungate de obscurantismul religios e de nepreţuit. În toate domeniile cunoaşterii, de la
ştiinţele naturii la cele ale spiritului, prejudecăţile de obârşie medievală
se vedeau nevoite să părăsească scena istoriei pentru a lăsa loc cercetării
lucide, imparţiale şi scrutătoare, gândirii preocupate exclusiv de coerenţa cu ea însăşi. În strânsă cooperare cu empirismul apărut puţin înainte,
raţionalismul secolului XVIII va revoluţiona mai întâi activitatea intelectuală iar apoi, nu peste mult, întreaga societate europeană. Fiu al liberei cugetări, Iluminismul îşi va dovedi la rândul său rodnicia generând
revoluţia franceză, care avea să fie mama tuturor revoluţiilor de pe pământ.
Fireşte că o asemenea evoluţie nu putea să nu zgâlţâie şi edificiul homofobiei, în calitatea ei de sinistră moştenire a mentalităţii iudeocreştine. Cruzimea care se reclama de la pretinsa pedepsire divină prin
foc a pretinşilor desfrânaţi din imaginara cetate a Sodomei va fi categoric şi public condamnată de corifeii Enciclopediei. Iar vocilor lui Voltaire, Diderot, Montesquieu li se va alătura cea a eminentului jurist italian
Cesare Beccaria care, în tratatul său Dei deletti e delle pene (1764),
chema la dezincriminarea aşa-zisei sodomii. Urmarea va fi că, în Franţa
şi Italia secolului XVIII – „terrain où l’on a massacré cent fois plus
d’hommes qu’à la guerre“ (Claude le Petit) – rugurile se vor aprinde din
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ce în ce mai rar şi vor dispare practic spre sfârşitul veacului. Când totuşi
un asemenea spectacol va avea loc, Voltaire va lua o atitudine foarte
fermă, chiar dacă era vorba de un monstru sexual ca faimosul
Deschauffours, care nu dăduse înapoi în faţa crimei. Faimosului său
articol despre „iubirea socratică“ din Dicţionarul filosofic îi va adăuga
în 1769 o notă în care, invocând adagiul latin est modus in rebus, cerea
abolirea pedepsei capitale, mai ales în forma cea atât de barbară a arderii
pe rug: „Pedepsele trebuiesc aplicate pe măsura delictelor. Ce-ar fi
spus Caesar, Alcibiade, Nicomede Regele Bitiniei, Henric III Regele
Franţei şi atâţia alţi regi?“.29 E semnificativ că, exact în acelaşi timp,
renumitul filosof şi jurist britanic Jeremy Bentham concepea un argument asemănător împotriva nemiloasei tratări a pederastiei, fără însă a
avea curajul să-l facă public: „Ce s-ar fi întâmplat cu Aristide, Solon,
Temistocles, Harmodius şi Aristogiton, Xenofon, Caton, Socrates, Titus,
Cicero, Pliniu, Traian, Adrian, aceşti idoli ai ţărilor lor şi podoabe ale
naturii omeneşti? Ar fi pierit pe spânzurătorile voastre”.30 Timpul acţiona, cum se vede, împotriva homofobiei, totuşi nu cu radicalitatea pe care
ar fi cerut-o urmarea consecventă a unei raţiuni pure şi nepărtinitoare.

... şi inconsecvenţele ei
Căci homofobia era înrădăcinată nu numai în mentalitatea medieval-bisericească, de care un spirit critic se putea emancipa relativ
uşor, ci şi într-o natură umană modelată de o atotputernicie heterosexuală cu o vechime ce se pierdea în negura vremurilor. Or, Iluminismul
secolului XVIII punea un semn de egalitate între exigenţele raţiunii şi
exigenţele acestei naturi care, cu toată indiscutabila ei predominanţă
cantitativă, era departe de a putea epuiza conţinutul real al condiţiei
umane. Cultura greacă, deja obiect al veneraţiei generale, era exemplară
29

Voltaire, Dictionnaire philosophique. Garnier-Flammarion, Paris 1964, p. 38.
Acest adaos al lui Voltaire nu este inclus în toate versiunile şi ediţiile Dicţionarului său filosofic. Probabil că pentru unii editori este deranjant, homofobia
scriitorului apărând aici considerabil atenuată.
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Apud Louis Crompton, capitolul „Georgian Homophobia”, în Byron and
Greek Love, The Gay Men’s Press, England 1998, p. 39. Aici apar publicate
prima oară largi extrase din scrierile lui Bentham despre homosexualitate, rămase în manuscris.
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în toate privinţele, cu excepţia acesteia, inacceptabilă unei sensibilităţi şi
unui fel de înţelegere care se considerau a deţine monopolul normalităţii. Dar în aceste condiţii, raţiunea invocată de marii gânditori ai veacului în remarcabila lor operă trezitoare începea să-şi arate limitele, care
erau de fapt nu ale ei, ci ale celor ce o invocau.
În eseul său despre „iubirea socratică”, din „Dicţionarul filosofic”, Voltaire (1694-1778) îşi permite, cu obişnuita-i dezinvoltură, să-şi
subordoneze raţiunea capriciului şi gustului personal, când îşi închipuie
că poate şterge dintr-o trăsătură de condei ceea ce alcătuia esenţa cea
mai intimă a spiritualităţii eline – instituţia sacrosantă a pederastiei: „Je
ne puis souffrir qu’on prétende que les grecs ont autorisé cette
licence”31, exclamă el nevricos, ca şi cum susceptibilitatea ar putea ţine
loc de argument. Părerea sa foarte înaltă despre cultura greacă antică era
incompatibilă cu părerea sa foarte joasă despre iubirea dintre fiinţele de
acelaşi sex. Va decreta de aceea că grecii, care au lăsat posterităţii valori
sublime, nu puteau practica un eros atât de dezgustător. Vor fi existat
unele excepţii deplorabile, dar pe baza lor nu se poate trage concluzia că
homoerotismul ar fi fost definitoriu pentru o naţiune şi o cultură. Dar
dacă homoerotismul e dezgustător numai pentru că a fost împroşcat cu
noroi? Şi nu s-ar putea ca părerea cea atât de joasă despre el să reflecte
nivelul de gândire şi imaginaţie al celui care-l judecă?
Raţiunea voltairiană, cum se vede, înclină mai degrabă spre
idealismul care-şi ia dorinţele drept realitate, decât spre respectul riguros
al faptelor, datelor şi mărturiilor. Cugetătorul francez nu pregetă să-şi
reverse sarcasmul asupra istoriografiei antice (Plutarh, Sextus Empiricus) pentru a fi îndrăznit să atribuie grecilor – şi chiar lui Solon, legislatorul Atenei, ceea ce-l scoate din fire – o pornire pe care simţirea sa o
respinge, iar foarte abstracta sa logică o condamnă. Nu se poate spune
că obiectivitatea se află la loc de cinste în raţionalismul iluminist. El
jură, ce-i drept, pe raţiune, dar aceasta e programată de gusturile, înclinările şi idiosincraziile celui ce-i proclamă suprema autoritate.
O raţiune mărginită în competenţele ei de către obiceiurile unei
categorii umane, fie ea şi majoritară, intră însă în contrazicere cu ea
însăşi, adevărata ei natură fiind tocmai dezmărginirea care o face imună
la orice fel de prejudecată. Criteriul majoritar nu are nici o importanţă în
stabilirea adevărului. Să ne gândim la perplexitatea atâtor şi atâtor an31

Vezi nota 29, p. 36
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tropologi şi etnologi care, studiind viaţa unui trib din Africa sau dintr-o
insulă a Pacificului, îşi dau seama de falsitatea modului de viaţă practicat în cadrul marilor civilizaţii. Că mulţi sau chiar cei mai mulţi fac
acelaşi lucru nu dovedeşte neapărat raţionalitate. Poate fi obişnuinţă,
comoditate, lipsă de imaginaţie, instinct imitativ, frică de ceea ce nu e
rutină şi aşa mai departe. Meritele câştigate, pe drept, în alte privinţe, nu
au ajutat Iluminismului să înţeleagă homofobia de la înălţimea unei
raţiuni dezmărginite. El îşi poate da perfect seama că arderea pe rug a
pederaştilor e inumană, dar nu e în stare să înţeleagă cât de inumană este
stigmatizarea şi batjocorirea unei forme de iubire care nu corespunde
reprezentărilor erotice curente.
Ca să administreze o lecţie de modestie şi înţelegere acestui
apostol al toleranţei care era pentru contemporanii săi Voltaire, ironia
soartei avea să facă din el închinătorul exaltat al celui mai glorios pederast al Europei din veacul său, Frederic cel Mare. Faţă de tratamentul
dur căruia acesta îl supunea, autorul eseului critic despre „iubirea socratică” va reacţiona cu fandoseală de amantă neglijată sau trădată. În servilitatea onctuoasă arătată regescului şi prusacului său idol, Voltaire
nu-şi va face nici un fel de probleme din uitarea principiilor sale antipederastice. Într-una din nenumăratele poezioare drăgăstoase trimise lui
Frederic, va evoca mai mult decât complezent binecunoscutul episod
homosexual din viaţa lui Caesar, când acesta se lăsase tratat „pasiv” de
către Nicomede, Regele Bitiniei: „Îmi place Caesar între braţele
/Amantei care îi cedează, /Râd şi deloc nu mă supăr/ Văzându-l, tânăr şi
fermecător,/ Sub Nicomede şi deasupră-i”.32
Cum rămâne atunci cu indignarea filosofului în faţa portretizării
vechilor greci ca naţiune profund impregnată de homoerotism? Sau poate ceea ce le refuza grecilor devenea subit acceptabil când era vorba de
romani? Îl spăla pe Solon de păcat pentru a cocheta frivol cu păcatul lui
Caesar „sub Nicomede şi deasupra-i“? Pentru raţiunea iluministă duplicitatea nu este un viciu; e mai degrabă semnul umanităţii noastre, funciar înclinată să îmbrăţişeze contrariile sau să penduleze între ele. Dar să
fie la fel de firească şi pretenţia moralizatoare la adresa altora, când tu
însuţi te arăţi atras de către ceea ce vrei să combaţi? Nu se alunecă
atunci spre făţărnicie? E complexul tainic şi punctul cel mai vulnerabil
32
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al fenomenului pe care-l numim homofobie. Examinarea lui atentă scoate tot mai mult la iveală complicitatea secretă ascunsă îndărătul declaraţiilor de ortodoxie sexuală şi morală, de obicei prea ostentative ca să fie
şi autentice.

Homofobia ca rutină a gândirii
Cu jumătate de măsură – aşa intervine raţionalismul iluminist în
chestiunea homofobă. „Nu-i mai ardeţi în locuri publice, vă rugăm, e
inuman şi barbar, dar nu cumva să credeţi că le-am lua partea, ceea ce
fac ei rămâne oribil” – cam aşa s-ar putea rezuma, fără a simplifica totuşi, progresul înregistrat de secolul XVIII în tratarea iubirii interzise.
Germanul caracterizează o astfel de atitudine ca halbherzig, un adjectiv
pe care-l regăsim în englezescul halfhearted. Pe româneşte ar fi „cu
jumătate de inimă“, sau mai neaoş „fără tragere de inimă“, ceea ce ar
sugera mai pregnant insuficienţa sufletească aflată la originea unei angajări sociale atât de incomplete.
Nu-i era proprie numai lui Voltaire. L-am pus în frunte deoarece
era cel mai curajos (deşi curajul lui avea şi el meteahna raţiunii sale:
putea înfrunta poliţia regelui, nu şi misterele naturii umane). Altminteri
însă atitudinea lui era aceea a întregii pleiade de spirite doritoare să propage „luminile” unei filosofii eliberate de sub tutela clericală. Ce-i
drept, dacă mai toţi au trebuit să ia atitudine faţă de o problemă puternic
prezentă în viaţa societăţii, nici unul n-a mers atât de departe încât să
dedice, asemenea bătăiosului scriitor francez, un eseu păcatului cel mai
rău famat şi să-l mai şi denumească elegant „iubire socratică”. Nu din
curtoazie făurise însă Voltaire conceptul, ci din protest faţă de instituţia
detestată de el mai presus de orice – biserica –, inventatoare a termenului de sodomie, niciodată rostit de scriitor.
Immanuel Kant (1724-1804) formula, în 1783, una din cele mai
inspirate şi mai profunde definiţii ale Iluminismului: „Înseamnă ieşirea
omului din starea de minorat, de care e singur vinovat din lipsă de hotărâre şi curaj. Iar minoratul său nu e altceva decât neputinţa de a se
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sluji de propria-i raţiune fără îndrumare din partea altcuiva”.33 Îşi îndemna mereu cititorii şi studenţii să-şi pună la contribuţie puterea personală de judecată când se vor vedea confruntaţi cu vreunul din numeroasele şi pretinsele adevăruri în circulaţie. Nu şovăia însă, în prelegerile
sale despre etică să se pronunţe asupra homosexualităţii repetând, nedemn de geniul său, tocmai platitudinile teologice, de provenienţă tomistă, în circulaţie: crimă carnală împotriva naturii, refuz de a promova
perpetuarea speciei, înjosirea persoanei, coborârea omului sub nivelul
animalului etc.34 Şi unde să mai punem că, prin felul său de viaţă, excesiv de ordonat, şi prin caracterul speculativ al gândirii sale era astronomic depărtat de problemele sexuale, asupra cărora nu putea decât să
raţioneze într-un mod livresc. „Enciclopedismul” după care se pasionau
spiritele „iluminate” ale veacului, crea însă iluzia că raţiunea permite
omului să se pronunţe în mod just asupra oricărui domeniu al vieţii,
chiar dacă simţurile sale n-au venit niciodată în contact cu el – un fel de
a gândi perpetuat până astăzi în judecăţile emise asupra homosexualităţii. Pe deasupra, pe atunci ca şi azi, oricine se simţea competent
şi îndreptăţit să lovească încă o dată în homosexualul incapabil să se
apere. Iar dacă va fi fost adevărat ceea ce investigaţia istoriografică începe să scoată la iveală – şi anume că celibatul lui Kant şi ambianţa
exclusiv masculină de care se înconjura erau manifestări ale unui homoerotism abia ascuns – contradicţia dintre afirmaţiile publice şi realitatea
umană a filosofului devine şi mai stridentă.
Sau iată-l pe Jean Jacques Rousseau (1712-1778), al cărui Contract social avea să constituie principala armă de luptă ideologică pentru
revoluţionarii de la 1789. Se declara împotriva relaţiilor sociale existente în numele viziunii sale idilice a omului originar, nepervertit de civilizaţie şi mai ales de formele ei moderne. Concepea, în Emil, o întreagă
pedagogie menită să-l readucă pe occidental la acea stare de neprihănire
şi comuniune fericită cu natura. Nu i-a trecut însă prin minte întrebarea
dacă la popoarele necorupte de aşa-zisele progrese sociale şi tehnice (şi
a căror descoperire era în mare vogă pe atunci), homo-erotismul nu s-ar
putea manifesta ca o tendinţa naturală alături de cealaltă, aşa cum avea
33
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să demonstreze cu dovezi copleşitoare etnologia timpurilor următoare.
Reveriile rousseauiste despre o umanitate ideală, pe calea revenirii la
firescul şi simplitatea obârşiilor, făceau casă bună cu dezgustul ostentativ manifestat faţă de homosexualitate. În Confesiunile sale povesteşte
câteva întâlniri cu homosexuali care-l invitau la o relaţie intimă şi pe
care el a ştiut să-i pună energic la punct. Nu fără a fi trecut prin unele
zguduiri. Îl va fi îngreţoşat mai ales vederea spermei ţâşnind din penisul
celuilalt (nu spune ce se petrecea cu al lui). E tot ce mintea acestui mare
gânditor a putut să producă despre un fenomen care, chipurile, îl scârbea,
fără a fi arătat însă niciodată dorinţa de a afla de unde venea această scârbă şi de a-i examina temeiurile. Revoluţionar în atâtea privinţe, Rousseau
se agăţa de platitudinile în circulaţie atunci când era vorba de un fenomen
social a cărui înţelegere cerea o putere de pătrundere superioară celei ce
făcuse posibilă apariţia Contractului social.

Obscurităţile iluminismului
Cel mai grăitor exemplu de oscilaţie tipic iluministă între atitudini contradictorii, între o pornire generoasă şi o reţinere meschină, ni-l
oferă marele gânditor francez Montesquieu (1689-1755), moralist şi
filosof, ale cărui concepţii despre stat au avut un impact enorm asupra
evoluţiilor sociale din Europa şi America. Dacă revoluţia franceză îşi
găsise evanghelia ei în Contractul social al lui Rousseau, pentru democraţiile moderne marele îndreptar filosofico-politic avea să fie scrierea
cea mai renumită a lui Montesquieu, Spiritul legilor. Deja pentru Frederic cel Mare devenise carte de căpătâi, Ecaterina II vedea în ea un ajutor
de nepreţuit în politica de modernizare a Rusiei, iar preşedintele american Jefferson o studia cu creionul în mână.
Cum unul dintre capitolele tratatului e consacrat sistemelor penale din diferite orânduiri, era inevitabil ca autorul să se aplece şi asupra
aşa zisei crime împotriva naturii, pentru care în Franţa acelui timp pedeapsa capitală, deşi tot mai puţin frecventă, era încă departe de a fi fost
abolită. Sub aspect general, poziţia lui Montesquieu era aceea a intelectualului liberal, care îşi exprima neechivoc preferinţa pentru o jurisdicţie
călăuzită de raţiunea cea înţelegătoare şi mărinimoasă, iar nu de intoleranţă şi violenţă represivă. Principiul său de bază era: crimele trebuiesc
mai degrabă prevenite decât pedepsite. Era convins că prin influenţarea
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înţeleaptă a moravurilor, adică printr-o pedagogie socială bine gândită,
criminalitatea va descreşte de la sine. Cine putea să nu fie de acord?
Nu putem şti câtă sinceritate şi cât oportunism este în felul său
de a se pronunţa despre crima sexuală împotriva naturii (pe care, ca şi
Voltaire, se fereşte s-o numească sodomie, iar de vreo două ori îi va
spune chiar „iubire socratică“). Fapt este că îşi declară din capul locului
repulsia faţă de ea. Evocând şi el relatările istoriografiei antice, le tratează mai nuanţat şi totodată mai echivoc. Voltaire contesta realitatea
celor raportate de Plutarh; Montesquieu nu pune la îndoială mărturia
istoricului antic, dar sugerează fin desolidarizarea sa de ceea ce practicau vechii greci, evitând să le administreze lecţii de morală creştină,
cum cu atâta neruşinare făcuseră scriitorii bisericeşti timp de secole.
Într-una din scrierile sale de tinereţe, Osândirea veşnică a păgânilor, va
lua de altfel apărarea unei culturi prea aspru judecate din punct de vedere moral pe baza etaloanelor etice instituite de creştini. Va spune aşadar:
„Roşim citind în Plutarh că tebanii, pentru a îndulci obiceiurile tinerilor, au instaurat prin legi o iubire care ar trebui proscrisă de către toate naţiunile lumii.“.35
Fiind vorba de o faptă social reprobabilă, ea se cere fireşte penalizată. Dar cum? Foarte abil, Montesquieu o va pune alături de cele două
crime asociate dintotdeauna sodomiei de către biserică, vrăjitoria şi erezia, împreună cu care alcătuia un fel de triptic al fărădelegii anticreştine, al unei ireligiozităţi inspirate de diavol. Dar tocmai în acest
caracter al lor identifică filosoful şi juristul Montesquieu o insuficienţă
care face foarte discutabil tradiţionalul fel de a le pedepsi: „Este foarte
straniu că aceste trei crime – vrăjitoria, erezia şi cea împotriva naturii
– trebuiesc pedepsite prin foc. Căci, în ceea ce o priveşte pe cea dintâi,
poate fi uşor dovedit că nu există. Cea de a doua e susceptibilă de o
infinitate de distincţii, de interpretări şi limitări. Cât despre a treia e
adesea obscură şi nesigură.” Nu echivala această din urmă, simplă propoziţie, cu o dezincriminare a faptei considerată de cei mai mulţi teologi
mai gravă decât uciderea? Cele două adjective, „obscură şi nesigură”,
trebuie să fi căzut ca o bombă peste şandramaua teologică înălţată prin
veacuri multe de pretinse inspiraţii divine şi ordinară invectivă clericală.
Păcatul cel mai grav pe care-l poate săvârşi omul, degradat la calitatea
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de faptă „obscură şi nesigură”, despre care deci nici măcar nu se mai
poate spune dacă este un păcat...
Autorul însuşi pare să se fi speriat de cutezanţa sa. De unde declaraţia sa de bun creştin şi bun cetăţean al statului creştin: „Să mă ferească Dumnezeu de cea mai mică intenţie de a micşora aversiunea
publică faţă de o crimă pe care religia, moralitatea şi puterea civilă o
condamnă”. Dar chiar şi când condamnată este o faptă „obscură şi nesigură”? Contradicţia cu sine însuşi pare a nu-l preocupa pe Montesquieu.
Important pentru el este să lanseze în lume o idee luminoasă şi liberală,
iar pe de altă parte, chiar cu preţul unei inconsecvenţe, să-şi salveze
pielea. Că între cele doua atitudini se căsca o prăpastie logică, era un
tribut pe care-l plătea, probabil foarte conştient, împrejurărilor istorice.
Iar acestea nu-i erau deloc favorabile. Regele se va opune intrării lui la
Academie, iar cartea, deja celebră în Europa, va fi condamnată mai întâi
de Sorbona şi apoi, în 1751, va fi inclusă de Vatican în Indexul cărţilor
interzise (bunului catolic!) – Index librorum prohibitorum. Trebuia mimată homofobia, chiar şi când se încerca a se salva ceea ce ea condamna
şi poate mai ales atunci. O adevărată schizofrenie a moravurilor!
Totuşi nu lasă să-i scape ocazia de a sublinia inadmisibilitatea
metodelor exterminatoare, născute din iluzia că prin ele se va ajunge la
dezrădăcinarea viciului, de a cărui perpetuă regenerare el se arată conştient: „Ceea ce voi spune despre ea nu-i va diminua cu nimic infamia,
critica mea având ca obiect doar tirania, susceptibilă să dăuneze chiar
repulsiei ce trebuie să nutrim faţă de acest viciu”. Filosoful îşi va fi zis:
Să-i scap măcar de la moarte, şi pentru rest... Dumnezeu cu mila. Era tot
ce putea face filosoful raţionalist şi iluminist într-un stat cu structuri încă
feudale şi cu o biserică încă atotputernică – atât de atotputernică încât
avea autoritatea necesară să interzică îngroparea răposatului şi hulitorului
Voltaire, pământul fiind, cum se ştie, „terre chrétienne”.
Aşa încât, în cele din urmă, pentru a-şi duce la capăt pledoaria,
filosoful şi juristul Montesquieu preconiză o soluţie nebuloasă, aptă să
împace şi capra şi varza, adică dorinţa sa de umanitate şi inumanele
imperative social-ecleziastice: prohibire oficială riguroasă şi suspendare
a pedepsei capitale, în aşteptarea ca această criminalitate... socratică să
între de la sine în reflux.
„Să fie tratată ca orice violare a moralei, prin severa ei interzicere de către magistratul civil, şi natura îşi va apăra sau relua curând
drepturile sale”. O natură pe care nici unul dintre corifeii Iluminismului
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– poate cu excepţia lui Diderot şi a moralistului Vauvenargues, el însuşi
foarte probabil închinător al lui Ganimede – nu s-a arătat în stare s-o
scruteze în ceea ce are ea nocturn şi misterios. Şi nici unul din iluminişti
nu s-a aflat atât de departe de acest aspect al ei ca Voltaire, cel mai scânteietor dintre toţi. Pe semne că prea multă lumină mai şi strică, îndeosebi
când e vorba de adevăruri care trebuiesc căutate în văgăunile necercetate
ale insondabilului suflet uman, unde raţionalismul n-a fost niciodată
ispitit să coboare...

O persecuţie modernizată
Aşadar, tocmai în Franţa secolului XVIII, unde se puneau bazele adevăratei revoluţii sociale (cea din Anglia secolului anterior fusese o
improvizaţie lipsită de adâncime, care l-ar fi lăsat probabil indiferent pe
Shakespeare), homofobia se vedea lipsită de mijlocul represiv cel mai
feroce: pedeapsa capitală, înainte de toate prin arderea pe rug. Iar cum
aceasta era de esenţă religioasă, căci se voia etern simbol al ploii de foc
prin care Dumnezeu nimicise Sodoma, cotarea teologică a iubirii interzise făcea loc celei moral-burgheze: păcatul devenea viciu, ofensei aduse dumnezeirii i se substituia încălcarea normelor cetăţeneşti de convieţuire, mânia divină ceda locul indignării sociale. Denumirea de infamie
înlocuia prea bisericeasca sodomie, iar cine se făcea vinovat de ea căpăta numele sau calificativul de infam. Începea de asemenea să fie folosită
noţiunea de pederastie, în alt sens decât cel antic, care se referea exclusiv la relaţia erotică dintre un adult şi un adolescent.
Ieşind din competenţa clericală, urmărirea infracţiunii era acum
tot mai mult de resortul poliţiei, organism represiv tânăr, pus pe picioare
de Ludovic XIV şi care înfăptuia sistematic şi cu metodă ceea ce înainte
avea loc mai mult la întâmplare, fără o concepţie şi discontinuu. Se plătea astfel stingerea rugurilor printr-o omniprezenţă a supravegherii poliţieneşti, cu efecte psihologice deloc neglijabile. Ca să nu mai vorbim de
ceea ce-l aştepta pe infractorul trimis să-şi ispăşească vina la închisoare.
Nu întâmplător avea să fie inaugurată Revoluţia franceză prin asaltul
Bastiliei: se voia a se pune capăt vieţii de temniţă, simbol al unei asupriri mai generale.
Numai că Bastilia era pentru sistemul carceral francez un fel de
hotel de lux unde, pe deasupra, mai existau, la 14 iulie 1789, doar şapte
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deţinuţi, ceea ce desigur că asaltatorii n-aveau de unde să ştie. Ca îngropaţi de vii trăiau deţinuţii în celelalte închisori, în mod special la
Bicêtre, principal loc de destinaţie pentru „infamii” socotiţi nevrednici
de viaţa în libertate. Ajungeau acolo livraţi de o poliţie care-i tria după
criterii nu chiar lipsite de raţionalitate, dacă le raportăm la elucubraţiile
teologice ale secolelor anterioare. Cei cărora detenţia le era cruţată
aveau de suferit însă alte traume, mai subtile şi într-un alt fel zguduitoare. Iar ceea ce îndurau atât unii cât şi ceilalţi reverbera în jur pe arii din
ce în ce mai largi, creând o stare de spirit care făcea fructul oprit mai
ademenitor şi mai primejdios, mai gustos şi mai înveninat totodată.

Adevărata abjecţie
Arma cea mai importantă a poliţiei nu era totuşi întemniţarea, ci
una mult mai rafinată, făurită printr-o cunoaştere pe cât de subtilă pe
atât de perversă a psihicului. Se avea în vedere înclinaţia spre trădare,
consubstanţială firii umane, manifestându-se ca expresie a unei slăbiciuni fundamentale, a instinctului de conservare, a pornirii spre răzbunare,
a invidiei sau răutăţii care ne însoţesc pe toţi ca o umbră. Unii li se împotrivesc din capul locului, alţii se lasă uşor târâţi de ele. Poliţia conta
pe această din urmă posibilitate şi se străduia să născocească mijloacele
cele mai eficiente de a o exploata. Ea ştia că prin solicitarea deosebit de
intensă şi mai cu seamă abilă a josniciei omeneşti latente, conştiinţa
morală poate să abandoneze ultimele rezistenţe şi să dea în vileag ceea
ce ar fi trebuit să rămână o taină. Apelul făcut la această abjecţie funciară şi potenţială a puţin consolidatei noastre con-diţii umane va aduce
poliţiei de-a lungul secolelor următoare, servicii de neconceput înainte,
când formele de persecuţie erau atât de grosolane.
Poliţia făcea primul pas în aplicarea perfidei metode câştigându-l
în calitate de colaborator pe cel prins în flagrant delict de „infamie”, dar
susceptibil, prin anumite calităţi, în primul rând fizice, să-i ajute a-şi
îndeplini misiunea. Lăsat liber şi chipurile iertat, el trebuia să-i ademenească pe cei care l-ar fi dorit ca partener, îndeosebi în locurile unde se
căuta şi se oferea companie erotică: Tuileries, Jardin Royal, Champs
Élysées, Faubourg Saint-Antoine etc. Era fireşte exclus ca acest ispititor,
numit mouche, să poată înjgheba un adevărat raport intim cu persoana
contactată; obligaţia lui era de a-l duce pe celălalt cu vorba şi de a-i crea
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false speranţe până ajungea cu el la locul unde un ofiţer al brigăzii de
moravuri aştepta pentru a înşfăca partenerul amăgit şi a-l duce la poliţie.
Seducătorul mouche era astfel constrâns la o dublă trădare: nu numai a
celui care i se încredinţase cu ingenuitate, dar şi a propriei sale naturi, pe
care trebuia s-o ignore şi s-o prostitueze.
După fiecare misiune îndeplinită şi în aşteptarea retribuţiei,
agentul trebuia să redacteze o dare de seamă a felului cum decursese
racolarea victimei, incluzând în ea cât mai multe amănunte de care se
putea servi poliţia în investigarea ulterioară a cazului. Spicuind numeroasele documente descoperite de cercetători în arhiva poliţiei pariziene,
putem alcătui „portretul-robot” al unui asemenea raport de serviciu.
Dosarul fiecărui caz se deschidea totdeauna prin prezentarea inculpatului. De pildă: Bernard Girardot, 28 de ani, căsătorit, născut la Dijon,
arestat la 10 mai 1737. După care „seducătorul“ descria împrejurările
contactării: „Întorcându-mă de la plaja aflată la capătul Podului-Nou
(Pont-Neuf), l-am văzut pe numitul Girardot îndreptându-se într-acolo.
Trecând pe lângă mine a făcut semnul obişnuit al infamilor şi şi-a continuat drumul, după care s-a oprit pentru a se asigura că vin după el“.
Apropierea putea să înceapă însă şi prin abordări mai licenţioase: „Aflându-mă în grădina Luxembourg l-am văzut plimbându-se
alături de mine pe un preot care la un moment dat se opri ca pentru a
urina şi începu să-şi agite membrul“.
Aceşti mouches se arată totdeauna preocupaţi de cum îi va interpreta comportarea şeful poliţiei. Or, în nici un caz acesta nu trebuia
să-l suspecteze de dublu joc. Va sublinia deci cu ostentaţie distanţarea sa
de infamul care-i făcea propuneri ruşinoase. Tot ce-şi putea permite –
cel puţin aşa lasă să apară – era să-i facă promisiuni care, în loc să se
împlinească, trebuiau să-l conducă pe cel momit în plasa comisarului.
Scena cu preotul, bunăoară, continuă aşa: „Încercând să introducă mâna
în pantalonii mei, mă întrebă dacă sunt în erecţie. Rugat de el să-mi
desfac pantalonul, n-am acceptat. Mă apucă atunci de curea şi vru din
nou să bage mâna cu forţa. I-am spus atunci: Domnule părinte, nu e
bine aici“.
Dialogurilor relatate nu le lipseşte uneori savoarea, ca acestuia
care are loc pe malul Senei: „L-am întrebat: Vă plac aşadar bărbaţii?
Mi-a răspuns că fiecare îşi are slăbiciunea sa. I-am spus: Deci nu sunteţi căsătorit? Mi-a răspuns: Căsnicia mea n-are cu asta nici o legătură. Apoi mi-a zis: Nu vreţi să ne scăldăm? I-am răspuns că nu am deloc
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chef să mă scald. Încercând apa, îmi spuse: Vă asigur că nu e deloc rece.
I-am repetat că n-am nici cea mai mică dorinţă să intru în apă. La care
el: Vă e teamă să arătaţi ceea ce purtaţi? Nu, zisei, dar nu vreau”.
Sfârşitul racolărilor este invariabil acelaşi, ca în cazul acestui
ucenic croitor: „M-a întrebat dacă locuiesc singur. I-am spus că da. Mi-a
propus atunci să vină cu mine să ne culcăm împreună. I-am spus că
trebuie să văd mai întâi dacă este cu putinţă. M-a însoţit şi în timp ce
treceam pe lângă poarta domnului comisar Parent a fost arestat din
ordinul regelui”.36
Este întru totul posibil ca adesea provocarea obscenă să vină din
partea agentului însuşi care, ca să ajungă la retribuţia jinduită, forţa
reacţii susceptibile să creeze scena aşteptată de comisarul de poliţie. E
ceea ce i s-a întâmplat unui gentilom din foburgul Saint-Antoine, un
anume domn de Sainte-Colombe, arestat în felul descris mai sus.
Indignându-se de metodele poliţiei, trimise ducelui de Bourbon o plângere în care, printre altele, spunea: „În loc să fie urmărit adevăratul
vinovat, sunt supuşi represiunii oameni cinstiţi şi nevinovaţi. Burghezul
cel mai înţelept şi mai cumsecade nu poate fi sigur că va ajunge să
doarmă noaptea în patul său. Întreg cartierul Saint-Antoine murmură
din cauza acestor violenţe şi tertipuri, de care desigur că Alteţa Voastră
n-aveţi cunoştinţă. Aflaţi că ceea ce-i îndeamnă pe aceşti nenorociţi
(adică ispititorii, „les mouches“, n.n.) să-l aresteze arbitrar pe omul
cinstit, în lipsa unor ocazii legitime, este recompensa de 50 de livre
pentru fiecare ins dus la poliţie. Dacă nu se va pune capăt acestui gen
de dezordini, închisorile Parisului vor fi curând pline nu de criminali, ci
de cei mai buni dintre cetăţeni“.37 Plângerea domnului de SainteColombe la ducele de Bourbon avu succes. Locotenentul general al poliţiei dădu ordin de punere în libertate a încarceratului.
Şi ce se întâmpla cu victimele agenţilor strecuraţi ca seducători printre homosexualii în căutare de parteneri? Ei bine, apăreau în faţa
personajului cu funcţia de „lieutenant-général“ care le hotăra soarta.
Dacă nu avea antecedente şi nu comisese acte de violenţă, era repus în
libertate, nu însă înainte de a fi ascultat mustrarea numită „mercurială“
şi de a fi semnat aşa zisa „supunere“ prin care se obliga să nu mai frecventeze locurile unde se întâlneau „infamii“. Dar mai importantă decât
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orice era denunţarea persoanelor cunoscute de el ca homosexuale. Cu
cât era mai bogată lista de nume şi adrese oferite de el poliţiei, cu atât
creşteau şansele grabnicei sale eliberări şi ale perspectivei de a se transforma în colaborator plătit al instituţiei. Maurice Lever a scos la iveală
din arhive şi documente de acest gen: „La 25 noiembrie 1748 este repus
în libertate numitul Jean-Louis, zis La France, de meserie servitor, ca
răsplată pentru «lunga declaraţie» prin care îi denunţa pe toţi sodomiţii
cunoscuţi de el. Câteva luni mai târziu, un anume Chatagnon, meseriaş
producător de cuie, este eliberat în aceleaşi condiţii. Putem citi pe marginea raportului care-l priveşte: «A fost iertat cu condiţia să-i dea în
vileag pe toţi complicii şi să dezvăluie tot ce au făcut aceştia».
Chatagnon va lua aşa dar condeiul în mână pentru a-i denunţa pe toţi
cei cu care se culcase”.38
Erau formele „benigne” ale intervenţiei poliţieneşti. Când cazul
era mai complicat, pe învinuit îl aştepta închisoarea. Pedeapsa cea mai
grea era deportarea într-una din insulele aşa-ziselor „Indii Occidentale”
(Martinica, Guadelupa etc.). Recurgerea la arderea pe rug rămâne cu
totul excepţională, cum s-a întâmplat în 1726, în cazul devenit celebru al
lui Deschauffours, ale cărui excese cereau o ripostă pe măsură. Fireşte
nu aceasta, pe care însuşi Voltaire o va considera nepotrivită. În adaosul
la eseul despre „iubirea socratică” din „Dicţionarul filosofic”, el va comenta astfel evenimentul din Place de Grève: „Când a fost ars pe rug
Deschauffours se luaseră ca temei Legile lui Ludovic cel Sfânt, formulate în franceză abia în secolul XV. «Dacă cineva e bănuit de... trebuie
dus la episcop; iar dacă e dovedit, toate mobilele sale revin baronului,
etc.», dar Ludovic cel Sfânt nu spune ce trebuie făcut cu baronul, dacă e
bănuit şi dovedit de... Trebuie observat că prin cuvântul de... Ludovic
cel Sfânt îi înţelege pe eretici, care nu erau numiţi altfel. Îi datorăm
unui echivoc arderea pe rug a lui Deschauffours, gentilom din Lorena.
Despréaux a avut dreptate să scrie o satiră împotriva echivocului; a
pricinuit mai mult rău decât se poate imagina”.39
Vicleşug, delaţiune, minciună, venalitate – acesta era aşadar
conţinutul moral al sistemului de represiune care înlocuia sfânta mânie a
celor ce se voiau cândva reprezentanţi şi răzbunători ai onoarei divine
pângărite de închinătorii Sodomei. O mizerie umană o înlocuia pe alta.
38
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O paralelă grăitoare
Despre ce va fi însemnat organizarea sistemului poliţienesc de
urmărire a homosexualilor în secolul XVIII ne putem forma o idee făcând un salt istoric în Statele Unite din anii şaizeci ai secolului XX. Se
ajunsese în anul 1960 când încă ziarul „District of Columbia” din Washington relata fapte juridice ca următorul, în legătură cu un anume
Rittenour: „Rittenour a fost arestat în propria sa casă de un ofiţer de
poliţie pentru a fi comis un act obscen. La începutul serii, ofiţerul îl
chemase la telefon pe Rittenour prezentându-se drept un tânăr lipsit de
mijloace în căutare de adăpost pentru noapte. În dimineaţa zilei următoare ar fi putut lua autobuzul care l-ar fi dus în oraşul de unde venise.
Rittenour îl invită să urce la apartamentul său. De cum intră, ofiţerul
însărcinat cu atragerea în cursă spuse că era din New York şi tocmai se
eliberase din Marină. Aflase despre numele lui Rittenour de la o persoană întâlnită la staţia de autobuz. Ofiţerul ceru un pahar cu apă.
Aducându-i-l, Rittenour îi atinse partea intimă a corpului şi sugeră că
ar dori să aibă un raport sexual cu el. Arestarea avu loc numaidecât.
Rittenour admise că este homosexual şi că avea relaţii homosexuale cu
bărbaţi în apartamentul său”.
Din fericire pentru cel căzut în capcană, statul în care se produsese arestarea lui avea legi deosebite de ale celorlalte state americane. Şi
relatarea continuă astfel: „La tribunal s-a spus că ofiţerul, prin comportarea sa greşită, l-a făcut pe învinuit să creadă că ar consmţi sau cel
puţin nu s-ar împotrivi, la avansurile homosexuale ale acestuia; că ofiţerul, cum el însuşi recunoştea, i-a oferit posibilitatea să-i facă o propunere homosexuală pentru ca apoi să-l aresteze; şi că nici un act obscen nu a putut fi dovedit. Tribunalul a considerat că prezenta lege,
care interzice obscenitatea publică pe tot cuprinsul districtului, nu poate privi actele săvârşite în mod privat în prezenţa unei singure persoane,
care pe deasupra consimţise. Tribunalul a luat act de homosexualitatea
lui Rittenour, pe baza căreia acesta fusese arestat. Dar pentru legile de
aici, homosexualitatea nu e o crimă. Acuzarea a fost anulată”.40
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Sfârşitul istorioarei aminteşte happy-end-ul arestării domnului
de Sainte-Colombe de către agentul ademenitor din foburgul SaintAntoine: tribunalul la care făcuse apel Rittenour răspundea aidoma locotenentului general al poliţiei pariziene la intervenţia ducelui de Bourbon,
solicitat de victimă. Dar dincolo de această asemănare exterioară şi pur
anecdotică a celor două cazuri, descoperim că, după două sute de ani şi
mai bine, nimic nou nu apăruse în sistemul de urmărire a celor suspecţi
de homosexualitate de către funcţionarii statului. Poliţia franceză a secolului XVIII inventase deja totul sau cel puţin esenţialul. Până la sfârşitul
secolului XX, homosexualii din cinci continente aveau să trăiască sub
teroarea metodelor elaborate în Franţa iluministă.
E greu de spus dacă poliţienismul modern şi laic reprezenta un
progres faţă de torturile medievale şi de instigarea religioasă la stârpirea
sodomiţilor. Urmărirea de tip poliţienesc, chiar dacă nu mai făcea să se
aprindă rugurile, contribuia mai departe la traumatizarea acestei atât de
chinuite şi complexate categorii umane. Cine îşi descoperea înclinarea
erotică spre propriul sex trebuia să trăiască de acum înainte obsedat de
gândul la omniprezenţa redutabilei supravegheri şi de teama că în orice
întâlnire se poate ascunde capcana pusă de supraveghetorul din umbră.
Efectul psihologic nu putea fi decât otrăvitor. Supusă acestui tratament,
iubirea se retrăgea lăsând în urma ei o senzualitate fără suflet. Amestecul poliţiei a pervertit ceea ce putea să fie la fel de frumos şi nobil ca
orice aspiraţie omenească spre comuniune, ducând la transformarea unei
atracţii fireşti într-un viciu.
De asemenea, prostituţia masculină hăituită de poliţia de moravuri se formase în mare parte tocmai datorită acţiunilor acesteia. Într-o
societate împânzită de o homofobie cu vechime multiseculară era inevitabilă constituirea unor zone unde să se poate întâlni cei firesc doritori
să-şi descopere fraţi întru eros şi suferinţă. Ceea ce se cheamă în franceză drague şi în engleză cruising – pe româneşte s-ar spune probabil
agăţat – e desigur o degradare a imboldului erotic. Dar homosexualii au
fost împinşi la o asemenea degradare de către homofobia socială care
găsea în poliţie instrumentul adecvat de represiune: fără incendiarul spectacol medieval, cu o cruzime rafinată şi acţionând la nivel psihologic.
Culme a perversităţii, ei erau urmăriţi până şi în acele locuri unde fuseseră nevoiţi să se refugieze ca într-un ghetto. Dar poliţia avea să plătească această neomenie. Tocmai o asemenea razie, cea din Christopher
Street din New York declanşa revolta celor mulţi şi năpăstuiţi. Iar bătălia
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avea să fie pierdută de poliţie. Cartierul rău famat de odinioară devenea
sanctuar al unei rezistenţe eroice, iar dinspre el porneau efluvii eliberatoare, încurajând în lumea întreagă conştiinţele timorate.
Pentru această modernizare a străvechii homofobii prin crearea
unei poliţii independente şi bine organizate, trebuie să-i mulţumim lui
Ludovic XIV, Regele Soare. Fusese obligat să se iniţieze în problematica iubirii interzise de către zelul homoerotic excesiv al fratelui său, ducele Filip de Orléans, pe care fireşte că poliţia nu avea să-l deranjeze
niciodată. Erotismul gâlgâia în amândoi fraţii, numai că lua direcţii
complet antagonice. Cine ştie ce soartă ar fi avut homosexualii dacă nu
Ludovic, ci Filip ar fi fost întâiul născut al lui Ludovic XIII! Poliţia ar fi
primit poate ordine să-i urmărească pe urmăritori...

Evul Mediu încă viu...
Ceea ce se petrecea în Franţa iluministă a secolului XVIII era o
prefigurare a viitorului, dar nu oglindea situaţia homosexualităţii în Europa acelui timp. E suficient să urcăm puţin spre nord, pentru a ne da
seama cât de puternic bântuia încă spiritul medieval al homofobiei. Dacă Olanda va reprezenta în secolul XX avangarda europeană a emancipării homosexuale, faptul are o misterioasă legătură cu persecuţia
crâncenă domnitoare acolo tocmai când pe continent se instaura raţionalismul propovăduitor al toleranţei religioase. E ca şi cum, după două
veacuri, conştiinţele vor simţi nevoia să răscumpere printr-o generozitate ieşită din comun atrocităţile care nu aveau seamăn în acele vremuri.
Între 1730 şi 1811, întreaga ţară a fost străbătută de o adevărată epidemie homofobă, cu perioade în care convulsiile sociale luau o formă de-a
dreptul isterică.
Începutul a fost făcut în ianuarie 1730, când o plângere anonimă
denunţa acte de sodomie petrecute chiar în catedrala din Utrecht. Fură
mai întâi arestaţi şi executaţi doi soldaţi, nu însă înainte de a fi făcut
mărturisiri susceptibile să ofere piste de cercetare. Acestea, la rândul lor,
conduseră la un anume Zacharias Wilsma, care deveni personaj central
al scandalului. Prin el se află de existenţa unei adevărate reţele naţionale
de adepţi ai iubirii interzise. Trădarea sa avu efecte devastatoare. Prima
ei consecinţă, în luna iulie a aceluiaşi an, fu promulgarea unui decret
care anunţa naţiunii întregi, pe ton foarte grav şi solemn, calamitatea
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descoperită: „În ultima vreme, teribile fărădelegi au fost săvârşite în
scumpa noastră ţară. Încălcând legile naturii, o seamă de cetăţeni au
pierdut într-un asemenea grad orice teamă de Dumnezeu încât au săvârşit crime nemaipomenite până acum, acele crime din cauza cărora, în
timpuri străvechi, Dumnezeu pustiise şi nimicise Sodoma şi Gomora”.
Decretul anunţa, pe puncte, măsuri nemiloase: „Mai întâi: crima
de sodomie va fi de acum înainte pedepsită public, spre descurajarea
celor înclinaţi s-o făptuiască. În al doilea rând: în concordanţă cu Sfânta Scriptură, numita crimă va fi pedepsită cu moartea, felul aplicării
acestei sancţiuni fiind lăsat la latitudinea judecătorilor, în funcţie de
împrejurările în care a avut loc îngrozitoarea faptă. În al treilea rând:
vor fi pedepsiţi în acelaşi fel şi cei care au contribuit la săvârşirea crimei sau au adăpostit-o, chiar dacă nu au luat direct parte la ea. În al
patrulea rând: trupul celui executat nu va putea fi înmormântat, odată
ars, cenuşa sa va fi azvârlită în ocean. În al cincilea rând: sentinţele
împotriva celor condamnaţi pentru sodomie vor trebui afişate în locuri
publice.“
Nici unul din oraşele importante ale Olandei n-a fost cruţat de
furia acestei epidemii. Spicuiri elocvente din câteva:
La Amsterdam: Peter Marteyn şi Johannes Keep, strangulaţi şi
arşi pe rug la 24 iunie 1730. Maurits van Eeden, servitor, şi Cornelis
Boes, de 18 ani, servitor al lui Keep, puşi fiecare într-un butoi şi înecaţi la
24 iunie 1730. Laurens Hospuijn, şef al detectivilor în marină, strangulat
şi aruncat în apă cu o greutate de 100 pfunzi (cca. 50 Kgr.) atârnată de el.
La Groningen: un toboşar şi un „orfan”, al căror nume nu este
menţionat, decapitaţi la 22 septembrie 1731.
La Haga: Frans Verheyden; Cornelis Wassernaar, lăptar; Pieter
Styn, meşteşugar în brodarea hainelor bărbăteşti; Diry van Rooyen şi
Herman Mouilliont, servitor, spânzuraţi cu toţii şi aruncaţi în apă la
Scheveningen cu o greutate de 50 de pfunzi fiecare, la 12 iunie 1730.
Antonie Byweegen, pescar, spânzurat apoi ars şi făcut cenuşă, la 21 iulie
1730. Cornelis Palamedes, învăţător, de 56 de ani, strangulat pe jumătate, apoi trecut prin foc, la 19 octombrie 1730. Fusese institutor timp de
20 de ani în satul Veen lângă Heusden. A mărturisit în închisoare că în
urmă cu 18 ani îl sedusese pe Dirk van Rooyen, executat în Haga la 12
iunie, şi că de asemenea sedusese mai mulţi elevi ai săi.
La Kampen: Jan Westhoff şi Steven Klok, soldaţi, strangulaţi pe
eşafod şi înmormântaţi sub spânzurătoare la 29 iunie 1730.
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La Rotterdam: Leendert de Haas, de 60 de ani, fabricant de lumânări; Casper Schroder, distilator; Huibert van Borselen, servitor,
strangulaţi şi apoi arşi, iar cenuşa lor, transportată la mare, a fost aruncată în valuri la 17 iulie 1730.
Mediul rural nu numai că n-a rămas cruţat, dar a cunoscut efectul acestei psihoze colective într-o formă deosebit de violentă. Într-un
sat există şi mai multă disponibilitate pentru bănuială şi delaţiune. Cel
puţin 11 persoane au fost trimise pe cealaltă lume, prin strangulare şi
ardere, într-o singură zi, la 24 septembrie 1731 în satul Zuidhorn. Majoritatea lor avea în jur de 20 de ani, iar unii erau sub această vârstă. Au
fost notate reacţiile unora la citirea sentinţelor. Peter Cornelisz, de 21 de
ani, a fost pe punctul de a leşina şi a părăsit sala în hohote de plâns.
Hendrik Cornelisz: „Vă iert domnilor şi vă mulţumesc pentru sentinţa pe
care aţi pronunţat-o“. Jan Ides, de 18 ani: „Vă iert pentru păcatul pe care
l-aţi săvârşit împotriva mea“. Tamme Jansz, de 14 ani, a păstrat tăcere.
Mindelt Jansz Rol, de 32 de ani, s-a înclinat adânc în faţa tuturor în timp
ce părăsea sala. Jan Egberts, de 19 ani, izbucni mai întâi cu indignare:
„Nu este drept domnule, am numai 19 ani“. Dând să plece, îşi înclină
însă capul şi spuse: „E în ordine, domnule“.41

În căutarea purităţii
Aceste forme de barbarie erau consecinţe ale spiritului puritan
care însoţea, pretutindeni în Europa, mişcarea reformistă cu marea ei
ambiţie de restituire a unei religio purissima. Un sâmbure raţional exista
în ea, neîndoios: aspiraţia spre eliberarea de dogmele şi simbolurile,
iluziile şi superstiţiile acumulate în 15 secole de evlavie catolică şi devenite sufocante pentru sufletul căutător al simplităţii evanghelice. Pe
deplin justificată era de asemenea reacţia mânioasă împotriva corupţiei
care pusese stăpânire pe cler, pe ierarhia bisericească şi pe călugări, în
ţipătoare contradicţie cu originile modeste ale creştinismului, producând
tulburare printre credincioşi şi aducând daune credinţei.
Năzuinţa îndreptăţită de asanare a unei religii îmbâcsite şi secularizate se degradă însă repede, cu atât mai mult cu cât, la însăşi obârşia
41
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sa, chemarea la puritate şi purificare era tarată de grave insuficienţe umane. Căci o nouă intoleranţă se manifesta chiar printre întemeietorii diverselor Biserici reformate – de la Martin Luther la Jean Calvin – iar
aceasta genera o nouă cruzime, cu nimic mai prejos de Inchiziţie, de
altfel încă în plină formă. Or, fără înţelegere şi omenie, puritatea încetează să mai fie o virtute şi se transformă în izvor de noi impurităţi.
Degradarea avusese loc prin confruntarea puritanismului cu
acea „aşchie în carne“ care este pentru întreaga specie umană problema
sexuală. S-a poticnit în această privinţă într-un mod şi mai lamentabil
decât catolicismul. Gălăgios în osândirile sale verbale, acesta se deprinsese să cultive dubla morală care făcea posibilă convieţuirea laxismului
practic cu intransigenţa teoretică. Cu un zel frizând adesea inumanitatea
ascetismului şi hărăzit de aceea eşecului, puritanismul se încăpăţâna să
impună cu străşnicie vieţii reale felul său speculativ de a-şi imagina sexualitatea, o morală a cărei rigidă austeritate nu putea să nu fie resimţită
în cele din urmă ca insuportabilă firii omeneşti. Dar cum noile dogme
păreau de neclintit şi erau apărate cu înverşunare de către păstorii turmei
(de altfel aşa se vor şi numi în acest context religios cerberii credincioşilor, pastorul înlocuindu-l pe preot), nu rămânea mişcărilor ieşite
din Reformă decât să tindă în felul lor spre binecunoscutul compromis
între teorie şi practică.
Din această unire, potrivnică naturii, se născu o pocitanie: ipocrizia puritană – o formă foarte specială de făţărnicie, depăşind-o cu
mult pe aceea a catolicismului care, cu toată duplicitatea sa, se arăta
adesea de o magnificentă generozitate, cum o dovediseră atâţia papi şi
regi. Făţărnicia puritană e meschină, pedantă şi nemiloasă. Dacă mentalitatea catolică purta pecetea aristocraţiei, cu viciile, dar şi cu măreţia ei,
cea puritană era impregnată de mediocritatea morală şi micimea sufletească a unei burghezii ale cărei virtuţi serveau aproape exclusiv bunei
ei stări materiale. Iar cum această clasă în irezistibilă ascensiune va vedea în familie o valoare sacrosanctă (în vreme ce înainte constituia doar
un mijloc de organizare a vieţii şi deloc un scop în sine, un fenomen
impus de necesităţi sociale şi nu o cerinţă a naturii), ea va privi fireşte
homosexualitatea ca pe duşmanul ei cel mai de temut. Ajutată şi de biserică, va înteţi defăimarea homosexualilor făcând-o să ia proporţii fără
precedent. De-a lungul secolelor XVII şi XVIII, obsesiile medievale –
adevăraţi strigoi şi vampiri ai unui trecut de mult înmormântat de către
artizanii Renaşterii – vor reveni cu furie. Treptat, se vor combina, iarăşi
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împotriva naturii, cu argumente provenitoare din încercările pre- sau
pseudoştiinţifice de a explica misterul uman. Acest trecut era din nou,
oficial şi zice-se definitiv înmormântat când Anglia dezincrimina homosexualitatea, adică în 1967; aceasta în principiu, deoarece în realitate el
e mereu viu, în perfectă sănătate şi totdeauna gata de luptă.

Dincolo de puritatea aparenţelor...
În spatele faţadei puritane se puteau însă ascunde cele mai libidinoase porniri, practici sau complexe, frecvent date în vileag prin capriciile hazardului sau concursul de împrejurări. O ironie a destinului se
amesteca uneori în această demascare, ca în cazul ilustrului istoric englez Edward Gibbon, produs tipic al puritanismului britanic din secolul
XVIII. Cum am văzut într-un capitol anterior, opera sa monumentală
Decline and Fall of Roman Empire abundă în aprecieri moralizante la
adresa strămoşilor romani, ale căror iubiri pederastice sunt respinse de
autor cu o vehemenţă foarte nelalocul ei într-o cercetare istorică. Pentru
motive cunoscute numai lui, Gibbon voia neapărat ca toată lumea şi viitorimea să ştie că el detestă homosexualitatea, pe care nu ostenea a o prezenta ca fenomen de „infecţie”, „degenerescenţă” sau „pestilenţă morală”.
Această înverşunare puritană lua în viaţa de toate zilele forme
de-a dreptul neomenoase, ca atunci când refuza să-i deschidă uşa casei
sale unui hăituit aflat în pribegie. De ce? Deoarece acesta târa după el
proasta reputaţie de homosexual, pentru care fusese silit să părăsească
Anglia unde nu mai avea cum să se ascundă de agresivitatea opiniei publice. Era tânărul scriitor William Beckford, deja cu strălucire afirmat ca
maestru al aşa zisei nuvele „gotice“, un gen literar de inspiraţie fantastică.
Deşi căsătorit şi cu copii, presa şi autorităţile îl arătau cu degetul pentru
presupusele sale raporturi sexuale imorale, niciodată dovedite însă. Forţat
să se exileze pe continent, se izbea de acelaşi boicot din partea comunităţilor britanice de pretutindeni. Printre altele şi cea din Elveţia, unde
Beckford şi-a petrecut o bună parte a surghiunului. Or, Elveţia era ţara în
care lui Gibbon îi plăcea să se retragă pentru a lucra la tratatele sale.
Acesta nu numai că refuză să-l primească la Lausanne, pe tânărul scriitor
pribeag, dar îşi aţâţă compatrioţii la o ostilitate care să-l izoleze pe acesta
cât mai deplin. Îi plăcea să se laude în felul acesta, cum îşi aminteşte contemporanul său Buck Whaley: „I was the only one among my country378

men who had ever paid that man the smallest attention since his banishment”.42
În 1794 Gibbon muri, iar Beckford, care era foarte bogat, cumpără biblioteca defunctului savant. În Jurnalul său va consemna, amuzat, descoperirile pe care le făcea parcurgând cărţile citite de Gibbon şi
dând de sublinieri, adnotaţii şi comentarii care arătau cât de obsedat
sexual era fostul lor proprietar. Îi condamna pe împăraţii romani pentru
vicii cu care el, puritan refulat, cocheta mental – cine ştie, poate şi altfel
– în taina cabinetului său de lucru. Refuza să-l primească pe tânărul
compatriot surghiunit din cauza pretinsei imoralităţi a acestuia, pe care
însă el o savura pe cale intimă. Puritanismul în forma sa cea mai tipică!
Vom reveni mai pe larg asupra lui Beckford în capitolul următor, dar pe
Gibbon îl vom părăsi pentru totdeauna.
Cum vedem, Anglia are o relaţie foarte aparte şi foarte strânsă
cu această mentalitate. I-a fost de fapt patrie, deşi impulsurile iniţiale
veneau de pe continent. Acolo însă, în lumea „perfidului Albion“, cum a
mai fost numită această ţară, luau naştere mişcările cu caracter ofensiv şi
prozelitist, zeloase în a voi să impună lumii întregi făţarnicul lor fundamentalism moral. Cu Europa nu i-a prea reuşit, dar exportul de ideologie
şi obiceiuri puritane în America avea să influenţeze catastrofal destinul
spiritual al viitoarelor State Unite. Vom urmări până acolo expansionismul puritan, dar numai după ce vom fi văzut dezastrul insular produs de
el. Dezastru care avea să marcheze întreaga spiritualitate britanică, mai
ales în formele ei oficiale de a se prezenta şi cu o formidabilă virulenţă
când era vorba de iubirea prohibită.

IV. Murdara puritate
Când Maurice, eroul extraordinarului roman cu acelaşi nume al
lui E. M. Forster, se duce la doctorul Jones în speranţa naivă că acesta l-ar
putea vindeca de pornirea homosexuală prin şedinţe de hipnoză, are loc
42
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între ei un dialog cu o semnificaţie ce depăşeşte cazul în chestiune. Medicul se dăduse deja bătut în zadarnica-i opinteală terapeutică şi se mulţumea să dea unele sfaturi disperatului pacient:
„- I can only advise you to live in some country that has adopted the Code Napoleon.
- I don’t understand.
- France or Italy, for instance. There homosexuality is no longer
criminal.
- You mean that a Frenchman could share with a friend and yet
not go to prison?
- Share? Do you mean unite? If both are of age and avoid public indecency, certainly.
- Will the law ever be that in England?
- I doubt it. England has always been disinclined to accept human nature. “1
În opinia ilustrului romancier, care cunoscuse pe propria-i piele
alergiile compatrioţilor săi, englezului mijlociu i-ar fi proprie o anumită
intoleranţă în raport cu acele fapte ale realităţii care contrazic reprezentările sau obişnuinţele sale. Una din problemele sale de căpetenie ar
fi incapacitatea de a accepta ceea ce există pe simplul temei al existenţei
sale şi de a se împrieteni cu natura în toată complexitatea manifestărilor
ei, cât ar fi ele de tulburătoare.
De unde să fi venit însă această neîngăduinţă faţă de o iubire care îi anima de secole pe foarte mulţi dintre supuşii Maiestăţii Sale? Chiar
şi regi ca Richard Inimă de Leu, Edward II sau Jacob I îşi descoperiseră
înnăscută această pornire, căreia aveau să i se dăruiască frenetic. Fenomenului îi era caracteristică, în cadrul insular, o intensitate şi o frecvenţă care
aveau să-i facă pe adepţii reîncarnării să vadă în pederastia britanică revenirea pe pământ a celor ce practicaseră viciul cel de nerostit în Grecia antică.

O cruciadă puritană
Totul a început în plină orgie heterosexuală, pe când nesăturata
senzualitate a Regelui Henric VIII (1491-1509-1547), renumit prin zelul
cu care-şi schimba nevestele, nu şovăia să le taie capul celor care-l înfu1
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riau prea tare. Am evocat în treacăt cum a devenit el şef al Bisericii Anglicane: declarând război papei care refuzase să dea la nesfârşit dezlegare cererilor sale de divorţ. Acest „Barbă-Albastră” se va substitui deci
pentru insulari pontifului roman.
Nevoile sexuale ale priapicului rege se împleteau însă cu importante interese economice. Henric jinduia nu numai femeile frumoase dar
şi marea avuţie a Bisericii Catolice, concentrată mai ales în proprietăţile şi aurul mănăstirilor. Apărarea moralităţii îi sluji drept pretext la
descotorosirea sa de tot cinul mănăstiresc, foarte vulnerabil la punctul
homoerotic. Institui o pretinsă comisie de cercetare care, după un an de
investigaţii, stabili extinderea inadmisibilă a oribilului viciu în lumea
călugărească – motiv îndestulător pentru ca regele să-i hotărască desfiinţarea şi bineînţeles să-i confişte averile. Cu această ocazie, adică în anul
1533, fu promulgat edictul care a justificat patru secole de persecuţie a
homosexualilor în Marea Britanie.
Aplicat cu rigoare variabilă în primii ani după moartea lui Henric
de către Eduard VI şi Maria I Tudor, edictul fu solemn confirmat în
1563 de către autoritara Elisabeta I, fiica lui Henric cu decapitata Anna
Boleyn, şi de atunci nu pierdu nimic din străşnicie. Pentru puritanismul
deja înfloritor edictul regal era o adevărată mană cerească, în care găsea
o hrană cum nicăieri în Europa nu i se oferea, regii de pe continent neintervenind atât de direct în relaţiile sexuale ale cetăţenilor. El însuşi era fără
seamăn în rigorismul său, de cealaltă parte a Canalului lumea arătându-se
incomparabil mai dispusă să accepte natura umană cu toate contradicţiile ei
şi chiar să încheie compromisuri cu ceea ce nu se conforma normelor sale.
Fenomenele cărora le-a dat naştere puritanismul britanic sunt
într-adevăr unice. În nici o parte a lumii n-au existat vreodată cazuri de
o asemenea anvergură. Persecuţiile cu amploare de pogrom dezlănţuite
mai târziu de regimurile totalitare vor privi mulţimea, nu personalităţile,
pe care şi nazismul şi comunismul se fereau să le nimicească, preferând
metoda mai iscusită şi mai profitabilă a şantajului. Mentalitatea britanică
era, în această privinţă, la antipodul celei continentale. Cu cât era mai
sus situat – prin propria-i valoare sau prin importanţa în viaţa publică –
cel suspectat de sodomie, cu atât era mai dorită şi mai practicată desfiinţarea sa fizică sau cel puţin socială. Aceasta deoarece interese prea omeneşti
îşi spuneau mai totdeauna cuvântul când se puteau prevala de o asemenea
justificare morală pentru a veni de hac, după toate regulile crimei îndreptăţite, unui concurent altminteri de nebiruit sau unui personaj stânjenitor.
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Toată Europa a învăţat de la fiii „perfidului Albion” cum poate fi distrusă
o carieră prin invocarea celui mai compromiţător dintre vicii. Suspiciunea
de homosexualitate ca măciucă fatală în lupta politică şi în rivalităţile de
orice natură!
Culme a perversiunii: cine recurgea la astfel de mijloace pentru
a-şi zdrobi adversarul o făcea convins de moralitatea cruzimii sale. A
descoperi că duşmanul personal e predispus homosexual sau că se dedă
practicilor sodomite părea un semn din partea lui Dumnezeu însuşi că acela
trebuie nimicit: complicitate divină la o crimă care s-a străduit cu atâta zel
să-şi înveşmânteze virtuos abjectele interese încât a ajuns să echivaleze
abjecţia cu virtutea. De acest soi este puritatea în numele căreia moralitatea
britanică a urmărit iubirea cea vinovată, de la Henric VIII la Elisabeta II.

Antecedente îndepărtate
Istoria persecuţiilor inaugurate, cu regală binecuvântare, spre
mijlocul secolului XVI, avusese o preistorie care va fi atârnat destul de
greu în formarea spiritualităţii britanice, cu atât de caracteristicile sale
aversiuni.
Sub acest semn debutează monarhia acestui popor prin însuşi fiul
lui Wilhelm Cuceritorul, întemeietorul ei. Departe de a-şi ascunde pornirea înnăscută, Wilhelm II zis şi Rufus (cel roşcat), va trage din ea toate concluziile care i se impuneau: va refuza să se căsătorească, nu se va
închina unui Dumnezeu care-i condamnă alteritatea şi va trăi în conformitate cu adevărata-i natură. Va fi misterios ucis (1100) în timpul unei
vânători, iar biserica va refuza să-i agrementeze religios funeraliile. În
aceste împrejurări îşi începe activitatea sa propovăduitoare „Sfântul”
Anselm, cutremurat de amploarea unui viciu „devenit atât de frecvent,
încât nimeni nu mai roşeşte din cauza lui”.
Homosexualitatea lui Richard I era cunoscută încă înainte ca
acesta să devină rege (1189). Ce l-a salvat de urmările clevetirilor a fost
pe de-o parte vitejia care i-a atras supranumele de „Inimă de leu”, iar pe
de alta o viaţă consumată în cea mai mare parte dincolo de fruntariile
regatului său, cam aşa cum se întâmplase cu Alexandru Macedon.
Dar când Eduard II, care nu era nici războinic, nici aventurier,
se află fără apărare în faţa vrăjmaşilor săi din rândurile nobilimii, susţinuţi de propria-i soţie, aceştia nu numai că nu-i iertară pasiunea pentru
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Gaveston (ucis de partidul advers) şi apoi pentru Hugo Le Despenser,
dar o pedepsiră, în 1327, cu o perversitate care o făcea să pălească pe
cea incriminată nefericitului rege. Nu fără un temei profund avea să facă
genialul Marlowe din acest asasinat subiectul tragediei sale: oglindă
pusă în faţa unei naţiuni pentru ca să-şi dădea seama de monstruozitatea
iluziilor ei puritane.
Se spune că urletele scoase de Eduard când ucigaşii conspiratori
îi înfigeau în orificiul anal fierul incandescent răsunau în întregul castel
din Berkeley. Nu am greşi sau exagera spunând că ecoul acelor răcnete
a străbătut întreaga istorie britanică. O spaimă s-a întipărit indelebil
sufletului naţional: spaima de a nu fi cumva aşa, de a nu părea aşa, şi cu
atât mai mult când cineva se descoperea cu adevărat aşa. Spaima de
bănuială, de opinia publică, în fine de secure sau spânzurătoare (arderea
pe rug fiind mai puţin pe placul britanicilor după divorţul lor de catolicismul roman pentru care flăcările rugului trebuiau să amintească focul
ce pârjolise Sodoma).
Felul cum a fost ucis favoritul regelui, Hugo Le Despenser, după ce-şi apărase eroic iubitul şi suveranul, confirmă caracterul psiho-tic
pe care era în curs să-l dobândească relaţia britanicului cu fenomenul
sexualităţii. Asasinilor – ţinând cu toţii de nobilime, adică de tot ce avea
mai ales naţiunea – nu le-a fost de ajuns să-l răpună. Au ţinut morţiş să-i
taie mai întâi organul genital, să-l oblige pe cel astfel martirizat să privească arderea mădularului şi abia după aceea îl omorâră.
Nu sunt simple amănunte scabroase. Sunt fapte care trădează o
întreagă mentalitate, scoţând tulburător la iveală o dominantă cu obârşie
în smârcurile cele mai infernale ale sufletului: o bestialitate cu teribile
complexe sexuale, abia mascate de făţarnice justificări morale, care mai
degrabă le scoteau la iveală perversitatea. Homofobia britanică s-a născut dintr-un puritanism încă neformat, încă neeuropenizat, propriu acestor urmaşi ai năvălitorilor vikingi. A pătruns ca un diabolic falus, încins
la focul vrăjitoarelor frecventate de Regele Macbeth.

Drama unei regine
Primele jertfe ale homofobiei naţionale în avântul cunoscut de
ea după edictul din 1533 care-i îndreptăţea şi oficializa cruzimea, poartă
amprenta misterului criminalistic, atât de firesc în patria lui Sherlock
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Holmes. Sigur este că toate trei intrau în categoria sexuală condamnată.
Neclar este cât cântărea aceasta în raport cu motivele politice ale crimei.
Vom începe cu drama care avea loc în preajma Mariei Stuart,
Regina Scoţiei (1542-1587), cu neîndoioasa ei participare. Devenită
eroină de romane, piese de teatru, operă şi film, care o înfăţişează ca pe
o victimă a ambiţioasei şi neîndurătoarei Regine Elisabeta, ea a căpătat
postum o aureolă care are puţin de-a face cu realitatea istorică. Aproape
oricine cade răpus de securea călăului câştigă în ochii posterităţii statutul
unui erou sau unui sfânt. Nu mai interesează pe nimeni ce a putut fi rău în
timpul unei vieţi astfel curmate, îndreptăţind poate crâncenul sfârşit.
Or, Maria Stuart se împovărase cu două mari răspunderi câtă
vreme fusese regină a Scoţiei. Una era de ordin religios-politic. Catolică
ferventă, ea favoriza de la înălţimea poziţiei sale, reinstaurarea catolicismului într-o ţară de unde fusese alungat. Fiica lui Henric VIII nu i-o
putea ierta. Cealaltă răspundere privea viaţa ei intimă şi a bărbatului cu
care se unise matrimonial în 1565: o căsnicie foarte scurtă, dar suficientă
pentru a influenţa destinul istoric al întregii insule. Căci, după moartea
Elisabetei, care nu lăsase moştenitori, fiul născut din această căsnicie,
Iacob, avea să inaugureze la Londra dinastia Stuarţilor. Din Iacob VI,
rege al Scoţiei, devenea rege al Angliei – deci al „regatului unit” – ca
Iacob I: unul dintre cei mai iluştri homosexuali ai întregii istorii britanice, cel care-şi făcuse iubitul prim-ministru, legendarul duce de Buckingham, tratându-l – cum reiese din scrisori – cu o tandreţe de părinte şi soţ,
neascunzându-şi pasiunea în faţa curţii (ceea ce nu l-a împiedicat să aibă
şi o soţie care i-a dăruit câteva progenituri).
Aşadar acesta era fiul Mariei Suart cu ceva mai tânărul (abia
împlinise 20 de ani) lord Henry Darnley (1545-1567), devenit prin căsătorie prinţ consort. Prinţul era însă un homosexual care, odată îndeplinite datoriile conjugale, puţin entuziasmante pentru el, prefera să se retragă în compania pajilor săi. Pe deasupra, nu numai că nu împărtăşea fervoarea catolică a soţiei, dar afişa în problemele religioase o indiferenţă
care o anunţa pe a liber cugetătorilor din veacul următor. Unui soţ frumos şi atât de tânăr – avea trei ani mai puţin decât ea – care nu-i aparţinea cu adevărat, regina îi răspunse luându-şi un amant: pe italianul şi
foarte catolicul David Rizzio, din care făcu secretarul său particular.
Acesta fu însă asasinat, după tradiţia de mult încetăţenită nu numai în
Anglia, dar şi în Scoţia, patria renumitului Macbeth. Cum era şi firesc,
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bănuielile căzură asupra prinţului consort, adică asupra soţului încornorat, fără însă să se poată confirma.
Iată însă că, după mai puţin de un an, prinţul consort însuşi,
Henry Darnley, avu aceeaşi soartă. În noaptea de 9 februarie 1567 fu
strangulat, iar cadavrul său fu aruncat în grădină. Unele surse istorice
menţionează că alături de el în pat s-ar fi aflat un paj, iubitul său, care
probabil reuşise să se salveze. Cert este că Maria Stuart nu se afla în
casă. S-a bănuit imediat cine ar putea fi asasinul, iar bănuielile aveau să
se adeverească. Era contele Bothwell, noul amant al reginei şi susţinătorul politicii ei procatolice. Marea senzaţie se producea însă la trei
luni după asasinat, când văduva se consola luându-l ca soţ pe asasinul
însuşi. Era al treilea, căci înainte de Henry Darnley fusese căsătorită cu
Francisc II, regele Franţei, de foarte timpuriu decedat.
Tragicul destin al prinţului consort apărea astfel ca ecou al celor
petrecute cu Eduard II. Nu fusese şi acela dat pradă conspiratorilor de o
regină furioasă pe alteritatea lui sexuală, Isabela, care îşi dezvălui complicitatea luându-l de bărbat pe Mortimer, ucigaşul lui Eduard? Perechea
Maria Stuart – James Bothwell putu să aibă parte la fel de puţin de fericirea pe care crezuseră că şi-o vor cuceri. Ca şi Mortimer, Bothwell fu
alungat de la putere şi azvârlit în închisoare. Ca şi Isabela, Maria îşi
pierdu coroana şi trăi 18 ani în captivitatea impusă de către regina de la
Londra, pentru care uciderea prinţului consort servea drept cap de acuzare. Şi aşa cum Eduard II va fi răzbunat de fiul său Eduard III, care nu
o va cruţa nici pe mama ucigaşă, nici pe complicele ei, tot aşa nefericitul
lord Henry Darnley îşi va lua revanşa postumă prin fiul său Iacob care a
domnit pe tronul Angliei 22 de ani (uimitor: exact cât trăise tatăl său) şi
care şi-a trăit în relativă linişte, până la adânci bătrâneţi, cu toată slăbiciunea sa pentru bărbaţii tineri şi frumoşi.
Dar nici un autor literar nu s-a arătat interesat de adevărata
complexitate a cazului Maria Stuart, adică al reginei care murea ca o
martiră după o viaţă de desfrâu şi crimă, figură transfigurată prin puterea
destinului, prin lunga recluziune penitenciar-monahală. Şi totul se rotise
în jurul unui tânăr homosexual trimis în floarea vârstei pe cealaltă lume,
foarte probabil tocmai pentru că era aşa cum era. Văzută din această perspectivă, drama reginei scoţiene apare într-o lumină absolut nouă. S-a
întâmplat ce s-a întâmplat deoarece avusese loc o confruntare explozivă
a celor două forme de iubire. Or, acestea trebuie să se înţeleagă reciproc,
nu să se amestece.
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Omor într-o tavernă
La întretăierea secolelor XVI şi XVII nu se fac încă procese de
sodomie. Şi totuşi homofobia cântăreşte foarte greu în relaţiile sociale,
putând să declanşeze conflicte sau să înrâurească hotărâtor şi funest
evoluţia conflictelor deja existente, de orice natură ar fi fost ele. Din ce
direcţie venea însă impulsul care precipita deznodământul este cu neputinţă de spus. Misterul rămâne peste secole de nepătruns.
Două mari spirite ale epocii elisabetane vor cădea, asemenea
lordului Darnley, victime ale unei homofobii întreţesute cu interese politice şi invidii personale. Unul este dramaturgul Christopher Marlowe,
genial premergător al lui Shakespeare, ucis la 29 de ani într-o stranie
încăierare (30 mai 1593), a cărei enigmă n-a fost niciodată elucidată.
Era într-o tavernă din Deptford, lângă Londra, unde tânărul scriitor se
întreţinuse câteva ore cu un grup de persoane, identificate mai târziu ca
a fi fost amestecate în afaceri de spionaj guvernamental.
Marlowe era un frate spiritual al libertinilor francezi. Îi erau
proprii căutări şi îndrăzneli asemănătoare celor ale lui Villon şi Viau, iar
spiritul său de aventurier îl înrudea cu Cyrano. Se simţea ca şi ei atras de
propriul său sex, dar mergea mai departe în felul de a-şi înţelege homoerotismul. Mai mult decât toţi aceştia, făcea din el o forţă creatoare şi o
cauză de luptă. Putem vedea în el un scriitor angajat cu luciditate şi curaj în rezistenţa la prigoana crescândă împotriva homosexualilor. Cu
drama sa Eduard II, literatura prezenta pentru prima oară făţiş fenomenul homosexual, cu răspicată condamnare a celor care îl condamnau. În
tragedia Masacru la Paris îl va evoca pe Henric III, regele francez căzut
jertfă aceleiaşi uri cu numai un an în urmă. În poemul Hero şi Leandru,
în drama Didona, regina Cartaginei, aluziile erotice neconvenţionale
apar în prim plan, sfidând decenţa. Felul său de viaţă nu era mai puţin
provocator: ilustra celebrul său vers „Come live with me and be my
love”, inspirat din idila păstorului vergilian Corydon. În ceea ce putem
numi „dosarul” lui Marlowe la poliţie s-a găsit, printre altele, şi un denunţ care-i atribuia afirmaţia că cine nu iubeşte tutunul şi băieţii este un
prost. Această etalare neechivocă a unor preferinţe erotice scandaloase
din partea unui scriitor cu mare audienţă publică era un temei îndestulător pentru agresivitatea obştească.
Dar mai deranja şi prin altceva. Era liber de orice prejudecată
religioasă, şi chiar de nevoia de a găsi consolare în vreo credinţă pioasă,
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era, aşadar, netutelat spiritual de nimeni şi neaservit nici unei ideologii
cu pretenţii mântuitoare. În denunţul amintit mai era pusă pe seama lui
şi declaraţia că la obârşia religiilor se afla voinţa întemeietorului de a
cultiva în oameni o stare de frică, şi că dacă ar trebui să se opteze pentru
o religie, cea catolică ar merita să fie aleasă pentru locul ocupat de ceremonie şi muzică în cadrul slujbelor ei: un fel de a gândi nu tocmai
comod în plin triumf naţional al puritanismului protestant şi anticatolic.
Reputaţia de ateu veni s-o completeze pe aceea a destrăbălatului
„bugger”. Vedem ce vitală se dovedea tradiţionala asociere făcută încă
de pe timpurile creştinismului originar între sodomie şi erezie. Sodomitul, deja eretic în raport cu ceea ce se aştepta de la el din punct de vedere
sexual, era pe deasupra şi un eretic religios, căci o apucase pe drumul
înfierat de Scripturi; iar ereticul era totdeauna suspectat de cochetărie cu
viciul cel mai de neiertat, omul cu gândire neînrobită nici unei autorităţi
părând inspirat de diavol şi deci capabil de toate relele. Marlowe oferea
hrană bogată ambelor clevetiri.
Ceea ce făcea însă cazul său deosebit de complicat şi de nedescurcat, este faptul de a fi fost o iscoadă a guvernului, cu misiuni care n-au
putut fi elucidate. Această latură duplicitară a existenţei sale nu mai este
însă pusă la îndoială de nici un cercetător. Marlowe era într-adevăr implicat în acţiuni de un gen pe care astăzi l-am numi spionaj. De ce să-şi fi
asumat un om ca el un astfel de statut? Putem doar presupune că, la felul
său periculos de a trăi, va fi avut nevoie de ocrotirea unei relaţii privilegiate cu cercurile înalte ale politicii. Pe vremea comunismului trăit de
noi nu se întâmpla altfel când cineva îşi permitea libertăţi care încălcau
normele dominante. Un homosexual cunoscut ca atare (şi în general
orice persoană cu purtări care nu erau „politically correct“) căpăta un
sentiment de siguranţă când ofiţerul de securitate îi cerea unele servicii,
închizând ochii la ceea ce ar fi putut să fie motiv de incriminare juridică.
Încăierarea nocturnă în care a fost răpus Marlowe lasă să se întrevadă o
uneltire din umbră, precis direcţionată. Poate că guvernul Maiestăţii
Sale îşi pierduse încrederea în tânărul cu idei şi comportări prea scandaloase pentru a putea fi considerat un partener de nădejde? Poate că acesta ştia prea multe şi, prin felul său aventuros şi imprevizibil de a fi, ar fi
constituit un mare risc pentru cei de sus? În lumea politică modernă,
indezirabilului care trebuie eliminat i se poate înscena un accident de
stradă: o maşină care îl loveşte din greşeală, sau o umbrelă cu vârf otrăvit cu care este împuns în mijlocul învălmăşelii dintr-o staţie de metro.
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Pe vremea Reginei Elisabeta, a cărei domnie absolută nu era foarte departe de spiritul totalitarismului modern, se folosea o tehnică la nivelul
epocii, dar cu acelaşi substrat criminal.

Înţeleptul stânjenitor
Celălalt caz, al marelui filosof Francis Bacon (1561-1626), fundatorul empirismului modern şi adversar necruţător al gândirii scolastice, a avut ca deznodământ nu răpunerea fizică, ci asasinarea socială a
celui care nu se îndeletnicea doar cu scrierea de tratate jucând şi un rol
important în viaţa publică a Angliei. Ca autoritate în materie juridică el
efectuase o ascensiune care-i adusese înaltele răspunderi de lord al sigiliului şi lord cancelar.
Fireşte că mobilul principal al complotului împotriva sa era de
ordin politic. Un gânditor de geniu, care există înainte de toate prin valoarea-i intrinsecă, prin caracterul său şi creativitatea sa, devine totdeauna incomod şi nedorit, atunci când trebuie să-şi spună cuvântul într-un
cadru unde domnesc interese de partid şi lupta pentru căpătuială. Binecunoscutele sale relaţii de pat cu numeroşii săi servitori tineri a servit
drept primă justificare a cabalei care urmărea totala lui nimicire politică.
S-a izbit însă de un obstacol de neînlăturat. Cum să fie dezlănţuit un scandal în jurul sodomiei lordului cancelar Bacon când însuşi suveranul ţării, Iacob I, evocat succint mai sus, îşi trăia pe faţă alteritatea sa
erotică? Grupul uneltitor conveni atunci să înlocuiască învinuirea de
sodomie cu aceea de mită, pentru care de asemenea se puteau găsi sau
chiar inventa temeiuri. Şantajat în legătură cu viaţa sa erotică, se văzu
nevoit să accepte această acuză umilitoare, dar nu atât de funestă cum ar
fi putut fi revelarea vieţii sale private. În şedinţa solemnă a Consiliului
de judecată din 3 mai 1621 se hotăra ca Bacon să fie decăzut din rangul,
drepturile şi funcţiile sale şi să fie întemniţat în Turnul Londrei, de unde
fu însă scos după câteva săptămâni datorită unei graţieri regale.
Omul politic îşi termina astfel în chip dezastruos cariera. Nu-i
rămânea decât să se retragă la proprietatea sa din Gorhambury spre a se
dedica exclusiv meditaţiei şi experimentelor ştiinţifice, cărora tocmai el
le dăduse un impuls decisiv. Sufleteşte însă, lovitura primită îl costase
enorm, afectându-i nu numai vitalitatea dar şi dorinţa de a trăi. O răceală
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în timp de iarnă fu suficientă pentru a desăvârşi ruinarea acestui mare
spirit a cărui glorie universală n-avea să înceteze a creşte după moartea
lui de la 9 aprilie 1626.
Drama lui Bacon evidenţiază însă şi un aspect moral întristător
propriu homosexualului dintotdeauna: laşitatea de a nu se expune sau
compromite. Nu-i este caracteristică numai omului de jos, lipsit de apărare în faţa autorităţilor, dar chiar şi celor aflaţi deasupra acestora. Regele Iacob şi amantul său ducele de Buckingham, primul ministru, înainte
favorabili lui Bacon şi plini de atenţii faţă de el, n-au mişcat un deget
pentru a salva onoarea filosofului şi înaltului magistrat. L-au lăsat pradă
haitei de complotişti pentru a-şi pune propria piele la adăpost. Tot ce a
putut să facă regele a fost să nu-l lase să putrezească în Turnul Londrei.
O laşitate în care, dintr-un punct de vedere mai înalt, putem
identifica ecoul propriei laşităţi, dovedită de Bacon cu mulţi ani în urmă,
când încă trăia Elisabeta. Rostise atunci acuzarea împotriva legendarului
conte Essex, fost iubit al reginei, învinuit de înaltă trădare. Or, Essex
fusese marele său binefăcător, căruia îi datora începutul carierei juridico-politice. Complexele generate de homosexualitate sunt aşadar de
natură să submineze şi să primejduiască integritatea caracterului, dacă
nu li se opune o excepţională voinţă morală. Un pericol care a însoţit
totdeauna ca o umbră iubirea cea prohibită.

Anticipându-l pe marchizul de Sade...
Până la începutul secolului XVII, judecarea şi pedepsirea cazurilor de relaţii sexuale nepermise se făcea sumar şi improvizat, într-un
spirit mai degrabă bisericesc decât juridic. Primitivismul felului de a
înţelege şi trata legătura homosexuală este izbitor: ceea ce conta era
dacă a avut sau nu loc penetrarea şi dacă s-a produs sau nu ejacularea,
aspectul psihologic, adică cel prin excelenţă uman, neinteresând pe nimeni. Dacă acestea nu puteau fi dovedite sau apăreau improbabile, acuzarea pierdea corespunzător din forţa ei.
Fără ca această grosolană abordare să se schimbe, reprimarea
iubirii interzise va căpăta însă curând un cadru juridic care va constitui
baza întregii jurisprudenţe anti-homosexuale viitoare. Două procese de
mare răsunet sunt la originea acestei noi evoluţii.
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Primul a fost cel al lordului Audley, conte de Castlehaven, un
proces care avea să bage în sperieţi nobilimea britanică pentru foarte
lungă vreme şi să alimenteze homofobia la fel de durabil. Învinuitul
săvârşise fapte realmente oribile. Relaţiile sale sexuale cu servitorii,
constituind aspectul cel mai benign al cazului, n-ar fi trebuit să-i atragă
vreo neplăcere. Un asemenea gen de raporturi avea o răspândire considerabilă; cu toate că se afla repede, prin limbuţia servitorimii, era tacit
tolerat sau trecut cu vederea. Lordul Bacon fusese, recent, un adevărat
campion al homoerotismului domestic, cu armata de servitori şi paji de
care dispunea. Grav şi agravant era amestecul acestei homosexualităţi
relativ anodină cu o heterosexualitate perversă: contele cerea în plus partenerilor săi să le posede carnal, în prezenţa sa, pe soţie, lady Anna, şi pe
fiica adoptivă, în vârstă de 12 ani, Elisabeth. Era un pătimaş „voyeur”...
Cazul nu fusese descoperit de vreo brigadă de moravuri a guvernului regal. Isprăvile contelui fuseseră denunţate de însuşi fiul său,
James, din teama că prin unirea sexuală a celor două femei cu servitorii,
şi îndeosebi cu Skipwith, favoritul stăpânului, ar putea rezulta progenituri care i-ar afecta drepturile de moştenitor.
Aspectul social al acestei extravaganţe erotice a cântărit greu în
balanţa judecăţii. Din punctul de vedere al mentalităţii de clasă, foarte
puternică la nobilimea britanică, implicarea servitorimii în viaţa intimă a
aristocraţiei era la fel de condamnabilă ca şi violul exercitat asupra unei
minore, mai ales când intrau în discuţii şi chestiuni privind averea şi
ereditatea.
Scandalul fusese deci dezlănţuit, nu de relaţiile sexuale dintre
conte şi servitori, ci de un alt gen de fapte, a căror dare în vileag s-a
răsfrânt însă şi asupra actelor de homosexualitate, determinând cotarea
lor cu o severitate ieşită din comun. Procesul a rămas astfel în analele
juridice ca deschizător de drum în abordarea penală a homosexualităţii,
iar lordul Castlehaven s-a întipărit în conştiinţa posterităţii ca simbol
monstruos al sodomiei, în vreme ce monstruozitatea personajului era de
altă natură. Provenea din întunecate şi bolnave adâncuri psihice, care
vesteau excentricităţile erotice ale marchizului de Sade cu o anticipare
de un secol şi jumătate, iar nu din înclinarea sexuală spre propriul sex,
pe care lordul Bacon o dovedise compatibilă chiar cu cele mai nobile
preocupări filosofice. De altfel tocmai în raporturile cu servitorii arătase
Castlehaven partea mai luminoasă a fiinţei sale, deoarece îi trata prieteneşte şi generos. Neomenia comportării lui are la obârşie o ură aproape
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patologică faţă de celălalt sex. Nu contenea, în timpul procesului, să-şi
califice soţia drept „whore”, adică târfă, motivând chiar pentru ce o făcea. Voyeurismul îi satisfăcea dorinţa de a vedea femeia umilită în forma cea mai degradantă cu putinţă.
Cu tot cadrul foarte laic al judecăţii, acuzarea derapa mereu spre
tărâmul religios. Criticile cărora le era supusă religiozitatea, de asemenea extravagantă, a contelui – îndeosebi cochetarea sa cu catolicismul:
„dimineaţa la liturghia catolică, după-amiaza la predica protestantă” –
aveau efectul unei circumstanţe agravante. Faptul că un soţ şi un tată
putuse cădea în păcatul sodomiei nu era explicabil decât prin pierderea
adevăratei credinţe, atestată de pendularea frivolă între cele două confesiuni. „Nu credea în Dumnezeu, nu avea teama de Dumnezeu dinaintea
ochilor, l-a părăsit pe Dumnezeu, iar acesta l-a abandonat păcătoşeniei
sale. Şi atunci ce nu i se poate întâmpla unui om? Nu va şovăi să se
arunce într-un viciu, cât ar fi el de respingător“.2
Argumentaţia împotriva lui Castlehaven purta ea însăşi o pecete
religioasă, ceea ce o scutea de rigoare logică şi temeinicie juridică. Singura raportare cu caracter profesional privea edictele regale împotriva
sodomiei. Încolo, predominau strivitor referinţele biblice, nelipsind din
ele nici teama de pedepsirea dumnezeiască a cetăţii care adăposteşte
iubirea cea condamnată. În chestiunea penetrării partenerului pasiv de
către cel activ, se raţiona aşa: „În ceea ce priveşte crimen sodomiticum,
legile noastre nu aveau cunoştinţă până într-al 25-lea an de domnie a
lui Henric VIII care a declarat-o fărădelege (felony). Singura problemă
care rămâne deschisă e dacă se poate vorbi de o crimen sodomiticum
sine penetratione. Iar legea din al 15-lea an de domnie al Elisabetei o
formulează în termeni foarte generali. Dar acolo unde legea nu face
distincţii, nu trebuie să le facem nici noi. Ştiu că veţi fi foarte atenţi şi
nu veţi subestima gravitatea unui păcat care poate aduce după el calamităţi, cum se vede din Geneza XVIII, Leviticul XVIII, Judecători XIX,
Romani I“.3
A fost însă altminteri un proces în toată regula – primul de acest
gen în istoria homosexualităţii: cu martori şi cu juraţi, cu rechizitoriu, cu
apărare şi bineînţeles cu un complet de judecată. Toţi cei învinuiţi au
avut dreptul la cuvânt, victimele de asemenea. Fiecare încerca să-şi sal2
3

Apud H. Montgomery Hyde, vezi capitolul precedent nota 40, p. 50
Ibidem, p. 49
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veze pielea în modul cel mai lamentabil şi totdeauna pe spinarea altuia.
Sfidând mărturisirile servitorilor săi, înfricoşaţi şi mici la suflet, contele
împinse sumeţia până la afirmarea completei sale nevinovăţii. Aliindu-se
pentru a-l împinge la pierzanie, soţia, fiica şi fiul i-ar fi cumpărat şi pe
servitori să facă declaraţii acuzatoare. O versiune care a izbutit totuşi să
convingă 12 din cei 27 de juraţi. În ultima sa luare de cuvânt,
Castlehaven rezuma pe un ton profetic întregul proces, aşa cum îl vedea
el: „Vai acelui bărbaţi a cărui nevastă poate mărturisi împotriva lui. Vai
acelui bărbat al cărui fiu îl sapă şi îi pregăteşte moartea. Vai acelui bărbat ai cărui servitori capătă dreptul să-i ia viaţa prin mărturiile lor”.4
Sentinţa a fost de condamnare la moarte prin decapitare şi s-a
executat la 14 mai 1631. Partenerii săi de orgii au fost hărăziţi ştreangului.
Fapta incriminată denota desigur cruzime din partea autorului
ei, dar cruzimea felului de a o pedepsi o întrecea. A lua viaţa cuiva care
nu atentase la ea nu este un act de justiţie, ci de barbarie.

Martir, dar nu mărturisitor
Celălalt proces a avut loc după nouă ani. Detaliile lui sunt mai
puţin bine cunoscute, totuşi suficiente pentru a ne permite să-i întrevedem specificitatea. Poziţia socială a inculpatului era şi de această dată
foarte importantă, numai că în ordine ecleziastică. Episcopul irlandez
John Atherton, în vârstă de 42 de ani, fusese acuzat de relaţii sodomitice
cu asistentul său John Childe. Cum s-a comportat cel din urmă de-a
lungul procesului, e ceea ce posteritatea, în mod ciudat, nu a reţinut, deşi
cazului i-au fost dedicate câteva cărţi. Fost-a el denunţătorul, cum sugerează unele surse? Ar fi trebuit atunci să beneficieze de unele circumstanţe atenuante. Or, după trei luni, a avut acelaşi sfârşit ca şi episcopul.
Despre acesta se ştie însă că a negat tot timpul făptuirea actului imputat,
afirmându-şi nevinovăţia chiar şi în clipele care precedau nemijlocit
spânzurarea sa.
Uimeşte demnitatea senină cu care a primit sentinţa şi pe care
şi-a păstrat până în ultima zi, începută de el cu o slujbă pentru codeţinuţi. A înfruntat liniştit aplauzele triumfătoare dezlănţuite de hotărâ4

Ibidem, p. 54

392

rea tribunalului în sala arhiplină unde se ţinea procesul, precum şi urletele agresive ale mulţimii atât când era transportat înapoi la închisoare,
cât şi pe ultimul său drum, la 5 decembrie 1640, spre Gallows Green, de
lângă castelul din Dublin. Avea mâinile legate, ca un criminal de rând.
Informaţia furnizată ulterior de către duhovnicul său, care totuşi
avea datoria să tacă, a fost că defunctul îi mărturisise fapta a cărei săvârşire o negase în faţa autorităţilor. Contradicţia e doar aparentă. Un om
de o asemenea elevaţie şi capabil să nu se agaţe cu disperare de viaţă
avea tot ce-i trebuie pentru a face distincţia cuvenită între stăpânirea
lumească şi reprezentantul simbolic al unei ordini de dincolo de lume.
Acesteia din urmă îi era dator cu adevărul deplin; nu considera însă a
avea vreo îndatorire faţă de oameni care, în numele acestui adevăr, erau în
stare să-şi ucidă semeni. Seninătatea sa venea din convingerea de a se afla
în consonanţă cu această supremă şi nevăzută instanţă la care orice suflet
cinstit faţă de sine însuşi are acces şi de a cărei înţelegere nu se îndoia.
O conduită şi un sfârşit esenţial deosebite de ale contelui
Castlehaven. Tăgăduire şi la unul şi la celălalt, dar la fiecare cu un alt
conţinut. În măsura în care adusese prejudicii altora, Castlehaven merita
desigur o pedeapsă, în nici un caz însă pe cea capitală. Ca unul care nu
dăunase nimănui, îşi păstrase demnitatea în faţa oamenilor, acceptase
liniştit răutatea acestora şi rămăsese în legătură interioară cu realitatea
spirituală în care credea, episcopul irlandez poate fi numărat printre
martirii homosexualităţii prigonite.
Cele două procese aflate la obârşia jurisprudenţei antihomosexuale ne pun în faţa a două tipuri umane fundamentale: cel care
respinge învinuirea din frică sau ruşine şi cel care o face din superioritate morală faţă de ceilalţi, nevrednici a cunoaşte tainele unei inimi şi
dovedindu-şi micimea tocmai prin stăruinţa cu care vor să satisfacă nemernica lor curiozitate. Completau astfel, totuşi fără a-l epuiza, portretul
homosexualului aşa cum fusese el schiţat de cei mai curajoşi dintre libertinii francezi ai secolului precedent: a nu tăgădui nimic şi a sfida
suveran ignobilul urmăritor.
După 70 de ani, cercetări de arhivă aveau să pună pe tapet descoperirea uneltirilor cărora le căzuse victimă episcopul Atherton. Creierul lor era atotputernicul Conte de Cork, asistat de avocatul Buttler, şi ar
fi avut ca mobil meschine interese de proprietar, intrate în conflict cu
neînduplecarea episcopului. Avocatul care-l seconda pe conte şi-i inspi393

ra acţiunile sau i le aducea la îndeplinire, şi-a pierdut minţile imediat
după spânzurarea episcopului. Urmărit de imaginea acestuia, era convins că-l vede pretutindeni, într-un mod foarte real.
Chiar dacă totul va fi fost produsul unei înscenări, nu înseamnă
că Atherton n-ar fi putut să aibă înclinarea condamnată de societate. Se
prea poate ca uneltitorii să fi ştiut ceva şi să se fi folosit de ceea ce ştiau
pentru a-şi atinge scopurile. Încă odată se vede cum învinuirea de sodomie servea drept mârşav instrument în debarasarea de adversari stânjenitori. Oricum ar fi fost, figura episcopului irlandez trimis la ştreang pentru homosexualitatea sa se înalţă luminoasă în faţa posterităţii, oferindui un exemplu de meditat şi poate chiar de urmat.

O homofobie xenofobă
Aceste procese istorice inaugurară era celor trei secole de furibundă homofobie britanică, mai virulentă decât oriunde pe continent.
Credinţa populară şi gura lumii situaseră obârşia homosexualităţii în
Italia, deoarece, cum spunea într-un distih din The True-Born
Englishman, Daniel Defoe, creatorul nemuritorului Robinson,
„Lust chose the torrid zone of Italy
Where blood ferments in rapes and sodomy.“
În acelaşi spirit, putem spune că nicăieri nu se simte homofobia
mai acasă decât printre britanici.
De ce însă? Desigur nu din indignare faţă de ceea ce se petrecea
de cealaltă parte a Canalului, ci ca reacţie la ceea ce vedeau în preajma
şi în mijlocul lor. Acolo unde homofobia bântuie cu o intensitate ieşită
din comun, homosexualitatea va prezenta proporţii corespunzătoare.
Ambianţa cea mai vehement homofobă nu e cea mai virtuoasă, ci dimpotrivă, cea mai păcătoasă. Căci nimeni nu simte nevoia să combată
ceva ce nu există.
Un adevărat război civil pe bază sexuală a avut loc de la o Elisabetă la cealaltă: între majoritatea cea urmărită de obsesiile ei puritane
şi minoritatea care pângărea cu neruşinare idealul de puritate născut din
unirea a două pioase făţărnicii – cea anglicană şi cea catolică. Să fi fost
însă într-adevăr vorba de o minoritate? Căci dacă luăm în serios strigătele de alarmă ale presei din acel timp, ar trebui să vorbim de un pericol
naţional. Pamfletul anonim Satan’s Harvest Home, apărut la Londra în
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1749, denunţa o extindere epidemică a viciului. Autorul pornea, cu dezgust, de la spectacolul oferit de sărutul public între bărbaţi. „Blestemată
modă! Importată din Italia împreună cu o mulţime de alte vicii potrivnice naturii. Nu ne ajung propriile noastre păcate, trebuie să le completăm cu cele ale străinilor ca să umplem astfel paharul mârşăviilor şi să
devenim copţi pentru pedeapsa divină? Cu mai mulţi ani în urmă, sodomia era un păcat necunoscut acestei naţiuni. Cine ar fi putut să se gândească la un păcat atât de respingător într-o ţară unde femeile sunt de o
frumuseţe îngerească? Vedem însă cum ziarele sunt pline de crimele bestiale ale acestor mizerabili. Deşi multe din ele au fost demascate, avem
motive să ne temem că şi mai multe rămân încă necunoscute şi că această
practică detestabilă câştigă teren cu fiecare zi”.5
Nu numai Daniel Defoe, dar şi alţi scriitori îşi puneau glasul indignat şi condeiul corosiv în serviciul campaniei homofobe de salvgardare a virilităţii britanice, primejduită prin apariţia acelui tip masculin
dispreţuitor numit „molly”. Printre aceştia renumitul nuvelist scoţian
Tobias George Smollett (1721-1771), animat şi el de dubla sfântă mânie
– xenofobă şi homofobă. O va lăsa să se dezlănţuie în Advice: A Satire:
„Eternal infamy the wretch confound
Who planted first that vice on British ground!
A vice, that spite of sense and nature reigns,
And poisons genial love, and manhood stains!“
Asemenea başilor dintr-un cor, juriştii constituiau baza acestei
puţin melodioase vociferări naţionale. Argumentele lor nu se distingeau
prin originalitate sau profunzime faţă de ceea ce scriau condeierii gazetelor, le erau totuşi suficiente pentru a instiga la crimă. În Comentariile
sale la legile Angliei, William Blackstone (1723-1780), care a întemeiat
dreptul britanic în opoziţie cu cel roman, reamintea aproape nostalgic
buna tradiţie a rugului: „Glasul naturii şi al raţiunii, precum şi porunca
lui Dumnezeu cer ca sodomiei să i se aplica pedeapsa capitală. Semnalul pentru această pedeapsă a fost dat cu mult înaintea legilor iudaice
prin distrugerea celor două cetăţi cu foc din cer. E aşadar un precept
universal şi nu doar unul provincial. Iar vechea noastră lege imita întrucâtva acest fel de pedeapsă cerând arderea pe rug a acestor sceleraţi“.6 Colegul său de profesie Matthew Bacon, autorul unei New
5
6

Apud Louis Crompton, vezi capitolul precedent, nota 30, p. 55
Ibidem, pp. 14-15
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Abridgement of the Law, repetat editată între 1736-1812, e şi mai categoric în chemarea sa la asasinat: „Dacă vreo crimă merită să fie pedepsită într-un mod exemplar, e tocmai aceasta. Şi alte crime aduc prejudicii societăţii; aceasta însă o loveşte în însăşi fiinţa ei. Se întâmplă foarte
rar ca un ins vinovat de a fi abuzat în mod atât de nenatural de organul
reproducerii să mai fie apoi capabil de o atitudine normală faţă de femeie. Din indiferenţa arătată femeii de către bărbaţii care nutresc pofte
atât de depravate se poate deduce cu temei că sunt ca şi blestemaţi să
fie nesimţitori la cea mai extatică plăcere de care-i e dat firii omeneşti
să se bucure. Pare să fie o pedeapsă foarte justă aceea de a-i lipsi pe
aceşti netrebnici de tot ce le-ar fi oferit putinţa să se bucure de o plăcere pe care n-au ştiut s-o aprecieze cum se cuvine. În felul acesta ar putea fi împiedicaţi să transmită copiilor lor – dacă e cazul – această
odioasă înclinaţie”.7
Vocile evlavioase ale acestui cor al urii sunau pe cât de strident
pe atât de fals. În eseul său despre prostituţie (1720), clericul Jeremy
Collier suspină de asemenea după timpurile când sodomiţii erau trecuţi
prin flăcări: „În timpurile vechi legea impunea arderea acestor vinovaţi
pe rug. Într-adevăr, asemenea monştri ar trebui să fie urâţi de toată
omenirea, urmăriţi de justiţie şi nimiciţi de pe faţa pământului“.8 Cu
mândrie şi mulţumire de sine puritană îşi rosteşte condamnarea pastorul
scoţian James Macknight într-un comentariu la Epistola lui Pavel către
Romani (1795): „Evanghelia, prin lumina ei divină, a îndemnat naţiunile să corecteze legile civile, astfel încât în orice ţară creştină aceste
enormităţi sunt interzise. Descoperite, ele sunt pedepsite cu cea mai
mare severitate. Evanghelia ne-a făcut de aceea mult mai virtuoşi decât
cele mai luminate şi mai civilizate naţiuni păgâne de odinioară”.9

Între ştreang şi stâlpul infamiei
Cu o rigoare care avea să înceapă a se înmuia abia după 1861,
când era abolită pedeapsa cu moartea, sistemul represiv arăta în felul
următor. Dacă fusese dovedită penetrarea anală sau curgerea seminală,
7

Apud Byrne Fone, vezi capitolul precedent, nota 41, p. 253
Vezi nota 6, p. 35
9
Ibidem
8

396

vinovaţii de sodomie erau trimişi la spânzurătoare. Presa abunda în informaţii ca aceasta, aproape glacială în impasibilitatea felului de a relata: „Căpitanul Henry Nicholas Nicholls, care făcea parte din banda cu
activităţi potrivnice naturii, a fost condamnat la pedeapsa capitală, pe
baza celor mai clare dovezi, sâmbăta trecută la Croydon. Acuzatul şi-a
păstrat calmul şi imobilitatea de-a lungul întregului proces şi chiar
când a fost pronunţată sentinţa de moarte... Era o persoană cu înfăţişare fină, în vârstă de cincizeci de ani, care servise în războiul din Spania.
Aparţinea unei familii foarte respectabile, dar de la arestarea sa nici un
membru al acesteia nu l-a vizitat“.10
Dacă cele două dovezi nu puteau fi furnizate judecătorilor, dar
existau totuşi semne ale unei relaţii erotice, pedeapsa era stâlpul infamiei, după care urmau mai mulţi ani de închisoare, în ipoteza că acuzatul
expus oprobriului public supravieţuia violenţelor acestuia. Zvârliţi pradă
inumanei nevoi omeneşti de a se uşura de răutatea ancestrală vomitând-o
asupra semenului, cei vinovaţi nu de sodomia propriu-zisă, ci de încercarea de a o practica (attempted sodomy) trebuiau să suporte un adevărat bombardament cu tot ceea ce această bestialitate înnăscută putea
inventa şi înjgheba: de la vorbele de ocară până la hoituri de câini şi
pisici. Lapidarea era o parte componentă şi foarte frecventă a acestei
agresiuni. Pentru ziare asemenea evenimente constituiau o sursă picantă
de reportaje destinate cititorului care nu avusese şansa să fie de faţă. Iată
descrisă intrarea în scenă a grupului de condamnaţi, urmată de aceea a
gloatei: „Stăteau cu toţii în picioare şi păreau calmi, dar aveau ochii
îndreptaţi spre ferestrele de sus ale caselor unde se îngrămădiseră spectatorii, ale căror priviri trezeau în ei o nelinişte crescândă. Orologiul
bisericii anunţa ora douăsprezece şi jumătate, se deschideau porţile
pentru mulţime. Aceasta încercă să se îmbulzească, dar fu respinsă.
Circa 60 de ofiţeri înarmaţi şi călare, însoţiţi de membri ai serviciului
de ordine (City Marshals) mergeau în fruntea cortegiului. Veneau apoi
condamnaţii, iar după ei alţi 40 de ofiţeri şi şerifii. Primul salut primit
de delicvenţi fu o salvă de noroi şi o serenadă de şuierături, urlete şi
huiduieli, ceea ce-i obligă să se arunce cu faţa la pământ. Mulţimea şi
îndeosebi femeile făcuseră grămezi de bulgări de noroi pentru a-i primi
cum se cuvine pe cei detestaţi. Păreau piramide de ghiulele. Fură terminate repede, iar când cortegiul trecu de vechea casă care aparţinuse
10

În publicaţia londoneză Courier, august 1833
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odată cunoscutului Jonathan Wild, deţinuţii semănau a urşi trecuţi
printr-o mocirlă“.11 Un reportaj mai personalizat apărut în London Journal din iunie 1727: „York Horner şi Robert Whale se aflau ieri la stâlpul infamiei de la Charing Cross deoarece ţinuseră o casă de amuzament
pentru sodomiţi şi pentru a fi încercat să comită sodomie. Erau atât de
plini de noroi şi de baligă, încât aduceau a urşi. Dacă gloata ar fi fost
lăsată să exprime toată ura ei, desigur că ar fi fost ucişi numaidecât“.12
Pentru cei sosiţi de pe continent şi nimeriţi din întâmplare sau
veniţi intenţionat la stâlpul infamiei, asistarea la un asemenea spectacol
era o experienţă nemaipomenită, obiceiuri ca acestea fiind o specialitate
exclusiv britanică. Un ofiţer prusian care vizita Anglia în 1780, nota:
„Deoarece femeile engleze sunt atât de frumoase şi desfătarea cu ele
atât de generală, repulsia acestor insulari faţă de pederastie depăşeşte
orice limită. Încercarea de a întreprinde un asemenea act este pedepsită
cu stâlpul infamiei şi mai mulţi ani de închisoare, iar cine săvârşeşte
actul este trimis la spânzurătoare. Stâlpul infamiei însă înseamnă
aproape moarte. Un om pus la stâlpul infamiei putea uşor să aibă un
maxilar zdrobit sau un ochi crăpat”. 13
Efectul eventual ucigător al acestor răbufniri de ură plebee nu
impresiona în mod deosebit. Presa îl menţiona fără nici o urmă de compătimire pentru victime. În primăvara lui 1780, William Smith, vizitiu,
şi Theodosius Reed, tencuitor, fură puşi la stâlpul infamiei pentru a fi
încercat să aibă raporturi sodomitice. Ziarul „Daily Advertiser” din 11
aprilie relatează scena: „O vastă mulţime se adunase cu această ocazie,
mulţi aflându-se acolo deja de la şapte dimineaţa. Privitorii aduseseră
cu ei câini şi pisici moarte, cu care îi bombardară pe cei doi. S-a aruncat şi cu pietre, dintre care una îl izbi în frunte pe vizitiu. Acesta căzu în
genunchi şi muri imediat”.14 Dar tocmai cu acest prilej, întâmplarea
făcuse să fie de faţă şi un parlamentar, Edmund Burke, în care vibra şi
ceva omenie. Indignat de această barbarie naţională, propuse în Parlament abolirea ei. Primi însă o ripostă care arăta că şi în înalta instituţie
11

The Trying and Pillorying of the Vere Street, apud Louis Crompton, vezi
nota 5, p. 165
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Colin Spencer, Homosexuality in History, Harcourt Brace & Company, New
York, 1995, p. 191
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Din arhiva marelui jurist Jeremy Bentham, reprodusă parţial de Louis
Crompton, vezi nota 5, p. 22
14
Apud Byrne Fone, vezi nota 7, p. 253
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domnea acelaşi spirit. Iar ziarul „Morning Post“ reacţiona cu un alt fel
de indignare: „Orice bărbat aplaudă spiritul în care au reacţionat privitorii şi orice femeie găseşte justă purtarea acestora. Îi mai rămâne patrioticului domn Burke să insinueze că crima săvârşită de aceşti oameni
nu trebuie să fie obiectul celei mai mari aversiuni. Şi că merită o pedeapsă mai blândă decât moartea infamă“.15
Nu numai vizitatorii europeni erau şocaţi de ceea ce vedeau, dar
chiar şi cei care aflau de la depărtare cum îi tratează britanicii pe homosexualii lor. Bunăoară intelectualitatea pariziană din perioada de glorie a
Iluminismului, adică dinainte de izbucnirea revoluţiei franceze. Într-un
comentariu din 1785 la operele lui Voltaire, scriitorul care ca nimeni
altul pleda pentru toleranţă în viaţa politică şi spirituală, se spunea: „Legea engleză care expune oameni vinovaţi tuturor insultelor gloatei şi
mai ales ale femeilor care îi torturează, uneori până la a-i ucide, este
crudă, indecentă şi ridicolă”.16
Era clar că pe continent, deşi nimeni nu înălţa osanale celuilalt
eros, aversiunea faţă de acesta era departe de a lua forme atât de „crude,
indecente şi ridicole”. Discriminarea homosexualilor în ţările europene
apărea ca o bagatelă neglijabilă insularilor care-şi vieţuiau nonconformismul sexual în umbra spânzurătorii. Într-un adevărat exod,
mulţi dintre aceştia se strămutară dincolo de Canal, unde puteau avea
parte, dacă nu de o libertate nelimitată, cel puţin de o viaţă fără stâlpul
infamiei ca spectru însoţitor al celui mai timid pas erotic. Destinele câtorva exilaţi iluştri ne dau măsura dramei trăite de către cei constrânşi de
intransigenţa puritană să se expatrieze. Caracteristic pentru mai toţi cei
care părăseau insula în aceste condiţii, este absenţa oricărei nostalgii cu
iz patriotic. Nu cu melancolie, ci cu oroare îşi aminteau ei de patria care
nu le accepta firea aşa cum era ea. Într-o scrisoare către John Hanson,
avocatul său, Byron, aflat la prima sa mare călătorie în sudul Europei,
când abia împlinise douăzeci de ani, putea să afirme cu o surprinzătoare
siguranţă: „I will never revisit England if I can avoid it”, şi relua cu o
importantă nuanţă nouă această afirmaţie la sfârşitul scrisorii: „I will
never live in England if I can avoid it”, după care urmau aceste enigmatice cuvinte: „Why must remain a secret”.17 Aveau să mai treacă vreo
câţiva ani până îşi va pune în practică acest gând care, neîndoios, l-a
15
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acompaniat tot timpul. Trebuia să sosească momentul când va fi devenit
atât de indezirabil compatrioţilor, iar aceştia atât de nesuportat pentru el,
încât să nu-i mai rămână decât să-şi ia lumea în cap.

Ostracizatul
Printre cei care deschideau şirul acestor exilaţi glorioşi, cel mai
proeminent era William Beckford (1760-1844), personalitate care îi captivase şi totodată îi indignase pe contemporani. Pe mulţi îi captiva tocmai prin ceea ce îi îndreptăţea pe alţii să-l hulească. Provenea dintr-o
familie care, prin tatăl său, descindea din Maria Stuart şi tot prin tatăl
său adunase avuţii care-i asigurau primul loc printre cei bogaţi. Dar
motivele celebrităţii sale erau de altă natură. Se impusese prin însuşiri
intrinseci care nu lăsau nici o urmă de îndoială asupra înzestrării sale
ieşite din comun. În primul rând prin arta sa de scriitor. Nuvela sa
Vathek crease genul literaturii fantastice de inspiraţie orientală, oarecum
în tradiţia celor 1001 de nopţi, filtrată de un epicureu european. Vocaţia
literară era însă doar una din faţetele unei creativităţi complexe care se
rotea în jurul unei viziuni estetizante: frumosul ca ţel suprem, ca fel de a
fi şi criteriu. Mai presus de orice ştia să-şi conceapă şi să-şi construiască
existenţa ca şi cum ar fi vrut să facă din ea o operă de artă. Pe Byron –
contemporan mai tânăr cu 28 de ani, dar căruia avea să-i supravieţuiască
două decenii – îl fascina într-un asemenea grad, încât acesta îi dedicase
o întreagă şi mare strofă în Childe Harold. Versurile acelea n-au putut fi
însă citite decât postum, foarte târziu, când s-a reconstituit forma originară a poemului byronian. Ceva îl reţinuse pe poet să le lase să apară.
Era desigur în legătură cu faptul că numele lui Beckford ajunsese să fie
detestat de toată înalta societate britanică. Prudenţa îl va fi sfătuit pe
Byron să nu păşească pe un teren atât de primejdios. Ce se întâmplase?
Un mare scandal izbucnise în jurul lui Beckford când acesta
avea numai 24 de ani, dar era deja un nume în literatură. Deşi dovezi
materiale n-au putut fi aduse împotriva lui, i se atribuia o relaţie erotică
ruşinoasă cu mult mai tânărul William Courtenay, încă adolescent, de
asemenea aparţinând unui neam aristocrat foarte cunoscut. Unchiul
acestuia, lordul Loughborough, adept al unei morale foarte austere şi
suspicioase, era tartorele întregului tărăboi. Juca un rol care-l prefigura
pe cel al marchizului Queensberry, tatăl neînduplecat al tânărului Alfred
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Douglas, iubit de Oscar Wilde, rolul de duşman de moarte, gata să pună
în joc toate mijloacele care l-ar putea nimici social pe sodomitul seducător. Situaţia deveni atât de ameninţătoare pentru Beckford, încât acesta,
într-o încercare – care se va dovedi vană – de a închide gura lumii, îşi
luă nevastă. Puritanii adversari nu se lăsară însă impresionaţi şi continuară uneltirile menite a-l compromite total. Celui astfel urmărit nu-i mai
rămânea decât să se exileze împreună cu soţia şi cu proaspăt născuta
fetiţă. La puţină vreme de la părăsirea Angliei, soţia murea dând naştere
unei a doua fiice. Bineînţeles că Beckford n-a repetat experienţa matrimonială de a cărei zădărnicie îşi putuse da seama.
Trăi zece ani peregrinând prin Europa şi zăbovind mai ales în
Portugalia, ani care i-au furnizat substanţă pentru câteva memoriale de
călătorie: Dreams, Waking Thoughts and Incidents, Italy, with Sketches
of Spain and Portugal. În decursul acestui deceniu, proasta reputaţie,
care părea să-l însoţească precum o umbră, îi ieşea mereu în întâmpinare,
mai ales în cercurile diasporei. A trebui să mimeze în societate un fel de
a fi care nu-i era propriu îi era din ce în ce mai insuportabil: „How tired
I am of keeping a mask on my countenance. How tight it steeks – it
makes me sore“.18
Pentru un compatriot putea fi compromiţător să-l abordeze. Un
tânăr irlandez, Buck Whaley, care, pentru a se fi împrietenit cu Beckford
în Elveţia, avu de îndurat reacţia dispreţuitoare a coloniei britanice, va
evoca mai târziu, în memoriile sale, penibilele situaţii cărora li se vedea
expus. Prin el s-a putut afla meschinăria de care dădea dovadă renumitul
istoric Gibbon, pe atunci rezident la Geneva. Declarase public, relatează
Whaley, că „se miră cum un englez îl poate frecventa pe un om asupra
căruia planează învinuiri ca cele al căror obiect este domnul Beckford;
şi că chiar în presupunerea că ar fi nevinovat, s-ar cuveni ca părerea
lumii să fie totuşi luată în consideraţie. Pretindea a fi fost, dintre compatrioţi, singurul care să nu fi acordat nici cea mai mică atenţie acestui
om după alungarea sa”.19
În ciuda experienţelor de acest gen, Beckford se gândi că, după
zece ani de surghiunire, va fi sosit vremea să se întoarcă în Anglia. Îl
mâna într-acolo nu dorul de patrie, ci dorinţa de a da un sens imensei
18

În traducere: Cât mă oboseşte să trebuiască să ţin pe faţă o mască. Cât mă
strânge, câtă durere îmi pricinueşte! The Journal of William Beckford in
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averi pe care o moştenise. Aceasta cu atât mai mult cu cât, între timp,
urmărirea sa juridică încetase. Amintirea scandalului de care se înconjurase nu se ştersese însă din nici o memorie. Boicotul social era la fel de
neîndurător ca înainte. Porţile familiilor cu care în mod normal ar fi
trebuit să întreţină relaţii amicale îi rămâneau mai departe închise. Lumea îl trata ca pe un ciumat moral. Oricine ar fi încercat să-l frecventeze
devenea un pestiferat ca şi el. Atunci Beckford concepu un răspuns de o
sublimă îndrăzneală. Deşi avea cu prisosinţă mijloacele de a trăi oriunde
în lume fără griji, se hotărî să nu mai părăsească Anglia, ci să se exileze
în propria-i ţară şi anume în aşa fel încât societatea britanică să simtă
dispreţul său suveran.
În loc să-şi irosească averea într-o viaţă de vântură-lume, o învesti într-o construcţie cu înfăţişarea unei mănăstiri în stil neo-gotic şi
despre al cărei turn se spunea că este cel mai înalt din toată Anglia. Vastul teren înconjurător era împrejmuit de un zid care făcea imposibil accesul celor nedoriţi. Interiorul era un adevărat muzeu, adăpostind comorile artistice adunate de-a lungul multelor călătorii, precum şi o uriaşă
bibliotecă, aşa cum nici cea mai dotată universitate n-ar fi putut avea pe
atunci. Aceasta era faimoasa Forthill Abbey despre care toată lumea
vorbea plină de curiozitate, dar la ale cărei porţi nu îndrăzneau să bată
decât puţinii nepăsători la răutăţile opiniei publice. Ceilalţi se mulţumeau să inventeze – sau să asculte – tot felul de poveşti, care de care
mai scandaloasă, despre ce se va fi petrecând dincolo de acele ziduri de
fortăreaţă.
În realitate, Beckford se dedica fiinţei care-l urmase la întoarcerea din exilul european: Gregorio Franchi, un tânăr cântăreţ de cor în
vârstă de 17 ani care avea să rămână alături de el întreaga sa viaţă, devenind indispensabilul său asistent în administrarea acestui monument.
De la înălţimea acestei „splendid isolation”, urmărea cu îndurerare tragica soartă a celor înrudiţi spiritual cu el, soartă care ar fi putut fi şi a lui
dacă n-ar fi avut norocul de a putea să realizeze acest exil interior. Colecţiona meticulos toate informaţiile şi reportajele referitoare la procesele, condamnările şi batjocoririle publice ale celor dăruiţi iubirii prohibite. Făcea pe ele notaţii ca aceasta: „Mâine, conform ziarelor, vor spânzura un biet sodomit cinstit (a poor honest sodomite). Mi-ar place să
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aflu ce fel de zeitate e aceea pe care ei îşi închipuie că o vor îmbuna
prin aceste şocante sacrificii umane”.20
Mândrul şi sfidătorul exil lua sfârşit când destinul trimitea un
foarte elocvent semn: prăbuşirea faimosului turn. Aceasta coincidea cu
epuizarea unei averi pe care Beckford n-o chivernisise cu prea mult
spirit de prevedere. Fu nevoit să vândă întreaga proprietate şi să se retragă într-un cadru mult mai modest, la Bath, unde muri la venerabila
vârstă de 84 de ani. Cea mai pasionantă cercetare care i-a fost consacrată se datorează francezului Bernard Sichère, are forma unui roman şi
este întitulată Eu, William Beckford.

Fatală dublă existenţă
Soarta lordului George Gordon Byron (1788-1824) a fost nu
numai asemănătoare cu a lui Beckford, dar chiar mult mai tragică. Murea în plină floare a vieţii, exact la vârsta lui Mozart, departe de ţara a
cărei intoleranţă îl constrânsese la opt ani de exil: la Misolonghi, în Grecia, pentru a cărei eliberare de sub turci se angajase vitejeşte.
Părăsea lumea în plină restrişte sufletească: pasiunea sa neîmpărtăşită pentru adolescentul Luca Cealandruyanos, pasiune calificată de
el însuşi ca nebunească („maddening fascination“) şi alcătuind conţinutul ultimelor poezii, unde neîmplinirea sentimentală („and yet thou
lov’st me not, and never wilt“) se întrepătrunde cu presimţirea morţii
(Love and Death se intitulează ultimul său poem). Era pandantul îndoliat al marii iubiri de la începutul primei tinereţi: cea prilejuită pe când
avea 20 de ani, de întâlnirea cu John Edlestone, un cântăreţ de cor, tot
adolescent, de la Trinity College, inspiratorul poemului The Cornelian,
în care sugerează transparent caracterul clandestin al iubirii sale („Ours
too the glance none saw beside/ The smile none else might
understand“). Numită de Byron „love of loves”, această iubire – probabil deoarece fusese, cum spunea el, „violent, though pure love and
passion” – l-a însoţit ca o luminoasă şi consolatoare amintire de-a lungul aventuroşilor şi zbuciumaţilor ani ce au urmat. Vestea că Edlestone
a fost secerat de o cu totul prematură moarte avea să dezlănţuie în el o
lungă criză. Între aceste două pasiuni, de început şi de sfârşit, se disting
20
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mai ales cele care l-au legat de Eustaţiu Gheorghiu (sună româneşte, dar
era grec) şi de Nicolo Giraud, în a căror companie a colindat luni de-a
rândul Grecia şi Italia. Adolescenţi care au intrat alături de mentorul şi
amantul lor britanic în istoria literaturii.
Relaţiile pederastice ale poetului erau foarte discrete în Anglia,
unde pericolele îi vizau adesea pe cei de vază sau de nobilă obârşie. Li
se dăruia mai ales pe parcursul călătoriilor sale, mereu lungi şi foarte de
timpuriu începute, care l-au dus din Portugalia până în Turcia. Până la
un anumit moment al vieţii sale, compatrioţii îl cunoşteau ca spărgător
de inimi feminine, calitate în care se dovedea un neîntrecut maestru al
provocării de scandaluri, în buna tradiţie a lui Marlowe şi a libertinilor
francezi. Mai ales despărţirile sale furtunoase – în special de Caroline
Lamb, amantă, şi de Annabella Milbanke, soţie – precum şi un incest cu
sora sa vitregă, Augusta Leigh, îi creaseră faima de nesăţios Don Juan,
eroul căruia avea să-i consacre în exil un celebru poem.
Avea deci o viaţă sentimentală marcată de ceea ce se cheamă bisexualitate, adică interes senzual pentru ambele sexe: o punte între homosexualitate şi heterosexualitate. Că pasiunea sa pentru adolescenţi era
autentică nu încape îndoială, altfel nu ar fi riscat relaţii de al căror pericol era foarte conştient. Scrisorile sale din Grecia şi Italia către cei doi
prieteni de mare încredere Hobhouse şi Matthews o atestă de altfel fără
echivoc. Cât va fi fost însă de autentic entuziasmul său erotic pentru
celălalt sex e cu neputinţă de spus. Ce ştim este că toate cuceririle sale
în rândurile sexului frumos aveau viaţă scurtă şi că tratamentul căruia le
supunea pe cele îndrăgostite de el era brutal şi umilitor, chiar dacă începuse aventura prin ode îmbietoare. Mai ştim de asemenea că se folosea
în lirica sa de nume femeieşti pentru a evoca vieţuiri de natură homosexuală, ca de pildă ciclul de elegii dedicate unei fictive Thyrza, îndărătul
căreia se ascundea răposatul John Edlestone, plâns de poet. Să fi fost
multele şi fugitivele sale amoruri „normale” doar o acoperire pentru
cealaltă faţă, neconvenţională, a erotismului său? În orice caz, stratul
sufletesc din care purcedeau nu era cel mai adânc.
E cert însă că poetul, cu toată intuiţia sa psihologică, nu devenise conştient de marea primejdie pe care o reprezenta dubla existenţă
erotică. Subapreciase într-un fel care avea să-i fie funest puterea de răzbunare a femeii abandonate. Căci atât Carolina, cât şi Annabella erau
foarte la curent cu aventurile lui în lumea iubirii interzise, probabil datorită unor imprudente confesiuni în clipele când luciditatea se înceţoşea404

ză. Şi una şi cealaltă, odată părăsite de fluşturatecul amant, îşi făcură un
punct de onoare din a informa întreaga înaltă societate britanică despre
ruşinoasele lui iubiri. Se aliaseră şi îl urmăreau cu furia lor exact cum
făceau Donna Anna şi Donna Elvira purtând sâmbetele nestatornicului
şi trădătorului Don Juan din opera lui Mozart.
Vestea se răspândi cu iuţeală de fulger, făcând să se aprindă
mânia în cvasi-totalitatea celor care până nu de mult îl ovaţionaseră.
Compatrioţii îi puteau ierta răsunătoarele infidelităţi sentimentale, puteau face pe surzii la zvonurile despre incest; păcatul sodomiei îi transforma însă chiar şi pe admiratori în adversari. Iar aceştia îşi dădeau
mâna cu cei din capul locului înclinaţi, în virtutea puritanismului lor
moral, să condamne stilul extravagant de viaţă al aparent nepăsătorului
lord. Duşmănia faţă de el se generaliză şi ameninţă să ia forme juridice.
Când simţi că e aproape cu laţul de gât, Byron se hotărî, fără a şovăi, să-şi
pună în aplicare gândul care-l urmărea din prima tinereţe: să părăsească
pentru totdeauna o patrie în care nu avusese posibilitatea să recunoască
o mamă. La 28 aprilie 1816 arunca de pe corabie o ultimă privire spre
ţărmul care simboliza dincolo de sensul său geografic, frontiera samavolnic impusă umanităţii şi sensibilităţii sale. Exilul care începea trebuia
să însemne pentru ele o definitivă dezmărginire.

Fugăritul
Această dezmărginire s-a produs, dar nu a fost foarte dulce. Englezi se găseau pretutindeni, iar prin ei puţin înţelegătoarea patrie îşi
arăta faţa sever mustrătoare. Ororile care aveau loc acolo păreau a se
ţine scai de el prin informaţiile epistolare primite de la prietenii de încredere, ca bunăoară cele conţinute în această scrisoare a lui Matthews:
„Trăsătura majoră a ultimului an din istoria noastră este enorma sporire a acelui blestemat viciu care e paiderastia. Dumnezeule! Dacă ar fi
să se întoarcă bunele vremuri de odinioară ale Sodomei şi Gomorei,
focul iar nu apa ar trebui să fie elementul în care îi este hărăzit englezului să trăiască. Presupun că nicăieri şi niciodată de la Creaţia lumii
sodomia n-a fost atât de prosperă. Cu prietenii tăi turci, sunt sigur,
valoarea ei (în comparaţie cu desfrâul obişnuit) este de 5 la 2. Dar ceea
ce tu obţii acolo cu cinci lire, ni se oferă aici numai riscându-ne gâtul.
Şi suntem mulţumiţi să-l riscăm.” După care urmează înşiruirea ultime405

lor cazuri de expunere la stâlpul infamiei: „un negustor de nisip, pentru
relaţii cu unul din ucenicii săi; un marinar de pe Falmouth de asemenea
pentru a fi violat un adolescent. John Cary Cole, portar la o şcoală,
pentru un act de acelaşi gen cu câţiva elevi, unele dintre «victimele
acestei patimi bestiale» (joc de cuvinte: Matthews scrie brutish ceea ce
este aproape british) aflându-se sub vârsta la care se pot cere declaraţii
sub jurământ. Un ofiţer căruia i-a fost pusă în spinare o asemenea învinuire şi-a tăiat gâtul“.21 Într-o bună zi află că John Edlestone, a cărui
amintire îi era sfântă, fusese arestat din aceleaşi motive, pentru ca nu
după multă vreme să i se aducă la cunoştinţă decesul lui.
Prin asemenea veşti coşmarul londonez continua să fie prezent
în peregrinările sale mediteraneene, agrementate cu idile adolescentine
asupra cărora, ce-i drept, nu se proiecta umbra spânzurătorii, dar în ale
căror voluptăţi se amesteca un gust amar. De aici obsedanta preocupare
a lui Byron de a-şi evita pe cât posibil compatrioţii, căci dinspre ei nu
puteau veni decât informaţii nedorite sau bănuieli amintind de puritanismul naţional. Experienţele adunate îi impuneau înstrăinarea totală de
spiritul insular, cu excepţia limbii. Le găsim evocate în Jurnalul său, în
vasta-i corespondenţă: „M-am retras. M-am strămutat în alte ţări, m-am
dus în Elveţia, în umbra Alpilor. Dar nu le-a fost de ajuns. Mă hăituiau,
de le simţeam răsuflarea în ceafă. Treceam dincolo de munţi, dar pretutindeni era la fel... În toţi aceşti ani m-au urmărit şi hăituit, nu m-au lăsat
să-mi trag sufletul, nu mi-au dat pace, m-au tratat ca pe un proscris.“22
Când era vorba de înfruntarea învinuirii publice de homosexualitate, chiar şi marele Byron îşi avea micimile lui. Ieşind la iveală, ele îl
acuzau însă nu atât pe purtătorul lor cât lumea în care trăia şi care cerea
imperios concesii indispensabile supravieţuirii. Căci numai aşa putem
înţelege dubla existenţă dusă de el în cadrul homosexualităţii însăşi. Cel
care descoperise farmecul celuilalt eros încă din fragedă tinereţe se folosea de diverse ocazii, uneori artificial şi intenţionat create, pentru a lua
distanţă ironică sau dispreţuitoare faţă de homosexualitatea altora. Venea vorba, în Childe Harold, despre legendarul Antinous, iubitul împăratului Adrian – îi elogia moartea şi îi condamna viaţa, chipurile infamă:
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Who’s Who in Gay and Lesbian History, edited by Robert Aldrich and Garry
Wotherspoon, Routledge, London & New York, 2001, p. 46
22
Apud Louis Crompton, vezi nota 5, pp. 161-162
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„whose death was as noble as his life was infamous“.23 Se cerea evocat
sublimul Vergiliu – nu pierdea prilejul de a-i reproşa necuviincioasa-i
cochetărie cu păstorul Corydon: „Virgil’s songs are pure, except that
horrid one beginning with «formosum pastor Corydon»“.24 Străbătând –
în calitate de Childe Harold – drumuri umblate înaintea lui de către
Beckford, considera potrivit să amintească într-o mare strofă devierile
erotice ale celui numit de el „The Apostle of the Pederasty“ (şi care pe
atunci trăia retras, mai bine zis asediat) în reşedinţa sa gotică din
Forthill). „Thou wert smitten with unallowed thist/ Of nameless crime,
and thy sad day must close/To scorn, and Solitude unsought – the worst
of woes“ etc., etc.25
Byron n-a inclus însă aceste versuri în prima ediţie a marelui
său poem despre pelerinajul lui Childe Harold. Ele aveau să apară postum, în contextul unei întregi acţiuni de arheologie literară pentru restituirea adevăratului Byron, ocultat în multe privinţe de pudibonderia
britanică în cooperare cu orgoliul naţional. Ce va fi însemnat această
reţinere a autorului în a oferi compatrioţilor o nouă mărturie a „normalităţii“ sale? Foarte probabil, o tresărire a cugetului care nu voia să permită oportunismului să meargă prea departe, cu atât mai mult cu cât
Beckford, prin Vathek, fusese unul dintre idolii săi literari, iar modul
byronian de viaţă semăna ca două picaturi de apă cu cel beckfordian.
Dacă n-ar fi fost primejdiile de care era înconjurat homosexualul, o asemenea scindare a conştiinţei ar putea fi interpretată ca un fenomen maladiv, ca un fel de schizofrenie. Ştim însă că e vorba de cu totul
altceva: soluţia extremă la care recurge, pentru a nu fi nimicit, cel obligat de cruzimea societăţii să se facă frate cu dracul până trece puntea
unei existenţe mortal primejduite. Concesiile şi minciunile lui Byron îi
mângâie pe toţi homosexualii constrânşi de atotputernica homofobie să
se dezică de ei înşişi. Urmarea a fost desigur o împuţinare morală a genialului poet, răscumpărată însă prin patimile – boala, singurătatea, indiferenţa lui Luca – şi dureroasa transfigurare care i-au pecetluit sfârşitul.
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Fantoma poetului
Nu trecuse un deceniu de la moartea lui Byron şi apăru pe piaţa
literară clandestină, în jur de 1833, fără nume de autor, un amplu poem
care pastişa cu uimitoare măiestrie stilul byronian din Don Juan. Intitulat Don Leon, vehicula idei şi evoca fapte biografice în care recunoaştem astăzi drama homoerotică trăită intim de Byron, dar mai ales se
adresa cititorului ca şi cum defunctul poet însuşi ar fi trimis ultimul său
mesaj posterităţii.
Istoriografia literară a formulat felurite ipoteze asupra posibilului autor. Una dintre ele atribuie poemul lui Byron însuşi, care va fi avut
dorinţa ca, după moarte, să iasă la lumină adevărul deplin al vieţii şi
fiinţei lui. Ipotezei nu-i lipsesc temeiurile.
De la bun început, Byron nu numai lăsase să se bănuiască, dar
spusese răspicat că tăinuieşte ceva, că este purtătorul anumitor secrete
(îmboldit desigur şi de pasiunea romantică pentru mister). Toată corespondenţa lui e plină de formulări cifrate, în legătură cu care stabilise un
cod destul de complex, cunoscut doar lui şi celor mai devotaţi prieteni,
destinaţi de el însuşi a-i deveni executori testamentari. Descifrat, acest
cod s-a dovedit a fi servit exclusiv la mascarea neconvenţionalei sale
sexualităţi.
Dacă-şi desemnase executori testamentari, este pentru că se
gândea constant la ce va fi când nu va mai fi. De îndată ce cunoscuse
gustul gloriei, care venise atât de timpuriu, îşi trăia în gând posteritatea
şi se arăta preocupat de ceea ce se va şti şi se va spune despre el. Că în
ciuda tinereţii se putea imagina deja trecut dincolo, ne-o sugerează acest
semnificativ amănunt: când, la numai 22 de ani, se îndrăgostise de
Nicolo Giraud în Grecia, avea să-l numească moştenitor al unei părţi din
averea sa de îndată ce revenise în Anglia. De ce să nu fi fost urmărit şi
de ideea ca lumea, căreia fusese nevoit a-i ascunde atâtea, să-l cunoască
aşa cum a fost în realitate? Adică cel silit să-şi părăsească ţara pentru a
evita o catastrofă juridică.
Ne putem uşor închipui cât de direct ameninţat se va fi simţit
Byron dacă, chiar şi după trei sferturi de secol de la dispariţia sa, pe
parcursul cărora avuseseră loc multe ameliorări sociale, primejdia care
plana asupra celui bănuit sau învinuit de homosexualitate nu se micşorase cu nimic. Nu avea ea să-l zdrobească pe marele Oscar Wilde, în pofida celebrităţii sale, întru totul comparabilă cu cea a lui Byron? Dacă
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scăpase de spânzurătoare, era nu datorită renumelui său, de altfel desconsiderat în timpul procesului, ci simplului fapt că în 1861 – adică
exact la jumătatea drumului dintre moartea unuia şi moartea celuilalt –
pedeapsa capitală şi stâlpul infamiei fuseseră abolite. Rămăsese închisoarea şi compromiterea definitivă care, împreună, dădeau desfiinţarea
socială pe viaţă, o formă ceva mai civilizată a condamnării la moarte.
În calitate de autor al lui Don Leon, Byron ar fi putut încredinţa
cuiva manuscrisul, aşa cum făcuse cu alte scrieri biografice, a căror
publicare postumă o pusese în sarcina lui Charles Skinner Matthews,
John Cam Hobhouse şi Thomas Moore (care va deveni primul său biograf). Putem deduce importanţa revelaţiilor conţinute din panica acestora după moartea autorului. În faţa faptelor povestite de Byron însuşi şi
care ar fi trebuit să devină publice, deciseră să arunce în flăcări o bună
parte a manuscriselor (îndemnaţi, se pare, de Hobhouse, cel mai speriat).
Voiau să salveze onoarea defunctului, dar se gândeau desigur şi să-şi
apere propria piele.
Don Leon apărea în chip misterios, aproape fantomatic, ca pentru a spune pe şleau ceea ce micimea omenească încercase să tăinuiască.

Un document fără precedent
Paternitatea byroniană a lui Don Leon fu însă contestată de cei
care, mai pedanţi în cercetare, atrăgeau atenţia că, pe lângă fapte reale
din viaţa poetului (dintre care unele, necunoscute nici intimilor, aveau să
se adeverească doar într-un târziu), poemul conţine şi unele fapte petrecute după moartea lui Byron. Cele mai importante erau două procese foarte răsunătoare de homosexualitate, ambele din 1833: al parlamentarului
William Bankes, soldat cu închisoare, şi al căpitanului Henry Nicholas
Nicholls, împotriva căruia se pronunţase sentinţa de condamnare la
moarte. Poetul nu putea avea cunoştinţă de ele.
Teza care decurgea din asemenea obiecţii era: tocmai aceste
evenimente, prin excepţionalul lor impact asupra opiniei publice, stârniseră în cineva – neidentificat, dar recunoscut ca posedând un talent ieşit
din comun şi informaţii uluitoare – hotărârea de a se folosi de figura lui
Byron, de mult legendară, pentru a zgâlţâi conştiinţele, indiferente la
cruzimea cu care era tratată o pornire omenească pe cât de nevinovată,
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pe atât de naturală. Textul era conceput ca un rechizitoriu byronian al
homofobiei.
Cine a scris Don Leon, este în fond de o minoră importanţă – o
chestiune de curiozitate. Dar că înainte de mijlocul secolului XIX, a
putut apare un protest de o asemenea amploare, virulenţă, luciditate şi în
plus atât de inspirat, e de-a dreptul senzaţional. Căci ce se scrisese până
atunci pe această temă, într-un spirit de revendicare a omeniei şi dreptăţii? Nimic, în afară de câteva pamflete provocatoare, dar nesub-stanţiale,
ale libertinilor francezi şi de articolul lui Voltaire despre „iubirea socratică”, în care însă autorul, cerând o îndulcire a asprimii, cânta în continuare aceeaşi arie a calomniei. Şi dintr-o dată acest manifest poetic al
unei homosexualităţi devenite suprem conştiente de dreptul ei la viaţă şi
luând o atitudine ofensivă care o spăla de ruşinea multiseculară a unei
răbdări neglorioase. Pe deasupra, ea preludia vizionar iminenta răzvrătire mondială a celor urgisiţi pentru simplul fapt că nu iubeau în conformitate cu poruncile legii şi stăpânirii, ci aşa cum le cereau inima şi simţurile. Tot ce avea să urmeze ca acţiune luptătoare, prin scris sau faptă,
îşi avea punctul de pornire în acest document fără precedent, apărut, nu
întâmplător, tocmai în ţara cu cea mai feroce legislaţie homofobă.
Aflându-se încă printre pământeni, Byron îi ajutase pe greci, cu
impresionantă abnegaţie, să scape de jugul turcesc; îl anticipa astfel pe
ilustrul său compatriot, Lawrence of Arabia, care îi ajuta pe arabi să se
elibereze de aceiaşi turci, la fel de îndrăgostit şi el de adolescenţii deşerturilor orientale. De dincolo, inspira o altă luptă dezrobitoare, aceea a
sufletelor asuprite, o luptă care nu mai era aceea a unei naţiuni, ci privea
o parte a omenirii. Chiar dacă nu era el autorul lui Don Leon, cartea ar fi
fost totuşi de neconceput fără zbuciumata sa viaţă, fără ceea ce el însuşi
trebuise să sufere pentru a fi fost altfel decât ceilalţi.
Şi acum să-l lăsăm pe Don Leon însuşi să vorbească, într-o traducere pe care m-am străduit să o fac măcar cât mai fidelă originalului,
în neputinţa de a mă ridica la înălţimea lui poetică.
E vorba bineînţeles doar de fragmente din acest uriaş poem de
1400 versuri.
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Mesajul surghiunitului
Patria – această „ţară în care toate viciile din belşug înfloresc”
– îl stigmatizase ca imoral pe Don Leon. Deoarece în ochii atotputernicilor viaţa sa era un exemplu de stricăciune, fusese silit să părăsească
acest infernal paradis al puritanismului:
„De sine însuşi condamnat şi defăimat de lume
Pentru păcatul său cel negru precum iadul,
Fugit-a speriat spre transalpine ţări
Spre-a nu mai pângări cu viciul său de nerostit
Stâncoasele şi pudicele ţărmuri din Albion.“
Plecând, el simte însă uşurare, căci în juru-i nimic nu consona
cu propriu-i fel de a fi.
Nici o-nclinare înrudită nu simţeam
În pieptul celor ce mă-nconjurau,
Şi asta mă-apăsa…
Şi se îndreaptă spre alte ţărmuri împăcat cu sine: nu are a-şi face
vreun reproş, era în firea lui să fie aşa.
Precum copacul ce-am sădit nu va putea produce,
Când crengile-i vor fi crescut,
Decât acele flori ce îi sunt proprii,
Tot astfel şi în om există, înnăscute, pasiuni
Ce chiar şi grijuliu tăiate, înmuguresc din nou.
Pornirea condamnată de alţii urca irezistibil din adâncuri de fiinţă şi de suflet:
Eu să mă fi-nşelat? Natura, poate? când, de copil,
O înclinare, atotputernică în suflet şi-n închipuire,
Sfida orice-ncercare de a o stăpâni?
Între ceea ce simţea el şi porunca nemiloasă a legii se crease un
abis:
E interzis! îmi strigă legea,
Şi totuşi pasiunea urcă;
Natura însă ne-a dat pasiuni
Iar de la oameni vin doar legi;
Această înclinare de nebiruit
De unde izvorăşte ea?
Şi dacă nimănui nu-i dăunează,
De ce s-o condamnaţi?
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Atracţia spre celălalt sex se străduise s-o cultive din obligaţie şi
din autoapărare.
Dacă femeilor, la început, adusu-le-am omagiu
E fiindcă aşa fusesem învăţat, de timpuriu.
După o încercare de a ignora glasul naturii, aşa cum îi vorbea
aceasta prin propria-i sensibilitate,
Silit a se retrage în pieptu-mi,
Instinctul tineresc păru înăbuşit, un timp,
găsi în sine curajul de a-i da urmare, cu atât mai mult cu cât se
simţea îndreptăţit şi binecuvântat de atâţia înaintaşi:
Un tânăr îndrăgit-am; Horaţiu la fel.
Dacă a fost iertat, de ce nu eu?
Când suspina după Alexis, Vergiliu arăta
Care-i iubirea ce preferă – iar mie-mi e oprit?
De ce a fost numit Socrate înţelept,
Nu numai pe atunci, dar până azi,
Deşi buzele sale, ce adevăruri răspândeau,
Întipăreau săruturi pe tinerii iubiţi de el?
Iar Platon, de ce-i putea-nvăţa pe alţii înţelepciuni
De care numai pe furiş pot eu afla?
Vedea în Shakespeare, mai ales datorită sonetelor acestuia, un
frate de suferinţe şi aspiraţii, care-i confirma protestul:
Sonetele-i, ce-un tânăr prea frumos îi inspirase,
Blestem i-ar fi poetului de azi.
Era o datorie morală pentru el să contribuie ca acestor mari spirite să le fie restituită întreaga demnitate, umbrită de ipocrita moralitate
a Albionului:
E fără noimă ca oameni înţelepţi
A căror făptuiri şi spuse istoria le-a reţinut,
Să fie condamnaţi fiindc-au gustat
Din acel fruct
Care mie ca şi ţie ne este interzis.
Ce-l aşteaptă însă? Găsi-va el locul unde iubirea interzisă poate
înflori în libertate?
Iubirea clandestină e visul
Ce totdeauna l-am avut,
Speranţa că există undeva un loc
Unde nimic nu stânjeneşte
412

Aripile lui Cupidon şi ale sale mâini,
Unde iubirea nu e sclava legii
Iar ştreangul nu-i ameninţă pe păcătoşi.
Chiar dacă acel loc nu există, el va da un sens vieţii sale consacrând-o solidarizării cu cei de o seamă cu el şi apărării drepturilor lor,
călcate în picioare:
Chiar de s-ar ofili cununa mea de lauri,
chiar dacă trupul meu va fi supus torturii,
inaccesibil fricii,
eu glasul tot am să-l ridic.
Tăcerea-ar fi egală cu o crimă.
Din acuzat, surghiunitul devine el însuşi judecătorul inumanei,
falsei justiţii. Şi se va adresa cu strivitor sarcasm magistratului căruia
pronunţarea sentinţei de moarte nu-i producea nici o insomnie:
Jude-n ermină îmbrăcat,
Dă-ţi jos scufia neagră!
Te scoală din al dimineţii dulce somn!
Priveşte prin fereastră ştreangul:
A ta e victima care de el atârnă,
Căci de-ndurare nu te-ai învrednicit.
Ce a făcut el oare, acest om?
Intreabă-l pe beteagul Talleyrand,
Pe Beckford şi pe Courtenay,
Pestriţa ceată de preoţi şi de laici
Care-a sa vină o împărtăşesc (dacă o vină este)
Şi-apoi, de vrei, din nou te culcă;
Ce legi ale convieţuirii încălcat-a?
Găsit-ai un pumnal sub mantie ascuns?
Nu l-a oprit din drum pe călătorul singuratic;
N-a spart vreun lacăt, n-a jefuit o casă;
Nu l-a lipsit de ale lui pe vreun orfan;
Şi n- a înăbuşit al siluitei fete geamăt.
Învăluite-n taină erau pentru toţi ochii
Ale sale întâlniri, pân’ la porunca ce ai dat
Ca mirmidonii tăi să îl pândească şi să-l prindă.
Îi va apostrofa şi pe oamenii de ştiinţă, care semnalau primejdia
nestăvilitei creşteri demografice, dar nu trăgeau nici o concluzie în privinţa acelora a căror iubire nu era proliferantă:
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Economişti, ce lumea voiţi s-o-mpuţinaţi,
De ce mai condamnaţi atunci „păcatul cel de moarte”?
Pasionatul protest şi-l încheie conştient că mesajul său va dăinui
peste vremuri:
Am înălţat un monument
Din care să se-nveţe
C-al raţiunii soare nu răzbate
Acolo unde, pe tron,
Prejudecata stă, cea cu priviri înceţoşate,
Şi care,
Vorbind despre virtuţi,
Se dă pe sine drept model.26
Italianul simţitor ar fi aplaudat desigur exclamând, în concordanţă cu tradiţionala înţelepciune naţională: „Se non è vero, è ben
trovato!“

Scriitorul asasinat
În loc să trec în revistă nenumăratele manifestări de intransigenţă juridică faţă de homosexualitate în Anglia georgiană şi apoi victoriană, voi evoca doar momentul culminant al acestei triste istorii: procesul
intentat celui mai ilustru scriitor al acelui timp, Oscar Wilde. Se concentrează în el emblematic întreaga şi tradiţionala homofobie născută din
puritanismul britanic şi ajunsă, după o lungă evoluţie, la supremul rafinament al făţărniciei şi cruzimii. Scriitorului îi va fi cruţată spânzurătoarea nu pentru că s-ar fi ţinut seama de meritele sale literare, de celebritatea sa; dimpotrivă, în timpul judecăţii, acestea au fost luate în derâdere
de către reprezentanţii justiţiei. Nu i s-a pus ştreangul pentru simplul
motiv că acest gen de pedeapsă fusese între timp abolit. Altminteri i s-a
26

Şi publicarea lui Don Leon, asemenea dării la iveală a manuscriselor lui Jeremy Bentham, ignorate două secole, i se datoreşte neobositului cercetător
Louis Crompton, ale cărui descoperiri au fost atât de utile cercetării de faţă. În
Anglia ar fi încă de neconceput ca monumentul naţional Byron, pandantul romantic al lui Shakespeare, să fie pus în legătură la nivel oficial cu acea manifestare a condiţiei umane care a avut parte de o stigmatizare mau feroce decât
oriunde. O pot face doar persoane private, pe risc propriu.
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dat osânda cea mai aspră prevăzută de lege pentru un asemenea delict:
doi ani de temniţă grea.
Pe deasupra, cele trei procese de care a avut parte, cu foarte mici
pauze între ele, au căpătat o alură de-a dreptul criminală prin brutalitatea
cu care se pătrundea în intimitatea persoanei, călcându-se în picioare tot
ce avea aceasta mai sfânt şi mai tainic. Iar efectul ultim avea să fie ruinarea totală a celui ce cândva strălucise prin geniul său, ceea ce crea
premisele inevitabilului deznodământ tragic: mizerie, singurătate, pribegie, cerşetorie, boală, în fine moarte – la 30 noiembrie 1900 – într-o
cameră de hotel pe meleaguri străine. Şi nimeni nu ştia că Oscar Wilde
era persoana sfârşită în condiţii atât de sordide, căci nu mai îndrăznea
să-şi poarte adevăratul nume, acoperit de atâta infamie. Cel care-şi dăduse sufletul la Paris, în modesta cameră, neplătită de săptămâni, de la
Hotel d’Alsace din rue des Beaux-Arts, se numea Sebastian Melmoth.
Formal nu i se aplicase pedeapsa capitală, în realitate însă fusese hărăzit
morţii lente şi degradante. Cum se ajunsese aici?
În vârstă de 40 de ani, scriitorul era îndrăgostit de mai multă
vreme de foarte tânărul lord Alfred Douglas, căruia i se spunea Bosie;
de fapt acesta din urmă iniţiase relaţia, născută din admiraţia unui poet
începător faţă de maestrul desăvârşit al artei literare. Wilde era căsătorit
cu Constance Lloyd, iar din căsnicia lor se născuseră doi băieţi, Cyril şi
Vyvyan. E facil şi ieftin să-i imputăm azi această dublă existenţă; pe
atunci însă homosexualul nu avea altă posibilitate de a se pune cât de cât
la adăpost de primejdiile pe care le implica alteritatea sa. Trebuie spus
că îşi îndeplinea cu mare gingăşie datoria paternă.
Întreaga campanie împotriva lui Wilde a fost dezlănţuită la instigarea unui personaj ce poate fi considerat prototipul homofobului în
forma sa cea mai drăcească: marchizul de Queensberry, tatăl lui Alfred
Douglas, tânărul iubit de Wilde. Ideea că între fiul său şi renumitul scriitor s-ar fi putut înfiripa iubirea cea interzisă îl înnebunea. Cu atât mai
mult cu cât motivul smintelii sale avea un precedent: o relaţie asemănătoare între un alt fiu al său, Francis, şi ministrul de externe, lordul
Rosebery, al cărui secretar particular era acesta.
Cu acel prilej se lansase într-o acţiune cu adevărat nebunească,
destinată a demasca şi face cunoscută celor mai înalte autorităţi această
pretinsă legătură. Nu-i păsa că în joc era soarta propriei sale progenituri.
Ajuns până la primul ministru Gladstone şi la Regina Victoria, memoriul său n-a fost totuşi luat în consideraţie. Nu s-a descurajat şi a continuat
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să insiste. A depus armele doar când fiul său, zice-se, mânuind greşit o
armă, o îndreptase spre sine şi apăsase pe trăgaci. Nimeni nu se îndoia
că fusese o sinucidere. Avea 27 de ani. Acum i se oferea foarte moralului marchiz ocazia să-şi ia revanşa ca urmăritor necruţător al homosexualităţii în propria-i familie, cu speranţa că va obţine victoria homofobă atât de jinduită. Felul independent şi dispreţuitor în care-l trata
Alfred îi întărâta zelul ofensiv.
O întreagă armată de detectivi – suntem în epoca lui Sherlock
Holmes! – fusese mobilizată pentru a-i urmări pas cu pas pe cei doi îndrăgostiţi. Detectivul îşi alătura priceperea profesională serviciilor prestate de agentul seducător, folosit cu atât de mare eficienţă de poliţia
franceză a secolului XVIII şi de cea britanică până în secolul XX. Prin
filare se dăduse de urmele tuturor acelor contacte ale lui Wilde a căror
invocare într-un tribunal ar fi putut servi acuzării de imoralitate, de
„gross indecency”, cum le place englezilor să spună.

În capcană
Cum Wilde se abţinea să răspundă zvonurilor răspândite pe
seama lui în Londra de către zelosul marchiz, acesta îşi pierdu răbdarea
şi trecu la o provocare mai directă. Se duse la clubul Albemarle, frecventat de Wilde, şi lăsă portarului, pentru scriitor, cartea sa de vizită,
nepusă într-un plic, pe care scrisese cuvintele acestea: „Lui Oscar Wilde
care se făleşte că este sodomit”. Nici acum cel calomniat n-ar fi întreprins ceva dacă n-ar fi fost insistenţele lui „Bosie”, foarte doritor să
vadă administrându-i-se apucatului său tată o lecţie usturătoare. Şi Wilde îi intentă proces.
Prietenii foarte apropiaţi, întrezărind riscurile care decurgeau
pentru el, îl sfătuiră să lase totul baltă şi să plece din ţară. La reuniunea
acestora, cu câteva zile înainte de începerea procesului, lua parte şi George Bernard Shaw. Dar drăguţul de Bosie, mai înverşunat decât Oscar
însuşi, spuse că cine îi face o asemenea recomandare nu poate fi considerat prietenul său. Wilde înclină spre opinia iubitului său, nedându-şi
seama câtă frivolitate ascundea acest îndemn la curaj. Un curaj de care
tocmai Alfred Douglas nu va face dovadă, el care pe tot timpul procesului stătuse la adăpost în neprimejdioasa Franţă.
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Şi astfel procesul se deschise la 3 aprilie 1895 şi se desfăşură în
trei etape, care au fost de fapt trei procese. Având ca punct de pornire
cuvintele insultătoare ale marchizului, el se extinse asupra întregii vieţi
şi activităţi a scriitorului. Calomniatorul trebuia să se apere, iar abilul lui
avocat, Edward Carson, făcuse investigaţii dintre cele mai minuţioase,
susceptibile a dovedi că nu era vorba de o insultă, ci de o realitate pe
care marchizul o denunţa ca pe un pericol public.
Wilde luase prea în uşor procesul în care păşise. Subapreciase
într-un mod nepermis perfidia adversarului şi nu se pregătise cu minuţiozitatea care să prevadă formele de atac ale acestuia. Le-a făcut faţă cu
spiritul său scânteietor, cu dibăcii improvizate, dar s-a aflat tot timpul în
defensivă. Şi cum nici printre judecători, nici printre juraţi nu s-a manifestat faţă de el nici cea mai mică înţelegere, nu se putea ajunge decât la
deznodământul deja evocat.
Câteva „highlights” ale acestei istorice confruntări:

Dueluri verbale
Prin avocatul marchizului, Edward Carson, acţiona cu necruţătoare virulenţă şi perfidie spiritul însuşi al homofobiei. Apărătorul bătrânului apucat se comporta ca un procuror faţă de Wilde, ţinându-l sub
tirul continuu al artileriei sale juridice. Îi scormonea în gândurile şi în
simţămintele cele mai intime, doar-doar va găsi dovezi că juraţii şi publicul au în faţa lor nu un calomniat, ci un adevărat sodomit, a cărui
invectivare nu ar putea niciodată să fie privită drept calomnie.
Deoarece se pusese mâna pe câteva scrisori adresate de Wilde
lui „Bosie”, atât conţinutul cât şi formulările erau întoarse pe faţă şi pe
dos pentru a li se descoperi substratul „indecent“:
Carson (după ce dăduse citire unei scrisori începând cu „My
own boy“): Imaginaţi-vă un bărbat care nu e artist şi ar fi scris o asemenea scrisoare. Aţi spune că e o scrisoare decentă?
Wilde: Cineva care nu e artist n-ar fi putut compune o astfel de
scrisoare.
Carson: Pentru ce?
Wilde: Pentru că doar un artist ar fi putut-o scrie. N-ar putea
avea acest limbaj dacă n-ar fi un om de litere.
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Carson (citează din scrisoare): „Sufletul tău cel zvelt şi auriu se
leagănă între pasiune şi poezie“. E asta o frază frumoasă?
Wilde: Nu aşa cum o citiţi dumneavoastră, domnule Carson. Citiţi foarte prost.
Carson: Nu pretind să fiu artist. Şi când vă aud depoziţia, îmi
pare bine că nu sunt... Aţi scris adesea scrisori în acest stil?
Wilde: Eu nu mă repet când scriu.
Carson (citeşte o altă scrisoare a lui Wilde către Alfred Douglas,
începând cu „Dearest of all boys“): Este aceasta o scrisoare obişnuită?
Wilde: Tot ce scriu eu e neobişnuit. N-am arătat niciodată că
vreau să fiu obişnuit, Doamne-fereşte!
Carson: E genul de scrisoare pe care un bărbat o adresează altuia?
Wilde: Era expresia tandră a marii mele admiraţii pentru lordul
Alfred Douglas.
Nu numai scrisorile sunt examinate cu ochii urii obtuze, dar chiar
şi producţia literară publică a scriitorului, începând cu Portretul lui Dorian Gray aflat în circulaţie de cinci ani şi totuşi nefiind asociat de nimeni cu ceea ce justiţia ar fi dorit să afle în termeni precişi din partea lui
Wilde. Punctul de pornire al interogatoriului e întâlnirea dintre frumosul
tânăr Dorian Gray şi pictorul Basil Hallward:
Carson: Vă întreb domnule Wilde: credeţi că sentimentul pe care-l atribuiţi unui bărbat faţă de unul mult mai tânăr e decent sau indecent?
Wilde: Cred că e cea mai desăvârşită descriere a ceea ce un artist simte întâlnind o persoană frumoasă care era întrucâtva necesară
vieţii şi artei lui.
Carson: Consideraţi că acesta e sentimentul pe care un bărbat
trebuie să-l nutrească faţă de un altul, mai tânăr?
Wilde: Da, dacă este un artist.
Carson: Se poate spune că Dumneavoastră ca artist n-aţi vieţuit
niciodată sentimentul descris aici?
Wilde: N-am îngăduit niciodată vreunei personalităţi să-mi domine arta.
Carson: Atunci n-aţi cunoscut niciodată sentimentul pe care-l
descrieţi?
Wilde: Nu, căci e o operă de ficţiune.
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Carson: Deci, în ceea ce vă priveşte, n-aţi putut stabili prin
proprie experienţă dacă este un sentiment natural?
Wilde: Socotesc că e întru totul natural pentru un artist să admire intens şi să iubească un tânăr. Se întâmplă în viaţa aproape fiecărui artist.
Pentru a se încredinţa pe deplin de ceea ce bănuieşte, Carson îi
va cere părerea şi despre o nuvelă aparţinând altui autor, Preotul şi paracliserul, care apăruse într-o revistă a lui Alfred Douglas, prietenul
intim al lui Wilde. Această povestire a unei relaţii nepermise între preot
şi băiatul care-l ajuta la slujbe, nu era ea o scriere imorală?
Carson: Aţi citit „Preotul şi Paracliserul”?
Wilde: Da.
Carson: Şi nu sunteţi de părere că este o povestire indecentă?
Wilde: Din punct de vedere literar e foarte indecentă. Un om de
litere nu poate judeca altfel decât din perspectivă literară. Prin aceasta
înţeleg felul cum a fost ales subiectul, cum a fost tratat, şi lucruri de
acest gen. Or, mie atât subiectul cât şi dezvoltarea lui îmi par lamentabile.
Carson: Dumneavoastră sunteţi de părere, cred, că nu există
cărţi imorale.
Wilde: Aşa este.
Carson: Pot aşa dar trage concluzia că, în opinia dumneavoastră, „Preotul şi paracliserul” nu este o nuvelă imorală?
Wilde: E chiar mai rău. E prost scrisă.
Carson: Nu se povesteşte în ea despre un preot îndrăgostit de
băiatul care-l asistă la altar şi pe care rectorul îl găseşte în camera
preotului, ceea ce duce la izbucnirea unui scandal?
Wilde: Am citit-o o singură dată, în noiembrie trecut, şi de
atunci nu i-am reluat lectura. Nu m-a mai interesat.
Carson: Nu credeţi că e o povestire hulitoare, profanatoare?
Wilde: Cred că păcătuieşte împotriva tuturor legilor frumosului.
Carson: Acesta nu e un răspuns.
Wilde: E singurul pe care îl pot da.
Convingându-se că lui Wilde îi e proprie o întreagă filosofie bazată pe ignorarea diferenţei dintre moral şi imoral, avocatul marchizului
îl va antrena într-o discuţie în care etica se amestecă neîncetat în discursul estetic. Şi va porni de la o afirmaţie cu aspect paradoxal făcută de
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Wilde într-un articol cu sfaturi filosofice pentru tineret, apărut în revista
prietenului său:
Carson: Este o asemenea afirmaţie bună pentru tineret?
Wilde: Tot ceea ce stimulează gândirea, la orice vârstă, este bun.
Carson: Indiferent dacă e moral sau imoral?
Wilde: Nu există moralitate sau imoralitate în gândire. Există
doar emoţii imorale.
Carson: Afirmaţi că „plăcerea e singurul lucru pentru care merită să trăieşti”.
Wilde: Cred că realizarea de sine e scopul suprem într-o viaţă,
şi că e preferabil s-o faci prin plăcere decât prin durere. Sunt, în această privinţă, cu totul de partea vechilor greci. E o idee păgână.
Carson: E ceea ce spuneţi în introducerea la Dorian Gray: „Nu
există cărţi morale sau cărţi imorale. Cărţile sunt bine sau prost scrise”. E aceasta părerea dumneavoastră?
Wilde: Părerea mea despre artă, da.
Carson: Inseamnă atunci că, dacă o carte cu conţinut imoral e
bine scrisă, avem de-a face cu o carte bună?
Wilde: Da, dacă ar fi aşa de bine scrisă încât să dea senzaţia
frumosului, senzaţia cea mai elevată de care e omul capabil. Dacă ar fi
prost scrisă, ar produce o senzaţie de dezgust.
În sfârşit, se ajunge la subiectul care promitea să ofere acuzării
dovezile cele mai zdrobitoare: relaţiile lui Wilde cu diverşi tineri londonezi, în general oameni simpli şi fără cultură, la care ajunsese prin mijlocirea lui Alfred Taylor, acuzat şi judecat împreună cu el.
Carson: I-aţi cerut lui Taylor să vă organizeze prânzuri la care
să puteţi întâlni tineri?
Wilde: Nu.
Carson: Dar aţi luat masa în compania tinerilor.
Wilde: Adesea. Poate că de zece sau douăsprezece ori.
Carson: Întotdeauna într-o cameră separată?
Wilde: În general, nu întotdeauna. Prefer însă camera separată.
Carson: Nu ştiaţi că Taylor era cunoscut ca unul care mijlocea
întâlniri între mai vârstnici şi mai tineri?
Wilde: N-am auzit aşa ceva în viaţa mea.
Carson: Taylor v-a făcut cunoştinţă cu diverşi tineri?
Wilde: Da.
Carson: Cu câţi tineri v-a făcut cunoştinţă?
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Wilde: Vorbiţi despre cei pe care i-aţi menţionat în acest caz?
Carson: Nu; tineri cu care apoi aţi devenit intim.
Wilde: În jur de cinci.
Carson: Toţi aceştia aveau cam douăzeci de ani, nu?
Wilde: Da, douăzeci sau douăzeci şi doi. Îmi place compania
oamenilor tineri.
Carson: Care le era ocupaţia?
Wilde: Nu ştiu dacă aceşti tineri aveau ocupaţii.
Carson: Le-aţi dat bani?
Wilde: Da. Cred că tuturor cinci – bani sau daruri.
Carson: V-au dat şi ei ceva?
Wilde: Mie? Mie? Nu.
Carson: Printre cei cinci care v-au fost prezentaţi de Taylor se
afla şi Charles Parker?
Wilde: Da.
Carson: Ştiaţi că Parker era un servitor fără lucru?
Wilde: Nu.
Carson: Ce vârstă avea?
Wilde: Nu fac recensământ.
Carson: Nu e vorba de recensământ. Spuneţi-mi câţi ani avea.
Wilde: Cred că vreo douăzeci. Era tânăr şi e ceea ce mă atrăgea la el.
Într-un alt context:
Carson: Ce plăcere aveţi să staţi în compania grăjdarilor şi birjarilor?
Wilde: Plăcerea mea era să stau împreună cu cei ce sunt tineri,
luminoşi, fericiţi, fără griji şi liberi. Nu-mi plac persoanele raţionale
sau vârstnice... Nu recunosc nici un fel de deosebiri sociale. Iar pentru
mine tinereţea, simplul fapt de a fi tânăr e atât de minunat, încât aş
prefera să vorbesc cu un asemenea tânăr o jumătate de oră decât să fiu
interogat într-un tribunal.
Carson: Trebuie să înţeleg că chiar şi un băiat pe care l-aţi culege de pe stradă v-ar fi un tovarăş plăcut?
Wilde: M-aş întreţine bucuros cu un arab de pe stradă.
Carson: Aţi sta de vorbă cu un arab de pe stradă?
Wilde: Dacă el ar vrea să stea de vorbă cu mine. Da, cu plăcere.
Carson: Şi l-aţi lua în apartamentele dumneavoastră?
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Wilde: De ce nu?
Răspunsurile lui Wilde nu i-au impresionat nici pe judecători,
nici pe juraţi. Mai de grabă i-a întărâtat împotriva lui. N-a trezit în ei
simpatie nici măcar când a rostit foarte cunoscutul elogiu al iubirii dintre persoanele de acelaşi sex în istoria culturii, integral reprodus în primul volum al trilogiei.27 Probabil tocmai acest elogiu i-a convins pe toţi
că e vorba de un sodomit învederat şi neruşinat, în pofida aplauzelor
aprobatoare ale sălii, care i-a lăsat însă reci pe cei ce aveau misiunea să
formuleze verdictul. Şi acesta fu pronunţat de judecătorul al cărui nume
era o ironie la adresa dreptăţii aşteptate din partea magistraţilor, domnul
Justice Wills:
„Oscar Wilde şi Alfred Taylor, crima de care aţi fost găsiţi vinovaţi e atât de gravă, încât trebuie să-mi impun o severă rezervă pentru a mă împiedica să descriu, într-un limbaj pe care aş prefera să nu-l
folosesc, sentimentele stârnite în orice om de onoare care a aflat amănuntele acestor teribile procese. N-am nici umbră de îndoială că juraţii
au ajuns la un verdict corect. Şi sper în orice caz că aceia care îşi închipuie uneori că judecătorul e şovăitor când e vorba de moralitate şi
decenţă, deoarece e plin de grijă să nu aducă prejudicii cazului judecat,
sper că aceia vor constata că verdictul se potriveşte cu sentimentul de
extremă indignare în faţa cumplitelor acuzări cu care aţi fost împovăraţi.
Nu văd nici un folos în a mă adresa vouă. În persoanele capabile să săvârşească asemenea lucruri trebuie să fi murit orice simţ al ruşinii şi n-aş putea spera să produc vreun efect asupra lor. E cel mai urât
caz pe care l-am judecat vreodată. Că dumneata, Taylor, ai ţinut un fel
de bordel masculin, nu încape îndoială. Şi că dumneata, Wilde, ai fost
centrul unui cerc de corupţie de cel mai oribil gen printre tineri, e de
asemenea în afara oricărei îndoieli.
În aceste împrejurări, este firesc să pronunţ cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege. După părerea mea, este total inadecvată unui
caz ca acesta. Sentinţa curţii e ca fiecare din voi să fie întemniţat şi
condamnat la muncă grea pentru doi ani.
(Se auziră unele strigăte de „Oh! oh!“, „Ce ruşine!“)
Oscar Wilde : Şi eu, domnule? Eu nu pot să spun nimic?
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(Judecătorul Wills nu răspunse. Făcu paznicilor un semn cu mâna să-i îndepărteze numaidecât pe deţinuţi. Şi completul de judecată se
retrase).28
Era joi 25 mai 1895.

V. Homofobie politică
Secolul XX începe printr-o serie de răsunătoare scandaluri pe
temă homosexuală. Arivismul politic descoperă avantajele ce-ar putea
obţine pozând în apărător al moralităţii şi declarând-o primejduită de cei
a căror adevărată vină era că stăteau în calea ascensiunii sale sau pe a
căror distrugere socială şi-ar putea construi o situaţie. Este o noutate în
istoria homofobiei această includere a străvechii acuze în arsenalul armelor de luptă politică. Formele ei de manifestare sunt şantajul, atunci când
se încearcă stoarcerea personalităţii vizate de tot ce ea poate oferi, în primul
rând desigur bani, şi compromiterea totală, dacă ţelul urmărit este eliminarea cuiva din viaţa publică, nici o învinuire neavând greutatea morală şi
eficienţa explozivă ca dezvăluirea unei legături cu caracter homosexual.

„Regele tunurilor“
Scandalul inaugurativ al secolului îl privea pe omul cel mai bogat de pe continent, industriaşul cu nume ce nu şi-a pierdut rezonanţa
militar industrială: Friedrich Krupp (1854-1902), denumit pe atunci şi
„Regele tunurilor”. Tatăl său, creator al uriaşei întreprinderi care înzestra armatele lumii cu cele mai perfecţionate mijloace de luptă, fusese un
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foarte onorabil burghez, dar moştenitorul său, deşi om cu familie, avea
şi necesităţi erotice care-l împingeau spre propriul său sex. Şi le împlinea pe insula Capri, a cărei viaţă economică şi culturală câştigase mult
de pe urma vacanţelor sale italiene – e de altfel motivul pentru care fusese proclamat cetăţean de onoare al insulei.
Fiind el însă, cu numele său, un simbol al capitalismului pe care
proletariatul în plină ascensiune ar fi vrut să-l înmormânteze, aflarea
aventurilor sale sentimentale veni ca o pleaşcă pentru conducătorii mişcării muncitoreşti, care vedeau în mediatizarea lor o mare şansă pentru
ambiţiile lor politice. Socialiştii italieni în cârdăşie cu cei germani dezlănţuiră aşadar campania defăimătoare. Zelul presei italiene era atât de
mare, mai ales a celei din Napoli, încât guvernul se văzu nevoit să-i
interzică cetăţeanului de onoare să mai pună piciorul pe insula care îl
onorase.
Presa germană preluă indignarea italiană şi o orchestră mai departe „alla tedesca”, numindu-l pe Krupp „Soldatentante”. Punctul culminant al acestei campanii de presă fu atinsă prin articolul „Krupp la
Capri”, apărut la 15 noiembrie 1902 în ziarul „Vorwärts” al Partidului
social-democrat german. Ce va fi conţinut acel articol îşi poate imagina
oricine aflând că la o săptămână de la apariţia lui, la 22 noiembrie,
Krupp era găsit mort în dormitorul său. Versiunea oficială a fost aceea a
unei morţi subite printr-o criză cardiacă. Faptul că era prieten cu Împăratul Wilhelm şi că ziarul cu pricina fusese în cea mai mare parte confiscat, iar unii dintre colaboratori chiar arestaţi, nu putuse împiedica
funestul deznodământ. Scandalul sfârşea în felul acesta, nu pentru că
atacul fusese prea dur, ci pentru că sufletul celui atacat era prea sensibil.
Unul dintre tinerii de care era deosebit de legat, Adolfo Schiano, un
bărbier şi muzicant de 18 ani, precum şi altul numit Antonio Arucucci,
au beneficiat de o părticică, deloc neglijabilă, din moştenirea celui mai
bogat om al Europei. Casa şi grădina industriaşului erau donate, prin
testament, municipalităţii insulare. La funeralii lua parte împăratul însuşi, sincer afectat, dar încă nebănuind cât de adânc va pătrunde homofobia în imperiala-i ambianţă.
Vom vedea că socialiştii, care se dădeau drept apărători ai moralei în faţa odiosului viciu, erau capabili să schimbe direcţia ofensivei lor
politice, dacă homosexualii se dovedeau a le putea fi aliaţi pentru a
combate împreună homofobi aflaţi în anticamera puterii.
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„Onoare militară“
Nu trecuseră decât patru luni de la deznodământul tragic al cazului, când un alt scandal homosexual la nivel înalt zgâlţâi opinia publică europeană. Îl privea pe un ilustru general britanic, Sir Hector
Archibald Macdonald (1853-1903) care se distinsese în războaiele coloniale ale imperiului în Afganistan, Egipt, Sudan şi Africa de Sud, ceea
ce-i atrăsese demnitatea de „Sir” (puţin potrivită cu originea sa foarte
umilă, manierele sale deloc aristocrate şi ataşamentul său pentru păturile
de jos). Ultima sa misiune înaintea evenimentului despre care va fi îndată vorba fusese aceea de comandant al trupelor britanice din Ceylon (Sri
Lanka de azi).
La nu multă vreme după preluarea funcţiei fu însă convocat de
guvernatorul insulei care-l anunţa că este chemat la Londra pentru a
răspunde într-o chestiune „very, very grave”. Iar chestiunea „foarte gravă” cu care Macdonald se văzu confruntat peste câteva zile, spre mijlocul lui martie 1903, înfăţişându-se lordului Roberts, şeful statului major
imperial, era aceea a presupuselor sale relaţii sexuale cu tineri din India
şi Ceylon. Ar fi existat în privinţa aceasta „opprobrious accusations”. Se
pare că învinuirile erau foarte precise, de vreme ce procesul fusese deja
hotărât şi pus pe rol. El trebuia însă să aibă loc în faţa tribunalului militar din Ceylon unde se aflau şi martorii pe a căror depoziţie acuzatoare
se conta.
Nu trebuie să uităm că ne aflăm într-o epocă asupra căreia se
proiecta încă, mereu ameninţătoare, umbra răsunătorului proces Wilde
din 1895, simbolul cel mai odios al alergiei britanice la erosul cel rău
famat. Iar establishmentul militar avea motive speciale să vegheze la
păstrarea în stare imaculată a moralităţii deprinse de-a lungul veacurilor
de intoleranţă puritană. Macdonald ştia la rândul său toate acestea şi, în
plus, avea proaspăt în amintire recentul dezastru, din noiembrie trecut,
al lui Krupp, marele furnizor mondial a tot ce făcea posibilă măcelărirea
dintre naţiuni. Disciplinat cum era, nu comentă ordinul şi porni cale
întoarsă spre insula din Oceanul Indian, oprindu-se la Paris de unde ar fi
trebuit să ia trenul – probabil Orient-Expresul – spre Turcia şi aşa mai
departe. Dar capitala Franţei deveni staţia finală a călătoriei sale deoarece la 25 martie îşi lua viaţa cu un foc de revolver în camera de hotel
unde trebuia să petreacă o noapte.
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Ce stranii paralele oferă viaţa! Cu trei ani în urmă, tot într-o cameră de hotel parizian se sfârşea altă victimă a homofobiei britanice,
Oscar Wilde. Numai că acesta, mai umil şi deloc preocupat de buna sa
reputaţie, aşteptase ca destinul să-l conducă, firesc şi neforţat, la limanul
liniştii atât de jinduite. Eroul de la Omdurman, unde avusese loc una
dintre cele mai celebre bătălii ale colonialismului britanic, în Sudan, cel
pe care mulţimile îl numeau admirativ şi afectuos „Fighting Mac”, n-a
putut găsi în sine puterea de a înfrunta cu capul sus infama prejudecată
naţională care nu merita ceea ce el i-a jertfit, ci mai de grabă binecunoscuta flegmă britanică. Macdonald cădea victimă, în fond, nu homofobiei, ci unei alte prejudecăţi fatale atâtor oameni de bună credinţă care au
îmbrăţişat cariera armelor: onoarea militară.
Tocmai buna credinţă, de fapt naivitatea, i-a împiedicat să recunoască vacuitatea şi vanitatea ascunse îndărătul acestei formule.
Imediat după moartea sa, un slujitor al clerului făcea următorul
comentariu: „Had he been the son of a duke, an easier way of escape
would have been made for him” (Dacă ar fi fost fiu de duce, i s-ar fi
găsit uşor o cale de scăpare).1 Dar Macdonald rămăsese, chiar devenit
Sir, omul simplu care fusese de la bun început, fiul fermierului scoţian,
mereu înclinat să fraternizeze cu cei sărmani, pe oriunde s-ar fi aflat. E
ceea ce nemulţumea şi irita cadrele militare superioare de obârşie aristocrată, şi în mod deosebit un alt general renumit al timpului, lordul
Kitchener, cu care Macdonald trebuise să colaboreze, desigur nearmonios, în câteva rânduri. Unui om de calibrul său i s-ar fi putut cruţa fără
greutate Curtea Marţială, dacă nu din consideraţie pentru meritele sale
militare, măcar pentru ocolirea unui nou scandal cu subiectul cel mai de
nedorit pentru guvernul Maiestăţii Sale.
Dar „Fighting Mac” trebuia distrus, iar el, uitând de propriile-i
vitejii, în loc să combată, şi-a ajutat adversarii în opera lor funestă. A
rezista homofobiei implică virtuţi lăuntrice complet deosebite de cele
care pot aduce izbânzi pe câmpurile de bătălie. Şi mă întreb dacă homosexualul care înfruntă senin sau contraofensiv condamnarea societăţii nu
este purtătorul unei forme de eroism superioară celei care se înconjoară
de cadavre şi urlă „victorie!“.
Postum, au început să apară, din Anglia până în Ceylon, tot felul
de pretinse confirmări ale homosexualităţii sale. Ne imaginăm satisfac1
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ţia celor ce l-au împins spre funestul gest: „Vedeţi? Am avut dreptate!“.
Că aşa va fi fost cu adevărat, cine mai putea stabili? Şi chiar dacă ar fi
fost aşa, gura lumii nu-l mai putea ajunge pe „Fighting Mac”.

Homosexualul... homofob
Următoarea dramă ne reaminteşte rolul arivismului politic în
dezlănţuirea scandalurilor legate de homosexualitate. Asistăm la spectacolul consternant oferit de homosexualii înşişi, atunci când arivismul
pune stăpânire şi pe ei. Căci faptul de a face parte dintr-o categorie
umană persecutată nu conferă de la sine calităţi morale, dacă persoanei
cu o asemenea predispoziţie îi lipseşte caracterul. Homosexualitatea nu
sfinţeşte pe nimeni, dar ea poate fi sfinţită de nobleţea şi integritatea
celui marcat de ea.
E ceea ce nu s-a dovedit în stare să arate o personalitate strălucit
înzestrată în calitatea ei de scriitor şi jurnalist, şi care a lăsat urme în
istoria homosexualităţii germane: Adolf Brand (1874-1945), fondatorul
primei reviste homosexuale din lume, Der Eigene (1899), revistă care a
putut să apară, cu intermitenţe, timp de trei decenii. Convingerile sale
politice, un pic socialiste, cu un iz de anarhism şi foarte naţionaliste, nu
erau pentru el mai puţin importante decât agitaţia în jurul frumuseţii şi
iubirii masculine, totdeauna tratate în lumina idealului germanic de forţă
şi puritate rasială. Ele aveau să-l însoţească ocrotitor până la sfârşitul
Reich-ului nazist. Poate că tocmai această participare a sa la bâlciul
deşertăciunilor din arena luptelor pentru putere va fi fost cauza abjecţiei
sale. Un homosexual de caracter evită în general să ia parte la circul
politic.
În Adolf Brand îl întâlnim pe homosexualul declarat care îl acuză pe altul de o homosexualitate, ce-i drept reală, dar nerecunoscută sau
declarată de acesta. Şi cel în cauză n-o făcuse publică deoarece în calitatea lui politică nu putea s-o facă: era nici mai mult nici mai puţin decât
prim-ministrul ţării, Bernhard von Bülow (1849-1929), om politic cu o
foarte extinsă activitate diplomatică în spatele său (fusese printre multe
altele şi ambasador la Bucureşti). Brand lansă prin revista sa acuzarea de
homosexualitate cu seninătatea celui care n-avea nimic să-şi reproşeze şi
cu răutatea invidiosului care vede cum unul de-o seamă cu el putuse
ajunge atât de sus în pofida alterităţii sale sexuale. Poziţia politică îi
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permise prim-ministrului să obţină condamnarea lui Brand la 18 luni de
închisoare pentru calomnie. Aceasta însă îşi slobozise veninul care otrăvea întreaga atmosferă politică şi bineînţeles viaţa, atât privată cât şi
publică, a primului ministru.
Aliaţii politici ai jurnalistului arestat, care aveau interes ca acţiunea iniţiată de el să-şi atingă ţinta, îi continuară campania. Dispuneau
de informaţii foarte precise. Amantul celui acuzat era însuşi secretarul
său particular, Max Scheefer, iar nepotul său, purtând numele unchiului,
avea aceleaşi probleme, care implicau alte personalităţi din cele mai
înalte sfere.
Nimic nu i-a putut fi de ajutor lui Bülow: nici protecţia împăratului, nici declaraţia dată în favoarea lui de către renumitul luptător pentru drepturile homosexualilor, Magnus Hirschfeld, care afirma a nu fi
auzit niciodată de relaţii cu acest caracter ale primului ministru. Scandalul înainta ca o lavină. Căderea cancelarului devenise iminentă. În iulie
1909, Kaiserul Wilhelm, aflat la a doua sa zgâlţâire de acest gen, îi ceru
să-şi dea demisia.
Era sfârşitul politic al nenorocosului prim-ministru. Nu se sinucise, dar părăsi imediat Germania şi se retrase pentru ultimii săi douăzeci de ani în ţara care-l alungase pe Krupp. El era însă întovărăşit de
soţia sa, o frumoasă doamnă din aristocraţia italiană, contesa Maria
Beccadelli. În exilul său de la Roma se va dedica redactării celor patru
volume de memorii.
Este desigur nedrept să vedem în homosexual un pervers, dar
homosexualul care-l demască pe un altul pentru homosexualitate reprezintă neîndoios un fenomen de perversiune morală: homosexualitatea
pusă în slujba homofobiei! Vom mai auzi de Adolf Brand, deoarece
acesta avea pasiunea provocării de scandaluri, chiar dacă ele îl puteau
costa amenzi substanţiale sau câteva luni de închisoare. Culme a cameleonismului, a putut străbate netulburat toată epoca lui Hitler, murind
într-un bombardament cu puţin timp înainte de terminarea războiului.

În culisele primului război mondial
Simultan cu cazul Bülow, în 1908, un alt scandal asemănător izbucnea şi mai aproape de Împăratul Wilhelm, căci îl privea pe prietenul
său cel mai intim şi cunoscut de toată lumea ca atare. Era consilierul său
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personal, prinţul Philipp zu Eulenburg, a cărui influenţă asupra marii
politici era enormă. Or, această influenţă tindea spre soluţionarea ponderată şi înţeleaptă a problemelor apărute în relaţiile internaţionale ale
Germaniei. Ea se împletea cu o înrâurire psihologică binefăcătoare,
echilibrul prinţului, sensibilitatea şi cultura sa alcătuind un pandant fericit la felul impulsiv de a fi al împăratului, înclinat spre depresiune şi
suportând cu greu anturajul cazon (care la rândul lui exercita asupră-i
influenţe şi presiuni).
Acest rol al lui Eulenburg, de aleasă calitate umană, era însă
privit cu ochi răi de partizanii politicii agresive, căreia avea să i se datoreze peste puţini ani declanşarea primului război mondial. Căci dacă
Wilhelm le ţinea piept, era numai mulţumită sfaturilor devotatului său
prieten, autorităţii lui morale. Interesele celor ce preconizau o politică
dură, militar orchestrată, reclamau imperios înlăturarea prinţului şi întrun asemenea mod încât orice posibilitate de a-şi recâştiga vechiul ascendent să fie exclusă. Temeiul l-ar fi putut oferi zvonurile despre înclinarea lui homosexuală, despre care totuşi nu se ştiau lucruri precise.
Se ivi însă omul hotărât să ia asupră-şi această acţiune şi s-o ducă la capăt cu succes: ziaristul Maximilian Harden, directorul foarte
popularei reviste „Die Zukunft”, maestru în procurarea de informaţii şi
scrisori compromiţătoare (cam aşa cum se întâmpla în „O scrisoare pierdută“), precum şi în recrutarea de delatori. În cazul lui, nu homofobia
era obsesia principală, ci ataşamentul său politic faţă de tradiţia
bismarckiană a germanismului autoritar, căreia tocmai actualul împărat
îi pusese capăt, el fiind acela care se dispensase de serviciile „Cancelarului de fier”. Latenţa homofobă din Harden se trezi însă agresiv când
acesta intui ce folositoare îi poate ea fi în reorientarea întregii politici
imperiale în sens bismarckian. Era mijlocul care oferea cele mai mari
şanse de a-l debarasa pe Wilhelm de mentorul său atât de incomod pentru
adepţii militarismului. Foarte citita sa revistă adăposti aşadar revelaţiile
menite a dezlănţui cel mai răsunător scandal al epocii wilhelmiene.
Deşi tată a opt copii (îl depăşise chiar şi pe Thomas Mann în zelul disimulării respectabile), Philipp avea într-adevăr şi o viaţă
homoerotică foarte intensă. Partenerul său tainic era un alt personaj de
seamă al vieţii politice şi militare, generalul Kuno von Moltke, admis şi
el în cercul celor apropiaţi împăratului, deşi nu juca un rol comparabil
cu cel al lui Eulenburg. Avusese şi el o viaţă matrimonială, tot din moti429

ve de comedie socială, dar prinţul se arătase atât de gelos pe soţia prietenului său, Athalie von Kruse-Neetzow, încât îl determinase pe Moltke
să intenteze divorţ, nu însă fără ca soţia părăsită să fi ghicit adevăratele
cauze ale acestui eşec matrimonial. Şi ea deveni pentru Maximilian
Harden una dintre cele mai preţioase surse de informaţii senzaţionale.
Din divulgarea lor publică se născură două procese paralele care trebuiau să verifice în ce măsură acuzarea lui Harden era întemeiată.
Eulenburg fusese la început chiar arestat dar apoi, din cauza foarte labilei sale sănătăţi, lăsat liber. Moltke fu tratat ceva mai blând, presiunea
psihologică exercitată asupra lui nefiind însă mai puţin devastatoare
decât încarcerarea. Profund şocat şi tremurând pentru propria-i piele,
Wilhelm stătea în expectativă, cu iluzia că procesele vor infirma acuzarea, dar în totală neputinţă de a interveni.
Cei doi se aflau însă în mijlocul unui vârtej cu vastă iradiere.
Ameninţarea nu trecea pentru prima oară pe lângă prinţ. Cu puţini ani
înainte, fratele său, Friedrich Botho zu Eulenburg, avusese de-a face cu
aceeaşi învinuire şi care dusese la un deznodământ catastrofal: darea
afară din cadrele armatei. Şi în cazul lui căsnicia jucase un rol fatal,
tocmai soţia sa, Klara, fiind autoarea compromiţătorului denunţ. Culme
a abjecţiei, după divorţ aceasta avea să-şi ia ca nou bărbat pe generalul
Wartensleben, preşedintele Tribunalului Militar care-l judecase pe fostul
ei soţ. Devenea astfel o altă foarte preţioasă sursă de informaţii privitoare la secretele familiei Eulenburg. Drama fratelui său îl costase, sufleteşte, mult pe prinţ, nu numai din sentimente frăţeşti, dar şi pentru că simţea apropiindu-se ziua când îi va veni şi lui rândul.
Era apoi cercul de prieteni – persoane din înalta aristocraţie, militari de vază, numai şi numai reprezentanţi ai „sexului tare” – care împărtăşeau spiritualitatea lui Eulenburg, aflat în centru. Grupul a intrat în
istorie sub numele de Liebenberger Tafelrunde, după numele proprietăţii
prinţului, unde aveau loc obişnuitele întâlniri, adesea cu participarea împăratului însuşi. Aveau aceleaşi idealuri politice, aceeaşi sensibilitate
pentru frumos şi, bineînţeles, înclinări erotice asemănătoare. Îi unea o
prietenie profundă, o sinceritate desăvârşită în relaţii. Pentru o punere la
încercare de felul celei care se abătuse asupra celor doi şi prin ei asupra
tuturor, nu erau însă pregătiţi. Puteau îndeplini strălucit sarcini militare
pe câmpul de luptă, chiar dacă firea lor nu era cazonă, dar în faţa unui
asemenea duşman se simţeau dezarmaţi. Împăratul însuşi era zguduit.
Într-o scrisoare către Eulenburg, în care mărturisea că poartă o parte din
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vină, îşi încheia astfel dureroasele reflecţii: „Demoni îngrozitori întretaie drumurile vieţilor noastre, iar noi nu putem decât să înălţăm implorând mâinile către Dumnezeu şi să-l rugăm fierbinte a-i alunga de la
noi şi a-i ocroti astfel pe cei dragi nouă”.2
Situaţia se extindea şi se complica prin descoperirea unor presupuse relaţii sexuale cu persoane din afara cercului şi aparţinând claselor
social inferioare. Senzaţie a făcut mai ales implicarea a doi tineri pescari
de la lacul Starnberg, Jakob Ernst şi Georg Riedel; ambii mărturisiră a fi
avut raporturi sexuale cu prinţul, care însă le nega ferm. Ne putem imagina teribila tulburare iscată în sufletele tuturor celor prinşi în vâltoarea
acestor penibile manifestări ale micimii omeneşti...
Din bogata corespondenţă purtată între ei, în perioada 19081909, de către cei ce alcătuiau „Liebenberger Tafelrunde” – şi e numai
ce a rămas după ce tot ce era mai compromiţător fusese distrus – reiese
impresionant zbuciumul produs în ei de această provocare a soartei,
întâmpinată de mai toţi cu o incredibilă neajutorare. Se simţeau neputincioşi, ca în faţa unui dezastru care se abătea aidoma unui uragan pustiitor. În repetate rânduri Eulenburg a leşinat sau a trebuit să fie internat în
spital. Iar Moltke îl întrecea prin deznădejdea de care fusese cuprins.
Comparată cu felul cum se comportase Oscar Wilde la procesul său cu
12 ani în urmă, reacţia acestor militari de carieră trezeşte numai compătimire, fără ca ea să aibă ceva dispreţuitor, în vreme ce dandy-ul britanic
ieşise din cele trei procese ca un erou care înfruntase demn o justiţie
nedreaptă şi impertinentă.
A manevrat din umbră ca cei doi înalţi demnitari să nu ajungă la
închisoare fratele lor întru homoerotism, cancelarul Bernhard von Bülow care, deşi târa după sine propriul său proces, era încă în funcţie şi
mai putea face ceva pentru nefericiţii săi prieteni. Ceea ce a izbutit a fost
să-l convingă pe Maximilian Harden să-şi retragă învinuirea, sub pretextul că dovezile destinate s-o susţină n-ar fi fost suficient de concludente.
Desigur, nu gratis. Afacerea costa 40.000 de mărci. Dar carierele celor
doi rămâneau definitiv distruse. Cu o singură deosebire: doctorul Albert
Moll certifica în mod medical că generalul Moltke nu era homosexual –
o umilire mai grea decât învinuirea însăşi. Harden trebuia chiar să-i
plătească o amendă de 600 de mărci. Dar ce mai contau acestea pe lângă
2
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generoasa mită oferită de primul-ministru! Prinţul Eulenburg nu a putut
căpăta un asemenea certificat de sănătate sexuală...
Încă din timpul proceselor, împăratul se văzuse nevoit să-i lase
să cadă şi pe unul şi pe celălalt, nu fără strângere de inimă, dar n-avea
încotro. Când însă după nouă ani lua sfârşit şi cariera sa imperială, prin
abdicarea la care-l obliga înfrângerea ţării sale din primul război mondial, rosti elogiul năpăstuitului său prieten, adăugând că ruinarea lui politică şi socială fusese prima lovitură dată monarhiei, dar care-l atinsese
pe prinţ, transformându-l în martir. Unii istorici au văzut în această victorie a alianţei dintre militarism, homofobie şi nemernicie una din cauzele tragicei conflagraţii din 1914. Poate că blândul şi sensibilul homosexual Philipp von Eulenburg ar fi putut să-l împiedice pe Wilhelm II să
decreteze starea de război, de la care s-a tras tot dezastrul european...

Riscurile jocului dublu
Cu totul ieşită din comun va fi acea împletire de politică şi homofobie pe care ne-o va oferi primul război mondial. Protagonistul
scandalului va fi Sir Roger Casement (1864-1916): personalitate de
prim plan a diplomaţiei britanice, dar mai ales icoană naţională a poporului irlandez, pentru a cărui emancipare de sub tutela engleză se angajase tainic. Guvernul Marii Britanii apreciase serviciile diplomatului
înnobilându-l. Nu erau deloc servicii obişnuite, ele constând mai ales
din acţiuni pe care astăzi le-am numi umanitare: adusese cu lux de amănunte la cunoştinţa opiniei public crimele cu caracter sclavagist comise
de puterile coloniale în Congo şi în Brazilia.
Dar paralel şi încă în plin război mondial, supusul Maiestăţii Sale Britanice, recent ieşit din diplomaţie şi lucrând pe cont propriu, simţea răsunând din ce în ce mai puternic în el apartenenţa sa la naţia irlandeză. Atracţia obârşiei se intensifică vertiginos până la a-l împinge să se
decidă pentru o acţiune subversivă în interesul adevăratei sale patrii,
aflată şi ea sub jug străin, asemenea populaţiilor a căror exploatare o
denunţase indignat. Ceea ce făcea şi mai periculos dublul joc, deja plin
de riscuri, al lui Casement, era alierea secretă a acestuia cu inamicul
german, care-i punea la dispoziţie armele necesare precum şi mijloacele
de a le transporta în Irlanda. Trădătorul – din perspectivă britanică, fi432

reşte – fu arestat de cum puse piciorul pe ţărmul la care ajunsese adus de
un submarin german. El însuşi fusese trădat. De cine?
De amantul său. Un servitor norvegian, la rândul său dublu
agent, dar capabil să sacrifice iubirea politicii. Prizonierul fu condus
numaidecât în Turnul Londrei şi o mare investigaţie politico-judiciară
începu în jurul a ceea ce se considera a fi act de înaltă trădare. Dar
Casement nu avea numai acuzatori. În Irlanda era slăvit ca un erou şi o
mare mişcare populară se ridicase în apărarea sa, adică exact ce n-ar fi
trebuit să se întâmple în mijlocul unui război.
Pe neaşteptate, procesului politic i se adăugă unul de moravuri,
care însă dădea apă la moară justiţiei britanice în hotărârea ei de a-l pedepsi exemplar pe trădătorul instigator şi producea consternare în rândurile susţinătorilor. Fusese declanşat prin descoperirea carnetelor intime
ale arestatului – aşa-numitele Black Diaries – în care Casement ţinea
jurnalul amănunţit al tuturor aventurilor sale homosexuale. Iar acestea
atingeau recorduri comparabile cu cele atribuite lui Don Juan de
Leporello în opera lui Mozart – „mille tre”. În plus erau notate toate
particularităţile anatomice sau de comportament ale celor care i se dăruiau sau i se vindeau, în general adolescenţi. Dubla învinuire îi atrase lui
Casemenet pedeapsa capitală. Fu spânzurat în închisoarea din
Pentonville la 3 august 1916.
Cei care-l admirau şi compatrioţii irlandezi n-au vrut să dea crezare învinuirii de homosexualitate. Multă vreme au protestat considerând-o născocire a autorităţilor britanice pentru a crea o justificare suplimentară condamnării trădătorului. Din nefericire aşa fusese. Toate
expertizele grafologice dovediră autenticitatea scrisului. Şi apoi, cine ar
fi fost în stare de inventivitatea şi imaginaţia necesare unor descrieri de
acest gen, nesfârşite variaţii pe aceeaşi temă, care făceau indiscutabil
contactul real şi nemijlocit cu obiectul desfătării: „De cum ne-am întâlnit m-a şi penetrat. Testiculele-i erau uriaşe... M-am dus în tramvai la
Marco, acesta s-a dezbrăcat aproape complet şi a pătruns furios în mine.
Se răsuci ca să mă sărute, m-a muşcat de urechi şi de ceafă... După ce
am făcut un duş, Agostinho a intrat încă odată în mine, cu multă atenţie.
O făcuse deja de trei ori, la care se adăugaseră alte trei ori cu cei doi
marinari. În total de şase ori numai în cursul nopţii... Minunate testicule.
Au moliciunea mătăsii, sunt mari şi pline... Frumos, mare, lung, gros, şi
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vrea neapărat, şi cât o savurează!...“.3 Şi aşa mai departe, mereu altceva,
şi totuşi mereu acelaşi lucru. Lascivitatea e prea zemoasă ca să nu fie
autentică. Nici Intelligence Service nici Scotland Yard n-ar fi fost în
stare de atâta fantezie.
Da, îndrăzneţul aventurier, patriotul irlandez şi apărătorul drepturilor umane batjocorite era un posedat (homo)sexual. Este însă arbitrar
şi absurd să explici conduita politică prin această ciudăţenie a vieţii intime, cum au făcut mulţi reprezentanţi ai homofobiei naţionale, care
vedeau în revelaţiile acestui proces un temei pentru înteţirea represiunii
contra homosexualilor, „căci iată ce sunt în stare să facă”. Câte trădări
adevărate – nu ca aceasta, foarte discutabilă – nu sunt făptuite de persoane cu sexualitate „normală“! Nu există nici un raport între cele două
comportamente şi tocmai din lipsa lor de legătură rezulta drama intimă a
acestui om neobişnuit, sfâşiat de tendinţe ireconciliabile. Nu a existat
nici cea mai mică înţelegere pentru omul Casement. Atât politicienii cât
şi homofobii se năpusteau asupra neputinciosului acuzat pentru a trage
fiecare spuza pe turta sa. Încă odată se dovedeşte că misterul vieţii şi al
destinului ne contemplă ca un sfinx din sfere aflate infinit deasupra reprezentărilor noastre morale.

Un adversar nazist al homofobiei
Afirmaţia şocantă şi de neluat în serios a lui Maxim Gorki, cum
că esenţa nazismului ar fi homosexualitatea şi că prin exterminarea acesteia s-ar prăbuşi şi mişcarea politică generată de ea, avea totuşi şi un
temei real: colaboratorul cel mai apropiat al lui Hitler şi cel care a jucat
rolul determinant în cucerirea puterii de către nazişti, Ernst Röhm
(1887-1934), conducător temut al unei organizaţii paramilitare de patru
milioane de oameni, renumita SA (Sturm-Abteilung), era într-adevăr un
homosexual. Pe deasupra, unul care nu se ruşinase niciodată să-şi afirme
identitatea sexuală şi căruia activitatea militar-politică îi oferea din belşug posibilităţi de împlinire erotică. Pusese de altfel pecetea alterităţii
sale pe întreaga organizare a acestei armate politice, conducerea ei, la
toate nivelele, fiind alcătuită din persoane sexual înrudite. Ceea ce nu este
3
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câtuşi de puţin un vot de blam pentru homosexualitate. Tot restul organizaţiilor criminale de masă şi de stat e pe bază heterosexuală, şi totuşi nimeni
nu face heterosexualitatea răspunzătoare pentru criminalitatea lor.
Homosexualitatea lui Röhm merită atenţie. Viril şi iubind pasionat virilitatea altora, era întruchiparea perfectă a tipului uman proslăvit
de Whitman: bărbatul puternic care, unit cu altul şi cu alţii într-un spirit
de mistică erotică, năzuieşte la schimbarea lumii. Nu este de altfel exclus ca el să fi recunoscut în idealul whitmanian ceva asemănător propriei sale sensibilităţi. Nu era deloc o brută, cum îl prezintă o critică
ieftină a regimului hitlerist. Foarte muzical, se ducea cu regularitate la
Bayreuth pentru a lăsa efluviile wagneriene să-l pătrundă şi să-l exalte.
Asupra propriei sale firi se exprima foarte senin şi fără complexe:
„Mă simt mândru să fiu homosexual, deşi n-am descoperit-o
până în 1924. Îmi pot aminti de o serie de sentimente şi acte cu caracter
homosexual ajungând până la copilăria mea. Am avut, ce-i drept, şi
relaţii cu multe femei, dar fără o plăcere deosebită. De trei ori m-am
molipsit de boli venerice, ceea ce mi-a apărut ca o pedeapsă a naturii
pentru a fi avut relaţii potrivnice propriei mele naturi. Astăzi, toate
femeile sunt pentru mine o oroare, în special acelea care mă urmăresc
cu amorul lor, şi din păcate sunt multe. Cu toate acestea, nutresc o iubire profundă pentru mama şi pentru sora mea“.4
În anii 1931-1932, când aveau loc ultimele asalturi ale lui Hitler
împotriva şubredei democraţii hindenburgiene, adversarii săi politici
văzură în aceste predilecţii erotice o şansă pentru contraofensiva lor.
Ziarul socialist „Münchener Post” deschise calea revelaţiilor compromiţătoare printr-un şir de articole. Acest început de defăimare fu continuat de revista liberală de stânga „Welt am Montag” prin publicarea
unor scrisori din anii 1928-1929 în care Röhm îşi manifesta fără înconjur nu numai orientarea homosexuală, dar şi totala-i adversitate faţă de
legile care o condamnau, respectiv faimosul şi temutul paragraf 175.
Dincolo de ideologia pe care ajunsese s-o servească şi în raport cu care
avea sentimente contradictorii, nu putem să nu recunoaştem în el un
vajnic luptător împotriva homofobiei: obiectivitatea obligă.
Pe atunci însă, asemenea documente vorbeau împotriva lui,
deoarece denigratorii aveau de partea lor şi legea şi mulţimile. Devenite
4
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parte integrantă din campania electorală care preceda confruntarea finală
în lupta pentru putere, urletele presei, indignată de imoralitatea şefului
de stat major al lui Hitler, străbăteau tot spaţiul politic al acelui timp. Ne
putem da seama de amploarea scandalului parcurgând acest text folosit
în propaganda electorală social-democrată (300.000 de exemplare!) şi
semnat de Helmuth Klotz, care publicase „scrisorile pierdute” ale lui
Röhm: „E un timp de când cazul Röhm a încetat să fie o chestiune privată a şefului de stat major al lui Hitler. Vrem – nu vrem, s-a transformat într-un scandal public de prim ordin, într-o ruşine germană. O
ruşine, înainte de toate, pentru partidul naţional-socialist, care se încumeta să ceară în declaraţiile sale programatice pedepse draconiene
împotriva homosexualilor, mergând până la castrarea lor obligatorie, şi
care totuşi îl menţine pe căpitanul Röhm în calitate de conducător al
tinerilor. O repet: pentru căpitanul Röhm simt mai de grabă compătimire, indiferent dacă o merită sau nu. Dar pe acela care l-a chemat în
acest post, cunoscându-i de ani agresiva homosexualitate, îl dispreţuiesc profund şi voi lupta împotrivă-i chiar şi cu cuţitul, dacă va fi nevoie. Îl învinuiesc de a-i fi încredinţat, conştient şi premeditat, murdara
sarcină de contaminare homosexuală a tineretului german”.5
Röhm se afla între două focuri. Paralel cu ofensiva presei de
stânga, avea de înfruntat atacuri acerbe venite din chiar sânul partidului
naţional-socialist. Principalul lor instigator era viitorul ministru al propagandei, Josef Goebbels, concurentul său la graţiile Führerului. Căci şi
unul şi celălalt erau importanţi pentru Hitler. În timp ce Röhm mobiliza
masele, Goebbels, maestru al punerilor în scenă, mobiliza opinia publică. Există o fotografie foarte grăitoare, înfăţişându-l pe Hitler ieşit la
fereastră să răspundă ovaţiilor populare după victoria sa la alegerile din
ianuarie 1933. La stânga sa e Röhm, iar la dreapta Goebbels. Numai ei.
Or, Goebbels se distingea nu numai prin ingeniozitatea de regizor politic, ci şi printr-o sexualitate hipertrofică, aproape priapică, bineînţeles de heterosexual. Avea să fie necesară, o dată, intervenţia personală a lui Hitler pentru a pune capăt goanei sale după femei frumoase, în
special actriţe. În lupta sa uneori surdă, alteori zgomotoasă împotriva lui
Röhm, indignarea homofobă va constitui temeiul principal. Desigur, n-o
făcea în presă, căci trebuia să se supună unei discipline de partid, dar
agita prin circulare şi se străduia prin tot felul de intrigi să-l convingă pe
5
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Hitler de daunele pe care prezenţa şefului său de stat major le poate
aduce luptei politice naţional-socialiste.
În faţa atacurilor cărora le era supus devotatul său aghiotant, Hitler avusese o atitudine surprinzător de liberală: sexualitatea e o problemă personală şi privată de care politica nu are a se ocupa. Nevrând să se
desolidarizeze formal de intoleranţa celuilalt aghiotant, Goebbels, nu se
arăta nici dispus să-l sacrifice pe absolut indispensabilul Röhm a cărui
lealitate era deasupra oricărei critici. Rezerva, precauţia şi largheţea lui
Hitler se vor dovedi a fi fost inspirate şi mai departe văzătoare decât
temerile celor cu obsesii sexual-politice.
Într-adevăr, cuceri puterea în pofida acţiunii de denigrare desfăşurate în jurul şefului său de stat major şi cu toate sumbrele prognoze
ale adversarilor acestuia. Ba mai mult, îi datora într-o mare măsură
această victorie şi o recunoscu printr-o declaraţie publică. Într-o scrisoare publicată în „Völkischer Beobachter” la sfârşitul anului 1933 îi spunea, pe ton solemn: „Când te-am chemat să ocupi actualul tău post, dragul meu şef de stat major, organizaţia SA trecea printr-o gravă criză. E
înainte de toate meritul tău că în foarte puţini ani acest instrument politic
a putut desfăşura forţa care mi-a permis să întreprind lupta pentru putere
şi să-i înfrâng definitiv pe duşmanii marxişti. La încheierea acestui an al
revoluţiei naţional-socialiste, mă simt obligat, dragul meu Ernst Röhm,
să-ţi mulţumesc pentru serviciile nepieritoare aduse mişcării naţionalsocialiste şi poporului german”.6 În noul guvern care lua naştere sub
preşedenţia sa, Röhm căpăta un post de ministru. Tot ce avusese el de
îndurat din cauza homosexualităţii sale fusese însă doar preludiul a ceea
ce avea să se abată asupra lui chiar din partea celui care avusese aceste
cuvinte de gratitudine. Îi vom evoca urgia în capitolul următor, consacrat
bestialităţilor la care va ajunge homofobia de obedienţă nazistă.

Un ţap ispăşitor
În noaptea de 27 februarie 1933, la o lună de la cucerirea puterii
de către Hitler, izbucni incendiul care devastă Reichstagul (Parlamentul
german). Lumină deplină nu s-a făcut nici astăzi asupra evenimentului,
dar naziştii nu se îndoiau că este opera comuniştilor, poate pentru că
6
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aveau tot interesul şi se arătau chiar grăbiţi să-i desfiinţeze politic. Împrejurarea, în ciuda daunelor pricinuite, le producea şi o bucurie secretă:
oferea o excelentă ocazie de a-şi realiza acest plan, foarte favorizat de
apartenenţa politică a făptaşului. Căci fragilul tânăr Marinus van der Lubbe,
în vârstă de 24 de ani, un olandez pribeag pe continent, era într-adevăr un
membru al Partidului Comunist German. Lua fapta asupra sa, o justifica
prin dorinţa de a atrage atenţia asupra grelelor condiţii ale clasei muncitoare şi nega orice complicităţi, ceea ce suna incredibil după ce se descoperiseră treizeci de focare de incendiu. Ceva foarte straniu se ascundea îndărătul acestei asumări curajoase, dar autorităţile se mulţumiră să
ştie că la mijloc era mână comunistă. Pentru represiunea deja programată era de ajuns. Protestele conducătorilor de partid (cu memorabila cuvântare a bulgarului Dimitroff) n-au servit la nimic.
Au sărit însă în ajutor, din Franţa, emigraţii germani, în majoritatea lor comunişti, hotărâţi să dezvăluie culisele procesului prin intermediul unei publicaţii care făcu multă vâlvă: „Cartea neagră despre
incendiul Reichstagului şi teroarea lui Hitler”. Prezentând acest proces
ca o înscenare, după cum înscenare fusese şi incendierea Reichstagului,
explicau acest dublu spectacol prin nevoia lui Hitler de a găsi pretextul
necesar lichidării comuniştilor. Şi, obsedaţi de ideea homosexualităţii,
atât de delirant vânturată pe tot parcursul recentei campanii electorale,
făceau din ea şi motorul presupusei înscenări. Construiră o întreagă teorie, bazată pe informaţiile lor precise despre pretinsa homosexualitate a
olandezului arestat. Ba mai mult: ştiau că acesta era un prostituat care-şi
vindea trupul. Cea mai senzaţională informaţie în a cărei posesie se
aflau era însă aceasta: tânărul îi stătea la dispoziţie lui Röhm ca
„Lustknabe” (băiatul care procură plăceri). Doar păruse a se fi stins
scandalul legat de moravurile şefului de stat major, el se reaprindea în
afara fruntariilor, creând nedorite complicaţii noului guvern.
Aşadar Röhm, ca să-i compromită pe comunişti, şi-ar fi pus
amantul să dea foc Reichstagului, pentru ca apoi acesta să apară pe banca acuzării cu perspectiva sigură a pedepsei capitale! Construcţia era
absurdă din plin, dar opinia publică internaţională nu avea nevoie de
prea multă logică pentru a crede într-o născocire în care homofobia ţinea
foarte convingător loc de dovezi. În aceste pseudo-revelaţii îşi avea
obârşia şi raţionamentul gorkian despre homosexualitatea care generează naţional-socialism. După nefericitul olandez, Röhm ieşea cel mai
prost din acest nou scandal. Ca în binecunoscutul basm, îi mai era trasă
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o pernă de sub el şi nu-i mai rămăseseră multe, iar în jurul homosexualilor se acumulau nori tot mai mulţi şi mai groşi, anunţând iminenta furtună. Hitler nu mai putea ignora învinuirile aduse de pretutindeni anturajului său şi care, în ultimă instanţă, trebuiau să se răsfrângă şi asupra lui.
Ieşea la iveală homofobia esenţială a socialiştilor şi comuniştilor, precum şi ipocrizia ascunsă în spatele cochetăriei lor, din când
în când, cu ideea abolirii articolului de cod penal îndreptat împotriva
homosexualilor – pur oportunism, necesar câştigării unor voturi. Cum ar
fi putut ei simpatiza cu o pornire stigmatizată chiar de părinţii fondatori
ai ideologiei lor? Dădeau astfel tonul politicii pe care avea s-o adopte
foarte curând şi „Patria Socialismului“. Încă nehotărâtă să vină de hac
burghezului viciu, aceasta trezea unele naive nădejdi în homosexuali ca
André Gide, Klaus Mann şi Ludwig Wittgenstein, care se şi vedeau
savurând în toată legalitatea voluptăţile homoerotice ale paradisului
proletar...
Osândit la spânzurătoare în ajunul Crăciunului, Marinus van der
Lubbe fu executat la 10 ianuarie 1934.

VI. Bestialităţi moderne
Prigoana cu caracter de pogrom, începută odată cu instalarea lui
Hitler la putere, era dictată de necesitatea de a spăla imaginea internaţională a Germaniei de faima homosexuală a noii forţe politice instalate la
cârma ţării. Trebuia dovedit, printr-o mişcare în sens invers, că această
faimă era doar rezultatul unei calomnii şi că Germania naţional-socialistă
nu e deloc terenul pe care homosexualitatea poate înflori.
Exista apoi o legătură foarte strânsă între politica antisemită şi
cea homofobă. Primordială în spiritul lui Hitler era, de fapt, ura împotriva evreilor; ostilitatea faţă de homosexuali deriva din ea. Führerul era
convins că tot ce este decadenţă şi morbiditate, în societate ca şi în cultură, îşi are obârşia în evreime şi în perversiunea ei congenitală, în care
homosexualitatea ocupa un loc de seamă. Să piară evreimea şi va pieri şi
homosexualitatea: aşa s-ar putea formula unul din primele articole ale
crezului său. Că ura sa faţă de evrei era sinceră putem fi siguri. Cu ura
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faţă de homosexuali lucrurile stau ceva mai complicat. Nu era numai
ideologie, ci şi psihologie. Foarte încâlcita sensibilitate a aventurierului
cântărea deosebit de greu.
Aici îşi înfigea rădăcinile motivul poate cel mai profund, dat fiind
caracterul său foarte personal, al homofobiei hitleriste. Atât de profund,
încât e pe deplin posibil ca Hitler însuşi, prea obsedat de ideologia expusă de el în Mein Kampf, să nu fi fost în stare să coboare în acele adâncuri proprii unde ar fi putut deveni conştient de ceea ce urca din abisurile-i fiinţiale. Sau poate va fi coborât atât cât trebuia ca să-şi dea seama
de pericolele care-l ameninţau şi va fi preferat să se retragă, contemplând de sus craterul şi conjurându-l să nu erupă. Dar chiar dacă nu va fi
luat act de stihia al cărei purtător era sau dacă se va fi desolidarizat de
ea, aceasta nu putea să nu acţioneze determinant, triumfătoare peste
toate încercările de a o ignora sau subjuga. Ideologia tribunului în fierbere revoluţionară părea s-o contrazică, dar o ideologie e doar literatură,
incapabilă să înăbuşe procese provenite din insondabile străfunduri.
Vom asista la treptata revelare a acestora.

Sub pretextul asanării
Retrospectiv examinată, prigoana îşi dezvăluie foarte studiata ei
gradaţie. Primul an, până la acel machiavelic „Danke schön” adresat lui
Röhm, şi rostit în ajun de an nou, era marcat de măsuri generale şi obşteşti. Se oferea un prim exemplu de cum înţelege statul cu veleităţi
totalitare să întreprindă o operă de higienă şi profilaxie socială,
conducându-se după lozinca: Să fie înlăturat tot ce exală miasmele acestei putreziciuni umane care este homosexualitatea. Şi s-a început cu
localurile de întâlnire a lumii gay, cu precădere cele din Berlin, internaţional vestite pentru antrenul lor. Cultura cabaretului era foarte evoluată
în Germania de atunci. Erika, fiica cea atât de înzestrată a lui Thomas
Mann, îşi arăta în acel cadru multiplele-i talente de recitatoare, cântăreaţă, actriţă şi dansatoare. În dimineaţa zilei de 4 martie 1933, ziarul „Berliner Tageblatt” anunţa închiderea tuturor acestor localuri din ordinul
Prezidiumului Poliţiei berlineze. „Dorian Gray”, „Kleist-Kasino“,
„Hollandais“, „Eldorado“ şi multe altele, care atrăgeau vizitatori din
lumea întreagă, îşi închideau pentru totdeauna porţile.
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S-a continuat apoi cu eliminarea a tot ce ar fi putut alimenta
homoerotic imaginaţia, în primul rând bineînţeles fotografia, revista,
cartea cu acest caracter. Interesant este că nudul în sine nu era prohibit,
nici cel masculin şi nici cel feminin. Numai când sugera intimitatea
dintre doi bărbaţi sau dintre două femei – iar cultura acestui homoerotism plastic sau fotografic atinsese de asemenea un mare rafinament –
devenea obscenitate pasibilă de incriminare penală. A fost jertfit acestei
furioase asanări pseudo-morale tot imensul depozit de imagini inacceptabile realizate şi adunate de cunoscutul Adolf Brand, directorul revistei
„Der Eigene“, cel care, servindu-se de libertăţile democratice încă existente, izbutise să răstoarne un prim-ministru. Un alt prim-ministru, care
abolea aceste libertăţi, îi va veni şi lui de hac. Nu şi-a putut salva preţioasa colecţie, nici invocând intenţia sa de a glorifica pe această cale rasa
germanică în ipostaza ei masculină. Pretextul l-a ajutat însă să-şi salveze
pielea.
Purificarea nazistă a moralităţii publice culmina cu devastarea
vandalică a Institutului de Studii Sexologice (Sexualwissenschaftliches
Institut) din Berlin, creaţie a unei personalităţi despre care va fi mai
amănunţit vorba într-un capitol următor: Magnus Hirschfeld, adevărat
paladin al emancipării homosexuale. Înfiinţat cu treisprezece ani în urmă, institutul devenise un centru de cercetări consacrate sexualităţii
umane, unicul de acest gen în lume şi cu un prestigiu corespunzător. În
biblioteca sa putea fi găsit ceea ce, în materie de homosexualitate, nici
British Museum, nici Sorbona şi nici vreo altă universitate din lume n-ar
fi putut oferi. Psihologi, psihiatri, medici acordau dezinteresat asistenţă
celor în suferinţă. Tot aici era adăpostit aşa numitul „Comitet ştiinţificumanitar”, apărător activ şi eficace al homosexualilor în cadrul posibilităţilor legal permise, pe care numai minţi cunoscătoare şi iscusite le
puteau folosi în interesul persecutaţilor.
În dimineaţa zilei de 6 mai 1933, o hoardă de circa o sută de tineri, însoţiţi de o fanfară, coborâră din câteva camioane, pătrunseră în
institut şi îşi începură opera distrugătoare şi profanatoare. Încărcate în
coşuri, sute de cărţi şi publicaţii aterizară în camioane. Prădătorii – în
uniforma organizaţiei SA – reveniră după amiaza şi repetară operaţia.
Sperau să dea de conducătorul institutului – de trei ori vinovat: evreu,
socialist şi homosexual – pentru ca să-i aplice corecţiunea meritată, dar
doctorul Hirschfeld se afla în străinătate. „O să crape şi fără noi, nu va
mai fi nevoie să-i facem noi de petrecanie”, anunţă conducătorul grupei,
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ceea ce se dovedi profetic, deoarece nefericitul luptător pentru drepturile
homosexualilor muri curând la Paris, probabil de inimă rea.
Cărţile confiscate reapărură după trei zile în Piaţa Operei alături
de altele care nu aveau acest caracter, dar aparţineau unor indezirabili ca
Thomas Mann şi Heinrich Mann sau unor nearieni ca Franz Kafka şi
Stefan Zweig. Flăcările care se înălţau din acest rug al spiritului cuprins
în cele aproximativ 20.000 de volume anunţau un nou ev mediu. Poporul jubila.
Despre ceea ce reprezenta Hirschfeld, al cărui institut fusese
transformat într-o ruină, ne putem face o idee din această relatare a scriitorului Peter Martin Lampel în memoriile sale grăitor intitulate
„Niemandes Knecht”, adică „Sclavul nimănui”. La curent cu atenţia
excesivă acordată de Hitler tânărului Edmund Heines, de care va fi vorba în subcapitolul următor, bănuia ce se ascunde în ambiţiosul şef de
partid. „De aceea nu m-a surprins deloc când bunul meu prieten Magnus Hirschfeld îmi spuse confidenţial că păstra cu mare grijă două documente originale care conţineau declaraţiile a doi tineri, de şaptesprezece sau optsprezece ani, împreună cu fotografiile lor. Hirschfeld îmi
povesti de asemenea, cu de-amănuntul, conţinutul acestor declaraţii.
Ceea ce spuneau era de natură să-l compromită pe Hitler în sensul cel
mai personal imaginabil şi într-un chip cu neputinţă de respins“.1

Vechi prietenii
Între anii 1930-1933, când Hitler încă lupta pentru a se impune
opiniei publice şi a cuceri puterea, zvonurile despre homosexualitatea sa
(alături de cea a camarazilor) erau la ordinea zilei, iar aluzii de acest gen
scăpau frecvent comentatorilor politici. Şi pe măsură ce Röhm îşi vedea
poziţia rămânând nezdruncinată în pofida atmosferei de scandal de care
era înconjurat fără întrerupere, aceste zvonuri se făceau tot mai stăruitoare. Ele aveau să dăinuie multă vreme după preluarea puterii. În 1935
se judeca la Nürnberg procesul unui inginer, membru de partid, căsătorit
1

Memoriile nepublicate ale lui Peter Martin Lampel se află în Biblioteca Universităţii din Hamburg, NL Lampel, NK 432. Apud Lotar Machtan, El secreto
de Hitler, Editorial Planeta, 2001, pp. 142-143
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dar şi cu tendinţe homosexuale. Încercând să seducă un tânăr şi izbinduse de rezistenţa acestuia, recurse la mijlocul suprem, cel politic: „Nu
vezi că şi Führerului nostru îi place să se culce cu bărbaţii?”. Atât i-a trebuit tânărului ca să sesizeze autorităţile. Inginerului i se intentă un proces care se soldă cu doi ani de închisoare pentru acuzat. Soţia sa făcu
recurs la ministrul Justiţiei, invocând „sincerele convingeri naţionalsocialiste“ ale soţului. Zadarnic. Comentariul judecătorului: „Enorma şi
infama calomnie împotriva Führerului exclude orice posibilitate de
graţiere”.2
Nu era doar „gura lumii”. Ceea ce se zvonea avea o bază în relaţia personală dintre cei doi. Ea data de la începutul anilor 20 şi îi permitea lui Röhm o familiaritate absolut unică în raporturile cu Hitler, stupefiantă pentru anturajul viitorului cancelar şi Führer. Nimeni n-ar fi cutezat să-i spună acestuia Adolf sau să-i sară de gât în momentele de exaltare, cum o făcea foarte dezinvolt şeful său de stat major, fire expansivă
care nu se lăsase niciodată domesticită de ipocrizia proprie relaţiilor
social-politice. Ceea ce-i va fi apropiat şi unit în trecut era învăluit în
mister pentru cei din jur; era în orice caz vorba de ceva neobişnuit de
important, dacă Hitler făcuse din el braţul lui drept. Unul dintre intimii
foarte tineri ai lui Hitler din anii 20, Ernst Hanfstangl, căzut în dizgraţia
celui ajuns la putere, făcea însă această remarcă în Memoriile sale, apărute în 1970: „Spre anul 1923, raporturile de prietenie dintre Hitler şi
Röhm deveniră din ce în ce mai profunde. Se tutuiau şi circulau chiar
zvonuri despre relaţii mai intime între ei. Cred însă că erau foarte exagerate”.3
Susţinerea lui Röhm de către Hitler pe tot parcursul denigrării
lui ca homosexual primejdios pentru tinerimea germană va fi avut desigur şi pricini conjuncturale: omul îi era vital necesar în calitatea lui de
comandant foarte ascultat al unei redutabile formaţii paramilitare şi era
de aceea infinit mai important să-l păstreze ca aliat decât să-l abandoneze
pentru raţiuni de morală burgheză. Dar tot ce a urmat dovedea că între ei
exista o legătură mult mai profundă decât aceea a unei alianţe politice.
Röhm îl cunoştea ca nimeni altul. Aceasta însemna pe de o parte
– şi de altfel aşa a şi fost – ataşament devotat şi leal. Se afla de câtva
timp în Bolivia, chemat acolo tocmai pentru foarte apreciata sa capacita2
3

Ibidem, p. 222
Ernst Hanfstaengl, Zwischem Weissem und Braunem Haus, München 1970, p. 97
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tea de organizator militar, când Hitler îl chemă aproape disperat să se
întoarcă. A răspuns numaidecât apelului şi a preluat comanda şi restructurarea forţelor numite „Sturmabteilung”. Colaborarea lor politică se
baza pe o încredere intimă, iar aceasta, la rândul ei, provenea dintr-o
cunoaştere reciprocă intimă.
Dar, pe de altă parte, prin tot ce ştia Röhm despre el s-ar putea
spune că îl avea la mână. E foarte probabil ca, până la un anumit moment, să nici nu-i fi trecut prin minte că ar putea folosi ceea ce ştia pentru a-l lovi pe cel căruia i se pusese la dispoziţie. Nu-i era câtuşi de puţin
caracteristică perfidia politicianistă. Dar cum, după cucerirea puterii,
distanţarea personală a lui Hitler de el creştea, iar calculul politic rece al
acestuia lua locul comunicării prieteneşti, nu va fi putut să nu-şi facă şi
asemenea gânduri. Cu o încredere în sine puţin naivă şi neputându-şi
nici măcar închipui până unde ar fi în stare să meargă Hitler – dar cine,
pe tot globul, ar fi putut-o prevedea? – nu-şi făcea mari griji.
Că Röhm conta pe arma sa secretă, reiese cu o tulburătoare precizie dintr-o ieşire aproape mânioasă a celui ce-i era amant, Edmund
Heines, unul din locotenenţii săi, răspunzător pentru secţia sileziană a
organizaţiei. În anii douăzeci, foarte tânăr, era inseparabil de Hitler.
Fusese de fapt el cel care i-l prezentase acestuia pe Röhm. Şi cum ulterior, căci aşa se întâmplă curent printre homosexualii aflaţi în perpetuă
căutare, Heines deveni intimul lui Röhm, acesta va fi avut prin noul său
iubit o sursă în plus de informaţii, pe lângă cea a propriilor sale vieţuiri
cu Hitler. Or, acesta, la puţine luni după învestirea lui ca prim-ministru
şi grijuliu pentru imaginea publică a partidului aflat în spatele său, îi
transmise lui Heines printr-o terţă persoană, indicaţia aproape poruncitoare de a pune capăt dezordinii din viaţa sa privată. Comunicarea îl
aduse pe cel vizat într-o stare de furie care-l făcu să izbucnească în felul
următor: „Adolf nu are nici un drept să deschidă gura. Va fi de ajuns o
vorbă a mea şi va trebui să tacă pentru totdeauna”.4 Un avertisment
care, foarte curând, avea să-l coste viaţa, fiind şi el una dintre victimele
acelei sinistre „Nopţi a cuţitelor lungi”. După asasinat, şi spre justificare, Goebbels îl va eticheta drept „homosexual corupt şi depravat”.5
4

Relatarea lui Walther Korrodi, înalt funcţionar care reuşise să fugă în 1935 în
Elveţia de unde difuză printr-o broşură câte ştia despre Hitler. Apud Lotar
Machtan, vezi nota 1, p. 210
5
Ibidem, p. 142
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Între adevăr şi calomnie
În tot decursul anului 1933, când Hitler era cancelar, iar mareşalul Hindenburg, un bătrân cu un picior în groapă, figura ca preşedinte al
ţării, hărmălaia internaţională în jurul homosexualităii domnitoare printre cadrele de conducere naţional-socialiste nu înceta să crească, alimentată mai ales de emigranţii germani din Franţa. Cartea neagră scoasă de
ei pentru a-i dezvinovăţi pe comunişti de incendierea Reichstagului şi a
acuza de corupţie homosexuală regimul hitlerist, nu era o glumă. Apărută la 1 august 1933, fu tradusă în numai câteva săptămâni în 17 limbi şi
tipărită în câteva sute de mii de exemplare (probabil cu sprijinul statului
francez). Chiar dacă versiunea lor se baza pe o construcţie absurdă, imaginea pe care o dădeau despre noua stăpânire din Germania nu putea să nu
producă efecte politice dintre cele mai dăunătoare pentru un regim în
căutare de credibilitate internaţională.
Mizerabila reputaţie pe care guvernul naţional-socialist, cu Hitler în frunte şi cu Röhm după el, a trebuit s-o târască după sine câţiva
ani, a fost treptat uitată, căci evenimente politice din ce în ce mai îngrijorătoare o măturau din actualitate, iar războiul avea s-o şteargă şi din
memoria celor mai mulţi. Ce mai contau gusturile sexuale ale unor şefi
politici pe lângă cataclismul abătut asupra continentului! Cunoaşterea
realităţilor trecute implică însă totdeauna o săpare cvasi arheologică în
straturile depuse prin trecerea timpului, dublată de o empatie care echivalează cu o recăpătare a memoriei: a acelei memorii istorice pe care
omenirea o pierde cu atâta uşurinţă, repetând adesea tragic greşeli comise cu una sau două generaţii înainte.
Or, problema homosexualităţii devenise pentru Hitler, după
primul său an de guvernare, o prioritate absolută şi un coşmar. Nu era
nici pe departe atât de consolidat în puterea sa încât să-şi permită să facă
suveran abstracţie de ea. Ar fi fost suficient ca Röhm, căruia oricum nu-i
mai păsa de gura lumii, să slobozească anumite vorbe a căror verosimilitate nimeni n-ar fi pus-o la îndoială. Soarta proaspătului cancelar ar fi
fost atunci pecetluită.

445

În intimitatea Führerului
Munţii de documente şi mărturii adunate după cel de-al doilea
război mondial nu mai lasă nici cel mai mic dubiu în legătură cu înclinarea homoerotică a lui Hitler. În silă accepta el să-şi creeze o faţadă
„normală”, indispensabilă imaginii sale de conducător politic în mijlocul
unei lumi care nu ar fi stat niciodată de vorbă cu un pederast. Şi nici
mulţimile nu l-ar fi putut accepta ca Führer cunoscându-i meteahna, de
nedigerat de către atotputernica mentalitate homofobă. Tot ce putea face
era să şi-o aşeze în preajmă pe Eva Braun ca pe o mobilă, tratând-o corespunzător. Era totuşi împlinită cerinţa minimă a respectabilităţii burgheze. Naiva opinie publică putea foarte uşor să-şi imagineze că în fiecare noapte Führerul împărţea patul cu simpluţa sa tovarăşă de viaţă,
când în realitate au avut totdeauna existenţe complet separate (chiar şi în
bunkerul final unde avea să se oficieze căsătoria lor, urmată nemijlocit
de plecarea din lumea aceasta). Îndeplinea o condiţie socială elementară,
aceea de a nu fi bănuit de o sexualitate anormală; de o viaţă de familie
nu putea fi nici pe departe vorba.
Hitler a închis însă gurile tuturor declarând de la bun început căsătoria sa cu Germania, marea iubire a vieţii lui, căreia îi sacrifica fericirea personală – unul din cele mai reuşite bluff-uri ale melodramelor sale
retorice. Şi bineînţeles familia lui era întreaga germanitate de unde alegea tot ce răspundea nu numai planurilor sale politice, dar şi nevoilor
sale sufleteşti, care nu erau mai puţin reale şi mai puţin intense decât ale
oricărei fiinţe umane, fie ea şi criminal predispusă. Iar alegerea sa de
predilecţie se fixa asupra tânărului care întruchipa virtuţile şi frumuseţea
specifice rasei de a cărei superioritate părea atât de convins. Nu întâmplător era el un închinător al lui Wagner. Tipul masculin preferat se
situa între Siegfried şi Parsifal. Sensibilitatea artistică a celui care devenea interesant era hotărâtoare pentru alegerea finală, Hitler însuşi reunind
câteva forme de real interes estetic – muzică, pictură, arhitectură.
Aşa fusese dintotdeauna. În anii petrecuţi la Viena, înainte de
război şi apoi, după război, în timpul anilor münchenezi, când punea
bazele mişcării naţional-socialiste, evolua exclusiv în ambianţe masculine. Nu numai că nu se afişa niciodată cu vreo femeie, dar printre prieteni dădea frâu liber misoginismului său. Unul sau altul dintre cei care-l
înconjurau jucau pe rând rolul de favorit, de prieten de inimă. Aspectul
homoerotic era la început aproape etalat. Rudolf Hess, unul din primii
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săi aderenţi şi care până la începutul războiului conta ca succesor al său,
era numit de camarazi Frau Hess, iar soţia lui avea să mărturisească ce
crize de gelozie dezlănţuia în ea excesivul ataşament al soţului pentru
Hitler. Lista favoriţilor – tineri şi chipeşi, exaltaţi şi dăruiţi – a fost de
mult alcătuită, nu chiar exhaustiv, dar aproape. Cu unele excepţii, numele lor nu spun nimic cititorului de azi; vom evoca însă unele dintre ele
pe parcurs în contexte care aruncă o lumină asupra personalităţii lor.
Pe măsură ce învăţa arta politicii, Hitler învăţa şi cum să-şi dirijeze (homo)sexualitatea pentru a-şi realiza secretele şi nemaipomenitele
ambiţii. Predilecţia pentru un tânăr sau altul se înveşmânta tot mai rafinat în cointeresarea lui politică, în acţiuni cu totul suprapersonale, puse
în slujba colectivităţii. Cel de care se simţea atras şi care răs-pundea,
primea misiuni importante, iar acestea ocultau pentru cei mai mulţi (dar
nu pentru toţi!) substratul personal-erotic al încrederii. Se întâmpla şi la
curtea Führerului ceea ce era tradiţie seculară în toate casele domnitoare. Dacă avea o veneraţie pentru Frederic cel Mare, era şi pentru că îi
dădea cel mai strălucit exemplu în materie. Röhm, în micul său imperiu
paramilitar, nu făcea altceva. Deosebirea consta în gradul de discreţie şi
de autodominare. În privinţa aceasta Hitler îi era net superior.
Printre nenumăratele mărturii devenite posibile numai după război e şi aceea a medicului care l-a avut un timp ca pacient în anii premergători venirii la putere: Kurt Krüger, fugit din Germania în 1934, de
cum şi-a dat seama încotro merge regimul. Era, se pare, foarte franc în
felul de a-şi exercita profesia: când se afla în faţa pacientului, tot ce
acesta reprezenta în societate nu mai exista pentru el. Pe deasupra, se
crease între el şi Hitler o anumită familiaritate. După spusele lui, una
dintre întrevederi ar fi decurs în chipul următor:
“- Spune-mi, ce experienţe ai avut cu propriul dumitale sex?
Hitler rămase consternat.
- Cu propriul meu sex?
Se înroşise cu totul şi se bâlbâia.
- Nu înţeleg ce vrei să spui, doctore.
- Ştii prea bine ce vreau să spun, Adolf, altminteri nu te-ai fi înroşit. Dar poate ar fi trebuit să fiu ceva mai precis. Cum merg lucrurile
cu prietenul dumitale, căpitanul Röhm?
- E o întrebare insultătoare, urlă Hitler ridicându-se de pe
scaun şi apropiindu-se cu paşi mari de fereastră, unde rămase, întors
cu spatele la medic.
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În sfârşit Krüger izbuti să-l liniştească, explicându-i că întrebările de felul acesta ţineau de rutină:
- Dacă un doctor îl examinează pe un om care a locuit multă
vreme în barăcile armatei şi nu-i pune o asemenea întrebare, e un cretin.
Hitler îl scrută.
- Eşti sigur că nu mi-ai făcut această întrebare din cauza anumitor bârfe care circulă?
Krüger dădu negativ din cap. Dar era o minciună. Auzise acele
bârfe.”6

Dimensiunea voluntar ignorată
Dovada „anormalităţii” sexuale a lui Hitler este omniprezentă în
copleşitor de bogatul material documentar rămas de pe urma lui. Nu este
necesară decât capacitatea de a citi şi înţelege ceea ce viaţa acestui om a
lăsat posterităţii prin vestigii mai mult decât grăitoare. Căci degeaba ni
se semnalizează ceva, dacă ne lipseşte receptivitatea adecvată sau codul
apt să decripteze limbajul rareori simplu, mai niciodată univoc al existenţei. Aceasta e o enigmă propusă nouă spre dezlegare, de aceea, cu
fiecare generaţie sau epocă, istoria ne vorbeşte altfel. Dacă Hitler a fost
doar un nebun şi un criminal, de unde atunci interesul statornic pentru
persoana lui, ba chiar puterea sa neslăbită de fascinaţie pentru unii dintre
noi? Dar chiar dacă ar fi fost vorba doar de un nebun şi un criminal, el e
poate cu atât mai demn de studiat ca manifestare excepţională a speţei
noastre, căreia nebunia şi criminalitatea îi sunt ontologic şi virtual inerente. Am afla ceva instructiv despre ceea ce suntem şi ceea ce trăieşte,
mai mult sau mai puţin ascuns, în noi înşine. Căci realitatea condiţiei
umane este mult mai complicată, mai inextricabilă decât îşi închipuie
amatorii de judecăţi tranşante şi definitive. Iar homosexualitatea, despre
care eterna mărginire omenească are reprezentări atât de primitive şi
groteşti, amplifică enorm această enigmă existenţială.
Homosexualitatea lui Hitler este o piesă indispensabilă, de centrală însemnătate în acest „puzzle” al imaginii sale istorice. Dacă nu este
evocată tare şi public, este numai dintr-o falsă pudoare, din teama de a
atinge un tabu social, din dorinţa mediocră de a fi „politically correct“.
6
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Se crede de asemenea că prin abordarea ei s-ar produce confuzie, deoarece în ochii multora, mai ales ai acelora care au suferit din cauza bimilenarei persecuţii, a atribui această înclinare lui Hitler înseamnă a stigmatiza din nou ceea ce abia începe să aibă un statut legal. Faptele rămân
totuşi fapte şi nici unei temeri nu-i e îngăduit să le escamoteze, dacă se
tinde cu sinceritate la respectarea sau restituirea adevărului. Or, pentru a
ne întoarce la împrejurările concret-istorice, ceea ce se zvonea sau se
şuşotea despre (homo)sexualitatea lui Hitler, era pentru Röhm realitate
şi certitudine. El o vieţuise, fusese martorul felului cum şi-o manifesta
într-o vreme când nu învăţase s-o disimuleze deoarece nu ştia încă ce
înseamnă a fi Führer sau poate că încă nici nu se născuse în el această
veleitate. Şeful de stat major avea însă delicateţea să nu facă uz de ceea
ce ştia. Din când în când doar câte o vagă aluzie, care putea fi luată ca
un avertisment.

Două tipuri
Röhm aproape că-şi etala înclinarea spre propriul sex. În orice
caz nu se jena câtuşi de puţin să apară aşa cum era. Independent de ideologia în al cărei serviciu se punea, francheţea lui, semn de remarcabilă
independenţă lăuntrică, merită să fie recunoscută. Hitler nu ştia cum să-şi
ascundă mai bine predispoziţia. Pretenţia sa de a rosti adevăruri a căror
traducere în viaţă ar putea schimba faţa lumii, nu privea şi viaţa sa intimă. Inaccesibilă celorlalţi, aceasta se înfăţişa contemporanilor şi posterităţii ca o monumentală minciună, pe care trecerea timpului o făcea tot
mai greu de demascat ca atare. Iată diferenţa esenţială dintre cei doi
camarazi şi o cauză tainică a acţiunilor lor.
Din toată fiinţa sa, atât de temperamentală, trăia Röhm idealul
fraternizării pasionale intermasculine, în care sălăşluia însuşi izvorul
forţei sale. Armata pusă de el pe picioare fiinţa realmente şi exclusiv
datorită legăturii sufleteşti-erotice dintre cadrele ierarhiei, şi nu numai în
centrul organizaţiei, ci şi pe tot cuprinsul Germaniei. Reţeaua homosexuală despre care vorbeau emigranţii comunişti nu era născocirea lor,
ci o realitate. Depinde numai din ce punct de vedere o priveşti. Este în
firea omului ca cei ce gândesc şi simt înrudit să vrea să acţioneze împreună, să se constituie deci într-o reţea. Lumea constă numai din asemenea reţele. Iar cea mai mare dintre ele e cea heterosexuală. Dovada?
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Cum se descoperă o infiltraţie homosexuală este arătată acuzator cu
degetul spre anihilare. Or, în lupta universală dintre feluritele „reţele”,
cea homosexuală din Germania anilor 20-30 ai veacului trecut e un fenomen absolut ieşit din comun, rezultând din întâlnirea unei stări sociale
obiective cu un spirit capabil să o valorifice superior, Röhm.
Ceea ce izbutise să realizeze acest om era cu adevărat fabulos.
Ceva asemănător avusese loc – însă nu la nivel de milioane – în Sparta
lumii antice, în Ordinul Templierilor şi poate în armate ca cele ale lui
Carol XII şi Frederic cel Mare. Niciodată însă cu perspectivele de acum,
când Röhm, dacă ar fi fost mai cinic şi mai rapid, ar fi putut cu uşurinţă
să-l elimine pe Hitler, iar aceasta este tocmai obsesia cu care cel din
urmă trăia. Armata lui Röhm, Sturmabteilung, nu era o glumă, iar Hitler
era încă departe de a se putea bizui pe armata tradiţională, Wehrmacht,
care-l privea deocamdată neîncrezător. Un asemenea gând nu s-a înfiripat în Röhm decât în primele luni ale lui 1934, când a avut prima intuiţie a pericolului care-l păştea din partea celuilalt. Putem însă să nu ne
îndoim că, dacă i-ar fi luat locul lui Hitler, Röhm ar fi dat homosexualităţii drepturi întru totul egale cu cele ale heterosexualităţii, ceea
ce ar fi depăşit în senzaţional cucerirea puterii de către nazism.
Dincolo de aparenţele-i eroice şi mesianice – pură faţadă –, Hitler avea o mentalitate de mic-burghez, pentru care opinia publică sau
gura lumii, cât de triviale ar fi fost acestea, mai ales atunci, contau
enorm. În ruptul capului n-ar fi arborat o atitudine susceptibilă să intre
în conflict cu acestea şi să facă din persoana sa obiect al bârfei. Iar suspiciunea de homosexualitate e tot ce poate fi mai îngrozitor pentru omul
preocupat de imaginea sa socială, de onorabilitatea sa. Şi-o ataşase pe
Eva Braun, el care niciodată nu căutase compania feminină, numai pentru a nu alimenta genul de clevetiri de care avea oroare. E semnificativ
că a făcut-o în 1932, când vociferările homofobe erau în toi. Nimănui nu
i-a scăpat însă răceala şi distanţa sa. Iar la rangul de „first lady“, Eva
Braun n-a fost ridicată niciodată. Disimularea Führerului îşi avea graniţele sale, peste care acestuia îi era imposibil să treacă, graniţe dictate de
firea însăşi, la fel de încăpăţânată ca şi cel ce vrea s-o înlănţuie.
Asigurându-şi însă patetic naţiunea că a luat-o de nevastă şi că poporul
german e familia sa, a canalizat patriotic curiozitatea populară, altminteri
meschină, şi s-a sustras cu o magistrală abilitate bănuielilor primejdioase.
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Sfântul Adolf...
Desigur, numai cu această mentalitate mic-burgheză Hitler nu ar
fi putut face ce a făcut. Ea se întrepătrundea cu o voinţa foarte calculată
de putere absolută, iar aceasta se exercita nu numai asupra celorlalţi şi a
lumii, dar şi asupra propriei sale persoane. Savurării voluptăţilor vieţii,
atât de proprie lui Röhm, îi opunea o stăpânire aproape ascetică a simţurilor. Dacă urma strict un regim vegetarian, n-o făcea din motive medicale sau spirituale, ci din convingerea că prin consumul de carne şi-ar
aţâţa o senzualitate pe care el se străduia s-o înăbuşe. Preocuparea sa
pentru viaţa trupului consta exclusiv în găsirea căilor de a-şi domina
tiranic simţurile, pentru a permite deplină libertate de manifestare acelor
forţe lăuntrice de care depindea autoritatea sa de Führer. Din aceleaşi
motive evita vinul, el cel care în perioada müncheneză era obişnuitul
cârciumelor. Spre deosebire de Röhm, îşi subjugase nevoia homosexuală a contactului fizic cu bărbatul de care se simţea atras, nu însă şi
homoerotismul ca nevoie sufletească. Invincibil, acesta îşi căuta alte
modalităţi de satisfacere, mai subtile şi mai ascunse.
Şi cum se va fi comportat Führerul faţă de prietena sa? Ne-o
spune chiar dânsa, Eva Braun, care-i mărturisea lui Eugen Dollmann,
translatorul lui Hitler (şi autor al unor memorii publicate la patru ani
după război): „E un sfânt, îmi spunea; ideea unui contact fizic ar echivala pentru el cu o pângărire a misiunii sale... De multe ori, în timp ce
admiram răsăritul soarelui după o noapte petrecută în discuţii, mi-a
repetat că unica sa iubire e Germania şi că o neglijare a ei, fie şi trecătoare, ar dăuna energiilor mistice ale misiunii sale... Mereu misiune,
misiune, misiune, sacrificiu şi abnegaţie: în felul acesta, comentă ea
surâzând, am realizat în mod fericit adevăratul Reich masculin. Fireşte,
lumea crede că existenţa mea ar decurge în alt fel. Dacă ar şti...“7
„Sfinţenia” Führerului în simulacrul său de viaţă matrimonială
se pretează desigur mai multor interpretări. Cea mai coerentă cu toată
istoria lui sentimentală e aceea a lipsei de interes erotic faţă de parteneră, cam aşa cum se întâmpla şi cu Röhm. Spre deosebire însă de acesta,
el va fi renunţat – foarte probabil, cu timpul – şi la „contactul fizic”
homosexual. Nu pentru că i-o cerea „misiunea”, ci pentru că s-ar fi expus singurului pericol de care-i era cu adevărat teamă. Şi aşa a învăţat să
7
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cultive idile homoerotice compatibile cu statura de semizeu pe care trebuia neapărat s-o păstreze dacă voia să salveze ceea ce el numea misiune. A-l avea pe cel iubit mereu în apropierea sa, a-i încredinţa sarcini de
răspundere, a-i face daruri, a sta îndelung faţă către faţă şi a-l străpunge
cu privirile-i hipnotizatoare – toate acestea ajunseseră să aibă pentru el
valoarea orgasmului pe care-l caută muritorii de rând.

Noaptea cuţitelor lungi
Aşadar, la această interiorizare şi sublimare l-a împins mai puţin
ambiţia de a deveni conducătorul unei mari naţiuni şi stăpânul Europei –
Napoleon dovedise perfecta compatibilitate a sexualităţii cu aspiraţiile
de cuceritor – cât spaima de ce i s-ar putea întâmpla dacă trecutul şi adevărata sa fire ar fi fost date în vileag. Dacă la sfârşitul lui 1933 încă mai putea
rosti elogiul lui Röhm, era pentru a-şi asigura din partea acestuia o bunăvoinţă pe care ştia că poate conta din ce în ce mai puţin. Căci vechii camaraderii îi lua treptat locul o luptă surdă pentru întâietatea politică.
Fiecare avea motivele sale să-l privească neîncrezător pe celălalt. Ale lui Röhm erau de natură pur politică: voia să impună autoritatea
batalioanelor sale de asalt SA peste aceea a unităţilor SS şi a armatei,
ceea ce nu putea decât să-l neliniştească pe Führer, care ar fi devenit
astfel prizonierul său potenţial. De aici distanţarea acestuia de vechiul şi
devotatul tovarăş de luptă. Insecuritatea lui Hitler provenea însă, într-o
nu mai mică măsură, şi din teama că Röhm şi cei ataşaţi acestuia ar putea face oricând uz de ceea ce ştiau despre persoana lui. O asemenea
dezvăluire în faţa naţiunii şi a lumii ar fi pus brutal şi catastrofal capăt
tuturor planurilor sale.
Groaza de o ieşire a adevărului la suprafaţă avea să fie principalul său educator în lunga sa ucenicie întru dominarea de sine. Dar până
să ajungă să culeagă roadele acestei strădanii, trebuia să facă inofensivă,
şi aceasta cât mai iute cu putinţă, existenţa ameninţătoare a lui Röhm şi a
întregului său clan, pe drept resimţită de el ca o spadă a lui Damocles
atârnând deasupră-i. Cu îmbietoare perfidie îi sugeră acestuia o binemeritată şi odihnitoare vacanţă pe malul lacului Tegernsee, la Bad Wiessee.
În credulitatea şi bonomia sa, Röhm nu bănuia ce se punea la
cale. Or, în noaptea de 29 spre 30 iunie 1934, Hitler în persoană, însoţit
de Goebbels, marele rival al lui Röhm, şi de alţi colaboratori, bineînţeles
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cu o puternică escortă SS, aterizară la München, iar de acolo, într-un
cortegiu de maşini, se îndreptară spre hotelul unde locuiau Röhm şi
colaboratorii săi. Vorbeşte în favoarea acestuia că nici o măsură de pază
nu fusese luată: nu se reuniseră aşadar pentru a da o lovitură de stat,
cum aveau să afirme adversarii. Echipa exterminatoare, cu Hitler în
frunte, pătrunse astfel fără a întâmpina vreo împotrivire. Surpriza fu
totală şi fatală. Era ora şase dimineaţa, când toată lumea dormea încă.
Cei mai mulţi trecură direct în somnul de veci. Uşile erau deschise cu
forţa şi o rafală nimicitoare se abătea asupra celor aflaţi în cameră. Printre cei asasinaţi se afla şi Edmund Heines, fost favorit al lui Hitler şi
actual iubit al lui Röhm. Hotelul Hanslbauer arăta aşa cum trebuia să se
înfăţişeze după un masacru. Grupul conducător al organizaţiei SA, cu
excepţia lui Röhm, fusese expediat de pe lumea aceasta în puţine minute. Evenimentul a rămas în istorie sub numele de „Noaptea cuţitelor
lungi”, versiune germană a „Nopţii Sfântului Bartolomeu”. Visconti a
imortalizat-o filmic în „La caduta degli dei”.
Röhm însuşi fusese transportat într-o închisoare unde, a doua zi,
i se puse în faţă un revolver ca să-şi facă singur seama şi să se poată
astfel vorbi despre sinuciderea lui. Refuză propunerea şi-i lăsă pe trimişii camaradului său Adolf să execute sentinţa acestuia.
Măcelul nu era însă complet. Se extinse fulgerător asupra tuturor celor aflaţi în legătură cu grupul conducător pe întreg teritoriul german, şi fu efectuat cu asemenea repeziciune încât îi căzură victime şi persoane cu totul străine de organizaţia lui Röhm. Printre acestea, de pildă,
un renumit şi apreciat critic muzical, Willi Schmid. Confuzie de nume...

Fugind de trecut
Sângele cu care fuseseră împroşcaţi pereţii hotelului din Bad
Wiessee trebuia, în concepţia lui Hitler, să spele pentru totdeauna trecutul
său de ceea ce potenţialii adversari i-ar fi putut atribui. Şi într-adevăr,
dispăru cea mai mare parte a surselor vii de informaţie autentică asupra
tot ce Hitler voia să ascundă şi să şteargă pentru vecie.
Dar cum o crimă de asemenea proporţii şi sălbăticie nu poate pretinde să fie şi perfectă, rămăseseră totuşi destule cioburi din care se putea reconstitui indelebila realitate a homosexualităţii hitleriene. Să nu-şi
fi imaginat Führerul că persoana lui putea să intereseze şi inşi din afara
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societăţii temute de el? Să nu-şi fi amintit oare că niciodată în istorie
secretele de acest gen nu s-au putut sustrage curiozităţii omeneşti, totdeauna triumfătoare peste cele mai ingenioase măsuri de precauţie?
Naţiunea află prin presă şi prin radio de pretinsul puci pregătit
de Röhm, identificat la timp de atot-văzătorul Führer, şi nimicit cu „un
pumn de fier”, cum va spune acesta însuşi peste două săptămâni în faţa
Reichstagului. Atât de siguri erau făptuitorii masacrului de trădarea
comisă de cei asasinaţi încât consideraseră inutilă organizarea unui proces. Cu bun temei: dacă Röhm şi Heines ar fi fost lăsaţi să se apere,
rafalele vorbelor lor ar fi fost acelea care s-ar fi abătut, nimicitoare, asupra Führerului.
Ca justificare suplimentară a crimei era invocată depravarea morală, adică homosexualitatea trădătorilor. Pentru prima oară statul recunoştea, prin gura lui Goebbels, ministrul propagandei, daunele aduse
naţional-socialismului de către vicioasa societate constituită în jurul lui
Röhm, campionul desfrânărilor certate cu natura. Acum însă răul fusese
smuls din rădăcini. Triumfa sănătatea morală a naţiunii, ajutată să se
impună prin clarviziunea şi curajul celui mai sănătos dintre toţi, biruitor
eroic al funestei alianţe dintre trădare şi perversiune – Führerul Adolf
Hitler. Cine mai putea îndrăzni să-l suspecteze de ceea ce ştiuse să reprime cu o promptitudine şi o radicalitate extremă?
Metoda întrebuinţată de Hitler pentru a se descotorosi de trecutul său şi de sine însuşi era fără precedent în bestialitatea ei. În esenţă
însă nu era deloc nouă. Reprezenta doar ultima potenţare imaginabilă a
complexului cunoscut multor homosexuali fricoşi şi nemernici totodată.
Din rândurile lor se recrutează cei mai gălăgioşi denigratori ai homosexualităţii, capabili să-i denunţe pe cei asemănători lor, de teamă ca nu
cumva aceştia să le-o ia înainte, iar uneori în mod gratuit, din pură răutate. În Hitler, complexul acesta a acţionat conform cu anvergura personalităţii şi a mizei aflate în joc. Încă odată ne întâlnim cu homosexualul
devenit homofob. Dar nu tocmai existenţa homofobiei – în stare să-l
sperie chiar şi pe acest demon cu chip de om – făcea posibilă o asemenea evoluţie? Transformarea homosexualului în homofob e una din formele cele mai tragice şi mai degradante pe care le ia transformarea, foarte frecventă, a omului în neom.
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Vae victis!
Nu este deloc o exagerare să se spună că întreaga evoluţie care a
dus la victoria lui Hitler a fost în realitate o mare confruntare între homosexualitate şi heterosexualitatea homofobă. Această victorie ar fi fost
de neconceput fără abnegaţia sutelor de mii de tineri organizaţi şi conduşi de Röhm într-un spirit inseparabil de pornirea şi idealurile sale
erotice. Vieţuite de el ca formă majoră a iubirii, aptă să închege şi să
consolideze o comunitate, ele dăduseră cu strălucire dovada superiorităţii şi eficienţei lor. Hitler venise la putere purtat de acest avânt popular şi tineresc în care el îşi recunoştea propriul său trecut dar care, la
rândul ei, aştepta în el marele promotor.
Fără a fi majoritari, şi nici măcar legali, homosexualii reprezentau o forţă. Himmler însuşi evalua procentajul lor ca reprezentând 10%
din populaţie, ceea ce desigur nu e foarte mult, dar poate fi întru totul de
ajuns pentru a declanşa o mişcare sau chiar o revoluţie hotărâtoare pentru întreaga naţiune. Niciodată istoria n-a fost determinată de majorităţi,
ci totdeauna de o minoritate decisă, energică şi bine călăuzită. Iar redutabila organizaţie pusă pe picioare de căpitanul Röhm era expresia cea
mai înaltă a combativtăţii şi abnegaţiei de care erau în stare homosexualii germani.
Cine li s-a opus crescând de-a lungul anului de după preluarea
puterii a fost de fapt nu Hitler, care era (sau fusese) de fapt unul de-ai
lor – de aici devotamentul iniţial necondiţionat al lui Röhm – ci homofobia care făcea treptat din Hitler captivul ei, exploatând complexele
mic-burgheze, slăbiciunile şi temerile acestuia. Ea era desigur majoritară
în ţară, dar haotică şi fără concept. A avut însă norocul să fie bine reprezentată în anturajul Führerului prin triumviratul reprezentat de Himmler,
Goebbels şi Goering, deţinători ai posturilor cheie şi totodată masculi
dispuşi să reprime neîndurător tot ce periclita înţelegerea tradiţională a
virilităţii. Toţi trei se vor considera îndreptăţiţi să-şi spună cuvântul în
felul cum se va desfăşura ofensiva antihomosexuală în pregătire.
Tocmai deoarece confruntarea de forţe avusese acest caracter,
dincolo de ambiţia ajungerii în vârful piramidei politice, fu ridicată lupta
împotriva homosexualilor la rangul de prioritate naţională absolută.
Victoriei homosexuale din 1933 îi lua locul victoria homofobă din 1934.
Şi, fireşte, vai celor învinşi! Din păcătoşi, vicioşi şi degeneraţi – epitete
455

ce coborau pe firul istoriei până la Sfântul Ioan Gură de Aur – homosexualii deveneau acum şi duşmani politici: inovaţie a regimului hitlerist!
Îndeosebi Himmler şi Goebbels, lătrătorii ideologici ai acestui regim,
vor pune în acţiune toată ingeniozitatea lor retorică, sofistică şi demagogică pentru a dovedi că iubirea unui bărbat pentru altul este un act politic ostil. Formularea lui Himmler din 1937, în faţa cadrelor conducătoare ale Poliţiei: „Bărbaţii homosexuali sunt duşmani ai statului şi trebuiesc
trataţi ca atare. E vorba de însănătoşirea fiinţei naţionale germane, de
menţinerea şi întărirea forţei naţionale germane”.8

Homofobia ca ideologie
Cum ura nu face cinste nimănui, oricare i-ar fi obiectul, i se va
construi o temelie ideologică.
Homosexualitatea ar constitui „un atac împotriva ordinii morale
naţionale şi o primejduire a moralităţii populare”, se spunea într-un
raport al comisiei penale în legătură cu „felul cum trebuie combătut
eficace viciul relaţiilor dintre persoanele de acelaşi sex”.9 Se punea un
semn de egalitate între heterosexualitate şi sănătatea morală, imboldul
spre relaţii homosexuale fiind prin sine însuşi un semn de boală. Curent
caracterizată ca molimă („Seuche“), homosexualitatea era considerată
extrem de contagioasă. Cel contaminat era ca şi pierdut pentru poporul
avântat în marea luptă la care-l chema şi însufleţea Führerul său.
Din ce în ce mai stăruitor se aude, din partea juriştilor zeloşi să
cânte-n struna regimului, propunerea de a-i pedepsi pe homosexuali
după modelul feroce al străvechiului drept germanic: „Tot aşa şi noi,
confruntaţi cu fenomenul degenerescent al homosexualităţii, profund
dăunător rasei, trebuie să ne întoarcem la ideea nordică a exterminării
celor degeneraţi“, scria în Mai 1935 juristul SS Karl-August Eckhard în
ziarul SS „Das schwarze Korps“.10 Formal-juridic, eliminarea fizică nu a
fost instituită decât pentru apartenenţii la SS şi la Gestapo care se făceau
vinovaţi de asemenea relaţii. Practic însă, ea avea să se producă în mii
8
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de cazuri prin modul exterminator de viaţă impus homosexualilor în
închisori şi lagăre de concentrare.
Se va sublinia şi fundamenta până la absurd argumentul demografic: homosexualitatea ameninţă natalitatea naţiei. Triumviratul homofob o credea de-adevăratelea. Zelul demonstraţiei sale, foarte propagandistic orchestrată, era substanţial alimentat de planurile de cucerire
mondială care prindeau contururi din ce în ce mai precise în capul lui
Hitler. Vestind o nouă ordine pentru viitorii 1000 de ani, totalitarismul
naţional-socialist se pregătea pentru războaie capabile de un asemenea
efect, nemaivăzut pe pământ. Iar războaiele necesitau carne de tun, adică
populaţie în necontenită creştere, din rândurile căreia să se recruteze
cuceritorii trimişi de Führer în toate direcţiile lumii, prin aer, pe apă, pe
sub apă şi pe uscat. Cele circa trei milioane de bărbaţi cu tendinţe homosexuale (tot după statistica lui Himmler), despre care se presupunea că s-ar
sustrage datoriei patriotice de a procrea, afectau în mod periculos realizarea acestor planuri.
Ceea ce se urmărea cu străşnicie era ca potenţialul reproductiv
al populaţiei de sex masculin să fie utilizat în mod exhaustiv. Aceasta
însemna silirea homosexualilor la crearea unor familii după calapodul
burghez, spre care ei, prin firea lor, nu se simt atraşi. A rămâne însă
necăsătorit era primul indiciu de posibilă „anormalitate” sexuală, aşa
încât bietul ins hărăzit de destinul său „celuilalt eros” avea de ales între
hăituirea lui de către poliţie şi un mod de convieţuire incompatibil cu
natura sa. Nu era greu desigur să se ordoneze căsătoria cu de-a sila şi
extrem de mulţi au trebuit să se nege în chip dureros pe ei înşişi acceptând ceea ce le contrazicea felul de a fi. Dar din partea oamenilor de
ştiinţă s-a făcut auzit avertismentul legat de caracterul ereditar foarte
probabil al acestei boli. Ce se va obţine prin prăsirea forţată a homosexualilor? Noi generaţii de homosexuali? Era oare în interesul viitorului
pe care şi-l făurea naţiunea călăuzită de Führerul ei?
Nu din dorinţa de a uşura soarta homosexualilor proveneau
asemenea avertismente. Dimpotrivă, biologii şi medicii s-au raliat ascultători ideologiei, străduindu-se chiar să-şi facă auzite vocile în corul
conformismului general. Nu numai că au confirmat interpretarea patologică a fenomenului, dar au vrut să meargă şi mai departe propunându-şi
serviciile în vederea eradicării lui... ştiinţifice. Aşa se născu ideea experimentului medical destinat să rezolve odată pentru totdeauna problema
homosexualităţii pe pământ. „Endlösung“, adică soluţia definitivă, cum
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le plăcea să spună conducătorilor nazişti care preconizau destine similare evreilor, ţiganilor, liber cugetătorilor şi tuturor rezistenţilor la înregimentare. Se reluau în felul acesta încercările terapeutice preconizate la
începutul secolului de unii medici (Krafft-Ebing şi alţii), incapabili să
înţeleagă firescul fenomenului şi încăpăţânaţi în a vrea să-l trateze medical. Dar cât de naiv şi inofensiv arătau acelea în comparaţie cu ceea ce
preconiza o medicină fecundată de spiritul naţional-socialist!
Luând în serios primejdia transmiterii ereditare semnalată de ştiinţa medicală, dar neavând răbdare să aştepte apariţia mult lăudatei „soluţii definitive“, conducerea partidului concepu un mod mai simplu şi
mai practic de a preîntâmpina îngrijorătorul viitor: sterilizarea tuturor
homosexualilor prinşi la a doua încălcare a draconicei legi. Iar aceasta
fusese considerabil înăsprită şi extinsă. Paragrafului 175 îi era adăugat
cel cu numărul 175 a şi b. În trecut era necesară dovedirea penetrării
unui ins de către altul pentru ca să se stabilească vina pedepsită de lege.
Acum era suficientă invocarea celei mai uşoare atingeri corporale pentru
ca să se deducă intenţii pasibile de pedeapsă. Făceau parte dintre acestea
chiar şi privirile suspectabile ca provocatoare.

Teroarea
Urmărirea homosexualilor nu mai era lăsată în seama organelor
poliţieneşti şi judecătoreşti locale, ci devenea o problemă de stat. Conducerea Reichului trebuia să aibă negru pe alb o imagine cât se poate de
clară a homosexualităţii naţionale, de la statisticile care arătau evoluţia
procentajelor de suspecţi, arestaţi, condamnaţi, eliberaţi, recidivişti etc.
până la portretizarea fiecăruia din aceştia prin fişe individuale. De la
acest nivel se putea proceda la reglementarea sistematică a situaţiei şi pe
scară naţională. Prima măsură de acest gen a fost, în 1934, înfiinţarea
unui resort special („Sonderdezernat“) pentru prelucrarea cazurilor de
homosexualitate, în cadrul Gestapoului. Constatând insuficienţa lui,
Himmler ordonă, după doi ani, crearea unei adevărate instituţii care
reunea cele două fenomene sociale considerate de conducerea Partidului
ca primejdioase pentru planurile de expansiune demografică: homosexualitatea şi avortul – „Reichszentrale für die Bekämpfung der
Homosexualität und der Abtreibung”, adică Centrală naţională pentru
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combaterea homosexualităţii şi avortului. Iar acolo se putea stabili, de
pildă, că în 1937 se dăduse de urma a 32.360 de homosexuali, dintre
care 12.760 fuseseră obiectul de cercetare al Poliţiei criminale, şi că
dintre aceştia 8.271 fuseseră condamnaţi. Că între 1937-1939, numărul
condamnaţilor se ridicase la 24.447. Că numărul de adolescenţi condamnaţi atinsese în anii 1937 şi 1938 cifra cea mai înaltă (973 şi 974).
Adulţii atingeau recordul condamnărilor tot cam pe atunci, între anii
1937-1939 cu 8271, 8562 şi 8274 cazuri. Numărul total al condamnărilor pe baza paragrafului 175 s-ar fi ridicat, după statisticile oficiale ale
Reichului, la aproximativ 50.000 de homosexuali
Cu deosebită atenţie era urmărită evoluţia homosexualităţii în
mediul militar. În total antagonism cu mentalitatea acelor timpuri legendare care dăduseră naştere batalionului eroic al îndrăgostiţilor, se credea
acum că ivirea unor asemenea raporturi ar influenţa dăunător capacitatea
combativă. Statistica permite constatarea că în al doilea trimestru al
anului 1941, deci când se mergea din victorie în victorie, se atinseseră
cifrele cele mai înalte: 792 cazuri pasibile de pedeapsă, 474 condamnări,
dintre care 15 îi priveau pe ofiţeri, 124 pe subofiţeri şi 335 pe soldaţi.
S-a ajuns în apropierea acestui record în al doilea trimestru al
anului 1943, când victoriile începeau să facă loc înfrângerilor: 748 cazuri pasibile de pedeapsă, 440 condamnări, dintre 27 îi privesc pe ofiţeri
(aproape dublare!), 115 pe subofiţeri şi 293 pe soldaţi. Pe baza acestui
gen de statistici se făcu propunerea ca delicvenţii homosexuali să fie
integraţi primelor linii de luptă. Feldmareşalul Wilhelm Keitel, şeful de
stat major, nu acceptă propunerea şi dădu la 19 mai 1943, din cartierul
general al Führerului, circulara intitulată „Instrucţiuni pentru tratarea
homosexualilor în armată”, prin care se cerea îndepărtarea acestora din
rândurile combatanţilor şi se prevedea, pentru cazurile mai grele, pedeapsa cu moartea.
Când era vorba însă de organizaţiile pe care se baza statul totalitar, Poliţia (inclusiv cea secretă) şi formaţiile aşa zise de elită, SS, nu se
făcea nici o excepţie. Pedepsirea pentru manifestările homosexuale în
cadrul lor era radicală. Ordinul lui Hitler din 15 noiembrie 1941 o prevedea în termenii următori: „Apartenentul la SS sau la Poliţie care
practică relaţii sexuale cu un alt bărbat va fi pedepsit cu moartea, indiferent de vârsta pe care o are.”11
11
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Comando-uri speciale luau necontenit fiinţă pentru executarea
de razii. Se aresta pe capete, se obţineau denunţuri, se făceau noi arestări, se stătea la puşcărie, se ieşea, dar se rămânea sub supraveghere
poliţienească, se trimitea în lagăre de concentrare când supravegherea
nu mai era posibilă, în fine se înscenau evadări care să facă posibilă
executarea celor mai indezirabili. Cu o deosebită voluptate era demascată „corupţia homosexuală” din viaţa mănăstirească, mai ales după ce
papa Pius XI, în renumita enciclică „Mit brennender Sorge”, îşi exprimase îngrijorarea în legătură cu cele ce se petreceau în Germania lui
Hitler. Printre puşcăriaşi homosexualii formau categoria cea mai obidită: asupra ei se revărsa nu numai drastica intransigenţă a legii, dar şi
dispreţul codeţinuţilor, pe care suferinţa privării de libertate nu-i făcea
mai înţelegători.

Mărturii
Dar nici statisticile, nici enumerarea metodelor represive nu pot
sugera ce va fi însemnat persecuţia nazistă a homosexualilor aşa cum o
fac cuvintele simple ale celui ce i-a putut supravieţui, ca bunăoară – un
caz dintre zecile de mii – Friedrich-Paul von Groszheim, care trăia pe
atunci în Lübeck: „După uciderea, de către Hitler, a lui Ernst Röhm,
care-şi trăia deschis homosexualitatea, ne-a devenit tuturor celor din
Lübeck limpede: Acum trebuie să se întâmple ceva cu noi! Se înjghebase între noi o solidaritate. Ne spuneam, de la cel ce făcea strada până la
homosexualul avut: orice s-ar întâmpla trebuie să rămânem împreună...
În 1936, la puţin timp după Jocurile Olimpice, avu loc pe neaşteptate o percheziţie în casa noastră. Era legată de prietenia mea cu
doctorul J. din Hamburg. Acesta fusese cândva un entuziast al mişcării
«Wandervogel» (un fel de boy-scoutism, homoerotic colorat n.a.) şi-mi
dăduse în păstrare un teanc de fotografii cu tineri. Fură găsite şi confiscate de poliţia de moravuri.
Înainte însă ca să se arate urmările acestei percheziţii, am vieţuit cea mai mare arestare în masă a homosexualilor din istoria epocii
naziste, la 23 Ianuarie 1937. Au fost arestaţi în acea zi, numai în Lübeck, 230 de bărbaţi homosexuali. Pe mine m-au scos din pat dis-dedimineaţă. Nimeni dintre noi nu fusese prins în flagrant delict. Întreaga
acţiune pornise de la SS şi se baza pe informaţiile furnizate de un de460

nunţător cunoscut de noi toţi. El însuşi era homosexual, se plimba totdeauna pe malul râului Trave unde se puteau produce contactele. Navusesem niciodată de-a face cu el, îl cunoşteam însă din vedere.
Ce a urmat, nu vă puteţi imagina voi astăzi. Mai întâi furăm
duşi la închisoarea Marstall din Lübeck. Adevăratele interogatorii începură abia în februarie. Furăm mutaţi în centrala Gestapoului, numită
şi Wollmagazin, în apropierea Domului. Am stat acolo într-o celulă rece
ca gheaţa, plină cu excremente şi urină. Eram îmbrăcat încă în hainele
subţiri din momentul arestării. Am fost chemat de mai multe ori şi snopit în bătăi. Ni se cerea să ne denunţăm reciproc... Nu am ţipat, nu voiam pentru nimic în lume să mă dau de gol în faţa acestor oameni...
Odată mi-au răsucit gâtul până ce a trosnit de am crezut că mi-a venit
sfârşitul... Ne pocneau până ce ne podidea sângele.
M-au îmbrâncit apoi iarăşi în celulă în mijlocul excrementelor,
iar eu eram plin de răni. Nu mă puteam întinde deoarece tot corpul mă
durea. M-am adresat atunci unuia din paznici: «Nu mă poţi ajuta să-mi
pansez cu ceva rănile?» La care el îmi răspunse de sus: «Nu văd nimic»
Era tipic pentru atitudinea lor. Un adevărat nazist...
În noiembrie 1937 am fost condamnat la nouă luni de închisoare, conform paragrafului 175. Deoarece fusesem deţinut deja zece luni,
am fost într-adevăr lăsat în libertate. Dar existenţa mea fusese distrusă,
în calitatea mea de comerciant nu mai puteam face nimic. Şi trebuie să
adaug că majoritatea populaţiei era de partea lor. Li se părea în ordine
ca homosexualii să fie lichidaţi. Nu arătau nici o compătimire...
Istoria reîncepu în 1938, când am fost luat de pe stradă. De data aceasta eram cu desăvârşire singur. Înjosirile şi torturile cărora leam fost supus mi-au rămas în amintire ca cel mai cumplit timp al vieţii
mele. Mătuşile mele mi-au spus mai târziu că zile întregi credinciosul
meu câine a stat în faţa clădirii Gestapoului aşteptându-mă. La 25 noiembrie 1938 fui în sfârşit lăsat să plec, nu însă înainte de a mi se spune: «Ori vă lăsaţi castrat până la 15 Decembrie, ori vă aducem din
nou». Operaţia a fost săvârşită la 15 Decembrie 1938.”12
Despre urmările dezastruoase ale prigoanei asupra stării morale
individuale şi a relaţiilor de prietenie, povesteşte un supravieţuitor anonim care n-a vrut să fie pomenit decât cu iniţiala H. Avea pe atunci 35
12
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de ani şi locuia în orăşelul Reinbeck de lângă Hamburg. „Dintr-o dată,
se dezlănţui un val de arestări în localitatea noastră. Fu mai întâi arestat prietenul meu, de care eram legat de la vârsta de 23 de ani. Într-o
bună zi, apărură la el oameni de la Gestapo care-l luară cu ei. A încerca să te interesezi unde se află cel dispărut era fără sens. Cine ar fi
făcut-o, ar fi riscat să fie reţinut, deoarece în calitate de cunoscut al
arestatului devenea şi el suspect. După arestare i-a fost percheziţionată
toată casa de către funcţionari ai Gestapoului. I-au fost confiscate cărţile şi toate carnetele cu adrese. S-au pus întrebări despre el vecinilor...
De la carnetele cu adrese proveneau cele mai mari pericole. Tuturor
celor pomeniţi în ele li s-a cerut să se prezinte la Gestapo. Bineînţeles,
şi eu. De-a lungul unui an întreg, la fiecare două, cel mult trei săptămâni, eram chemat la Gestapo spre interogare... Prietenul meu a fost
lăsat liber după patru săptămâni de detenţie. Nici lui nu-i putuse fi dovedită vreo vină. Efectul detenţiei asupra lui era însă îngrozitor. Ras în
cap, dezorientat şi speriat, nu mai era cel ce fusese înainte... Trebuia
acum să fim foarte prudenţi în toate contactele noastre. Încetasem să
mai am relaţii cu prietenii. Ne ocoleam unul pe altul, cel puţin în lume,
ca să nu ne primejduim reciproc. Puncte de întâlnire a homosexualilor
nu mai existau. Când voiam să mă întâlnesc cu cineva, mă duceam la
Hamburg. De fiecare dată era o aventură conspirativă, deoarece trebuia să mă asigur că nu sunt spionat. Mă duceam pe peron, aşteptam până
venea trenul şi-l lăsam să plece. Dacă vedeam că nimeni nu rămăsese
pe peron, luam trenul următor. Coboram la Berliner Tor, mă duceam la
tramvai, şi după ce toţi se urcaseră dădeam fuga la metro şi mergeam
mai departe... Trăiam ca animalele hăituite, învăţate să-l adulmece pe
vânător.“13
Acum o mostră de cum se trăia în lagărele de concentrare. Heinz
Heger, supravieţuitor din lagărul de la Sachsenhausen, îşi aminteşte:
„Blocul nostru era ocupat numai cu homosexuali şi în fiecare dormitor
locuiau circa 250 persoane. Aveam voie să dormim numai în cămăşi de
noapte şi cu mâinile peste pătură. Ferestrele erau acoperite cu gheaţă
groasă de un centimetru. Cine era descoperit că doarme în chiloţi sau
cu mâinile sub pătură – controalele se făceau în aproape fiecare noapte
– trebuia să suporte ca asupra lui să fie aruncate câteva găleţi cu apă
rece şi să rămână o oră în picioare. Doar puţini rezistau acestui trata13
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ment. Cel mai mic rău care li se putea întâmpla era o congestie pulmonară, iar cine ajungea ca homosexual la infirmerie nu ieşea de acolo
aproape niciodată viu.“14
Şi iată, în relatarea preotului S. Hess, deţinut pentru motive politice, cum era primit arestatul homosexual, în lagărul din Dachau, de
către cei ce nu erau homosexuali: „Tocmai fusese adus unul, arestat pe
baza articolului 175. După ce îl pălmuiră în toată regula, trebui să-şi
povestească delictul, să descrie cu exactitate ce şi unde făcuse, pentru
ca apoi să tabere din nou pe el, să-l pălmuiască şi să-i dea lovituri de
picioare. Li se putea citi pe faţă voluptatea şi sadismul”.15

„Terapia“
Himmler, cel mai pasionat şi mai zelos combatant din triumviratul homofob al Partidului, voia aşadar să-i vindece pe homosexuali de
ceea ce ideologia decretase a fi o boală contagioasă. Era pentru el misiune
politică şi ştiinţifică totodată. A face din inşi sexual infirmi, fiinţe cu
reflexele sexuale ale celor zişi normali, adică doritori şi apţi să prolifereze, îi apărea ca un obiectiv demn de toate sforţările. Atingerea lui ar fi
adus statului enorme câştiguri demografice, iar lui personal, ca iniţiator
al proiectului, gloria de dezlegător al unei enigme prezente pe pământ de
la facerea lumii.
Gândul unei asemenea terapii îl urmărea încă de la începutul
anilor 30, adică de când se angajase în căutarea mijloacelor practice de a
îndigui o homosexualitate care se revărsa peste albia impusă de ura socială. Aşa zisele tratamente medicale în circulaţie erau derizorii. Nu se
putea aştepta de la ele nimic din ceea ce îşi propunea ambiţiosul şef al
Gestapoului şi al unităţilor SS: eliminarea completă din organismul bărbătesc a ceea ce-l împiedică să reacţioneze „normal” la farmecele sexului opus. Speranţa că acest obiectiv poate fi totuşi atins se aprinse în el
după începerea războiului, prin ocuparea Danemarcei. Ideea lui, deja
cunoscută multora, se întâlni cu experienţele întreprinse în această direcţie de medicul danez Vaernet. Acestea se găseau încă într-un stadiu incipient, din lipsa unei susţineri. Experimentatorul nu putea dispune de14
15
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cât de şoareci, ale căror posibile modificări hormonale nu erau neapărat
concludente pentru posibilitatea de a schimba natura omului. Dar ştiu
să-şi vândă foarte modesta marfă pseudo-medicală cu artă de mare negustor.
Entuziasmat de perspectivele zugrăvite de medicul vizionar,
Himmler îi oferi cu generozitate susţinerea solicitată: bani, mijloace
tehnice, infrastructura necesară. Dar mai ales îi puse la dispoziţie fiinţe
umane, şi încă la discreţie: deţinuţii homosexuali din lagărul de la Buchenwald. Se ocupa de acest proiect cu o afecţiune paternă. Reuşita ar fi
fost propria-i progenitură şi ea i-ar fi adus o faimă mai mare decât îşi
dobândise stând la dreapta, dar în umbra lui Hitler. De altfel, doctorul
Vaernet se obligase, răspunzând la sprijinul primit, să cedeze invenţia
statului german, bineînţeles prin intermediul organizaţiei SS, în cadrul
căreia se efectuau experienţele şi al cărei şef era Himmler, comanditarul
şi promotorul invenţiei.
Medicul danez avea însă despre homosexuali o imagine ce nu o
depăşise cu nici o iotă pe cea din evul mediu timpuriu. Tot ce ştia el se
reducea la convingerea că în homosexual există prea puţini hormoni
masculini şi prea mulţi feminini. Cu o asemenea înţelegere a fenomenului, soluţia era la mintea cocoşului: să reducem ceea ce e în exces şi să
adăugăm acolo unde se constată lipsa. La reducerea directă a feminităţii
nu se aventura deocamdată; spera însă în producerea ei de la sine prin
creşterea hormonalităţii masculine. Iar aceasta ar fi urmat să aibă loc
datorită unei capsule cu hormoni corespunzători introdusă în zona inghinală, unde scalpelul opera o deschizătură, bineînţeles cu rana de rigoare, care trebuia să se închidă peste capsula generatoare de masculinitate. O rană care uneori se vindeca, alteori nu, flegmoanele rezultate
putându-se dovedi chiar fatale bieţilor cobai.
Pe cât de primitiv era acest închipuit tratament, pe atât de rizibil
era felul de a-i urmări efectele. Pacientul trebuia să raporteze cele mai
mici modificări pe care le observa în viaţa simţurilor sale. Dacă, de pildă, aducea la cunoştinţă un vis erotic cu o femeie, medicul începea deja
să freamete de emoţie. Dacă un asemenea vis era însoţit şi de o erecţie,
îi scria lui Himmler ca despre o victorie care face aproape iminentă reuşita finală. Posibilitatea ca relatările pacienţilor (cărora li se promisese
libertatea în schimbul disponibilităţii lor de cobai) să fie născocite nu-i
trecea prin minte.
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Dar instituţia care-i patrona experimentul avea nevoie de probe
palpabile. Şi numai practica putea să confirme în mod irefutabil succesul deja anunţat de medic, ceea ce însemna punerea pacientului la încercarea cea mai mare şi mai concludentă: confruntarea cu sexul opus.
Organizaţia SS dispunea de tot ce era necesar. Prostituate special angajate trebuiau să-şi facă discret, dar suficient de ademenitor apariţia în
apropierea homosexualilor reciclaţi. Or, reacţia acestora fu dezamăgitor
de slabă. Se preconiză atunci întărirea factorului excitant şi cobaii fură
duşi la bordelul care făcea de asemenea parte din complexul de servicii
al instituţiei. Rezultatul fu şi mai lamentabil. Bărbaţii trimişi să-şi arate
virilitatea se făcură de ruşine. Dar şi mai de ruşine se făcuse doctorul
care înghiţise sutele de mii de mărci avansate de şeful Gestapoului şi nu
mai puţin acesta însuşi, care înghiţise balivernele şarlatanului danez.
Când se ajunsese la acest stadiu al experimentului mai rămăseseră exact trei luni până la capitularea Germaniei. Ultimul raport al doctorului Vaernet către Himmler datează din 10 februarie 1945. E de necrezut cu ce se putea ocupa unul dintre capii cei mai importanţi ai regimului, în ce lume de iluzii şi elucubraţii putea el să trăiască într-un moment când deja totul era pierdut. Nemţii au căutat până în ultimele clipe
leacul împotriva homosexualităţii, aşa cum făcuseră cu experienţele
destinate să le procure arma în stare să schimbe complet mersul războiului. Germania era deja o ruină şi un cimitir, dar Hitler mai aştepta bomba salvatoare, iar Himmler vaccinul anti-homosexual.

Iluzii spulberate
Criminalitatea comunismului ca regim totalitar n-a fost cu nimic
mai prejos de cea a nazismului. Cum însă homosexualitatea nu jucase în
lupta lui politică rolul pe care-l avusese în Germania anilor 30 şi cum
nici lui Lenin nici lui Stalin nu-i erau proprii complexele lui Hitler, iar
un obsedat sadic al homofobiei precum Himmler nu-şi făcuse apariţia,
homofobia comunistă nu va afişa o agresivitate asemănătoare celei naţional-socialiste. Dar că în cadrul acestei ideologii şi al orânduirii născute
din ea nu exista loc pentru o homosexualitate recunoscută, legitimată şi
acceptată, era clar încă de pe când Marx şi Engels lansau Manifestul
Comunist. În corespondenţa dintre ei ne întâmpină fără echivoc repulsia
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şi dispreţul lor faţă de primele încercări ale homosexualilor de a protesta
public împotriva umilitoarei discriminări căreia îi erau supuşi.
În vâltoarea Revoluţiei şi a zbuciumaţilor ani imediat următori,
a fost totuşi posibil să se creeze impresia că noua stăpânire ar fi arătat
homosexualilor o înţelegere şi o generozitate pe care fraţii lor occidentali
puteau doar s-o invidieze. Iar această impresie a dăinuit – în pofida celor ce
se petreceau în realitatea sovietică – până spre jumătatea anilor 30 din veacul trecut. Personalităţi ca André Gide, Klaus Mann, Ludwig Wittgenstein,
care sufereau din cauza stigmatizării sociale a homosexualului, priveau
cu speranţă spre patria socialismului, ultimii doi chiar cochetând cu
gândul de a se instala acolo. Iar Gide, autor hulit al lui Corydon, apăru
urcat pe Mausoleul-tribună din Piaţa Roşie, avându-l alături de el nici
mai mult nici mai puţin decât pe Stalin – fotografia e celebră.
Nici vorbă că Stalin va fi fost informat de mizerabila reputaţie
morală a scriitorului francez, boicotat de mult timp de către compatrioţi
pentru „gusturile” sale sexuale şi îngăduit de el în sanctuarul regimului,
de unde putea chiar rosti o cuvântare. Chiar şi astăzi ar fi inimaginabilă
apariţia publică şi solemnă a unui şef de stat occidental alături de un
militant pentru drepturile homosexualilor. Onorându-l pe scriitorul de
care toată breasla literară franceză se dezisese cu dezgust, temutul conducător comunist se arăta mai presus de opinia publică.
Aparenţa era desigur de toleranţă, de lărgime a vederilor, de autentic spirit revoluţionar, inaccesibil prejudecăţilor meschine. Ceea ce
ascundea ea avea să se reveleze celor trei intelectuali plini de naive speranţe de îndată ce vor lua contact cu viaţa sovietică de toate zilele. A fost
nevoie de foarte puţin pentru ca visul lor despre o libertate a homosexualilor în ţara cu un renume încă legendar să se spulbere pentru totdeauna.

Asemănări amăgitoare
Originea amăgitoarei impresii se afla în abrogarea de către Revoluţie a tuturor legilor după care se conduseseră instituţiile societăţii
anterioare. Iar în elaborarea noii legislaţii penale se produsese ceva foarte comparabil cu lăsarea la o parte a respectivului delict din codul zis al
lui Napoleon prin care se înlocuiau legile Franţei prerevoluţionare. Şi
într-un caz, ca şi în celălalt, se treceau sub tăcere raporturile intime dintre persoane de acelaşi sex, cu atâta străşnicie urmărite de regimurile
466

anterioare. Pentru situaţia homosexualului era desigur o uşurare juridică,
nu însă şi una socială. Nici în Rusia, nici în Franţa, dezincriminarea
homosexualităţii nu însemna izbăvirea ei de ruşinea care o însoţea, în
înalta societate ca şi în cea de jos. Numai că Franţa nu cunoscuse o teroare ideologică asemănătoare celei ce avea să se instaleze în Rusia
după Revoluţia din Octombrie. Societatea putea să privească dispreţuitor raporturile erotice dintre persoane de acelaşi sex, nu exista însă o
autoritate morală şi legală care să confere acestui dispreţ forţa de a
strivi.
Cu totul alta era situaţia în Rusia de după Octombrie 1917. Exclusivismul marxist-leninist nu putea permite la nesfârşit prelungirea
echivocităţii juridice la adăpostul căreia mai prosperau iubiri ca cea
dintre Mihail Kuzmin şi Iuri Iurkun, Serghei Esenin şi Nicolai Kliuev,
Sofia Parnok şi Marina Ţvetaeva. De altfel, această echivocitate nu împiedica niciodată puterea să-şi arate într-o formă sau alta ostilitatea faţă
de personalităţi a căror înclinare homosexuală era mai mult sau mai
puţin notorie, cum se întâmpla cu marele scriitor Mihail Kuzmin (18721936), redevenit actual şi începând să fie apreciat pe măsura valorii sale
abia după căderea regimului totalitar sovietic. Deja înainte de 1917 presa de bulevard îl etichetase batjocoritor ca „Oscar Wilde rus“, ceea ce îl
făcuse să-şi pună nădejdi în capacitatea revoluţiei de a mătura din viaţa
socială prejudecăţile homofobe. Sincerul său ataşament iniţial se stinse
însă în faţa violenţelor la care asista şi al căror obiect avea să devină şi
el. Marginalizat şi împiedicat să se mai manifeste literar în viaţa publică,
şi-a sfârşit viaţa în mizerie. O soartă şi mai grea îi era hărăzită foarte
originalului poet Nicolai Kliuev (1887-1937) care ştiuse să păstreze
farmecul arhaic şi rural al obârşiei sale ţărăneşti într-o lirică ce urma
tendinţa simbolistă dominantă. Iritase stăpânirea nu numai prin modul
său de viaţă (trăia cu Serghei Esenin ca şi cum ar fi fost soţ şi soţie), dar
şi prin refuzul de a tăcea în faţa nedreptăţilor, în cea mai bună tradiţie a
patosului protestatar rus. Satira vehementă la adresa celor care o persecutau cu grosolănie pe delicata poetă Anna Ahmatova îi atrase mânia
regimului. Fu surghiunit în Siberia şi, după patru ani de munci grele,
muri la câteva luni după punerea sa în libertate. Destine triste ca acestea
au fost nenumărate. Sinuciderea lui Esenin, ca şi cea a lui Maiakovski,
nu erau nici ele fără legătură cu această atmosferă sufocantă din spatele
ademenitoarelor aparenţe care alimentau naivele speranţe ale intelectualilor occidentali.
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Fraţii duşmani
Mai devreme sau mai târziu, un regim comunist ar fi fost lăuntric determinat să instituţionalizeze juridic homofobia latentă. În cazul
ruşilor însă impulsul declanşator al prigoanei oficiale veni din afară, şi
anume de la ceea ce se petrecea pe atunci, adică la începutul anilor 30,
în Germania, prin venirea lui Hitler la putere. Fenomenul nazist, adică
naţional-socialist, contrazicea flagrant comunismul, pe care de altfel îl
combătea energic, şi totuşi, prin metodele-i autoritare ce anunţau deja
teroarea, se arăta foarte înrudit cu mentalitatea guvernanţilor roşii de la
Moscova. Erau amândouă totalitarisme şi se priveau reciproc ca fraţi
duşmani, porniţi unul împotriva celuilalt nu atât prin ceea ce-i deosebea,
cât prin ceea ce le era comun. Stalin pretindea că Rusia comunistă realizează o formă superioară de democraţie, în aparentă opoziţie cu Hitler
care declarase război democraţiei; în realitate, şi unul şi celălalt experimentau cea mai crâncenă dictatură personală cunoscută pe continentul
european. Ar fi putut încheia o formidabilă alianţă (şi chiar au făcut un
prim pas în această direcţie, în 1938), dacă Hitler n-ar fi fost atât de
înverşunat în ura sa contra comuniştilor şi a slavilor. Această pornire a
sa, în fond iraţională şi lipsită de spirit practic, e cea care i-a făcut pe
ruşi să-i dezaprobe sistemul politic, atât de asemănător, în esenţă, propriului lor sistem. Pe deasupra, n-au înţeles decât superficial evenimentele din Germania. Era aceeaşi superficialitate care avea să-l facă pe
Stalin incapabil să sesizeze intenţiile războinice ale lui Hitler sau să reacţioneze eficace când acestea fură traduse în faptă.
La Moscova se înregistrase rolul jucat de homosexuali în venirea lui Hitler la putere, adică toată istoria în jurul lui Röhm şi a trupelor
sale SA. Dar Stalin şi consilierii săi păreau a rămâne cu totul străini de
ceea ce se pregătea în culisele politice germane după preluarea puterii
de către nazişti şi avea să izbucnească violent odată cu asasinarea lui
Röhm. Homosexualii ieşiseră înfrânţi din istorica lor confruntare cu
puternica homofobie dominantă, iar „Noaptea cuţitelor lungi” revela
această înfrângere lumii întregi prin persecuţia de o ferocitate fără precedent care se abătea asupra lor. La Moscova se continua însă a se vedea
în nazism un produs al homosexualităţii naţionale. A rămas o pată ruşinoasă în viaţa scriitorului Maxim Gorki articolul său împotriva homose468

xualilor, publicat de „Pravda” la 23 mai 1934 (cu faimoasa frază „eliminaţi-i pe homosexuali şi fascismul va dispare“).
Datele istorice aruncă însă o lumină semnificativă asupra acestei
ofensive homofobe în Uniunea Sovietică. La 23 mai, nici măcar Röhm
nu bănuia ce i se pregătea şi avea să se întâmple peste exact cinci săptămâni, la 30 iunie. Ferm convinşi că homosexualitatea produce fascism,
luaseră măsurile de apărare împotriva imaginarului pericol reintroducând în codul penal, la 13 decembrie 1933, paragraful pedepsitor (cinci
ani de puşcărie) la adresa homosexualilor, faimosul paragraf 121, şi
extinzându-l asupra tuturor republicilor la 7 martie 1934. Era felul lor de
a lupta împotriva naţional-socialismului hitlerist. Gorki îşi scrisese articolul la indicaţia lui Stalin, pentru a binecuvânta de la înălţimea autorităţii sale literare odioasa inaugurare a prigoanei. După câteva luni, la 24
decembrie 1934, apărea la Praga articolul „Stânga şi «viciul»“ al autoexilatului Klaus Mann, nevoit să abandoneze nu numai o Germanie intrată pe mâna naziştilor, dar şi iluziile că în patria socialismului lucrurile ar
merge mai bine pentru homosexuali. Îl cita plin de amărăciune pe Maxim Gorki, cel atât de dezinformat încât putuse scrie: „Atrag atenţia
asupra faptului că în ţara brav şi eficient gospodărită de proletariat,
homosexualitatea corupătoare de tineret este privită ca o faptă criminală şi pasibilă de pedeapsă, în vreme ce în ţara marilor filosofi, învăţaţi
şi muzicieni ea hălăduieşte în voie şi nepedepsită”.16 Ce făceau aşadar
comuniştii ruşi? Pretinzând sau închipuindu-şi că iau o direcţie opusă
celei hitleriste, nu făceau, obiectiv vorbind, decât să imite tratamentul
aplicat homosexualilor de către fraţii lor întru totalitarism.
S-a dat bineînţeles şi o explicaţie pur „marxistă” prigoanei prin
gura lui Nicolai Krilenko, ministrul justiţiei, care-i făcea pandant lui
Gorki în justificarea decretului. Homosexualitatea nu ar fi numai o boală, ci o boală specifică burgheziei. Or, de aproape două decenii burghezia fusese răpusă şi o altă clasă devenise forţă determinantă în stat, făcând să se nască o mentalitate corespunzătoare. Lipsită de baza ei de
clasă, homosexualitatea nu mai avea nici o raţiune de a fi. Supravieţuind
totuşi în noile condiţii, ca atribut al unei burghezii învinse şi lichidate,
ea nu putea fi considerată decât o rămăşiţă a acesteia, destinată unei
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Klaus Mann, Zahnärzte und Künstler, Aufsätze, Reden, Kritiken, 1933-1936,
Rowohlt, 1993, p. 432
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necruţătoare reprimări. Homosexualul era astfel asimilat duşmanului de
clasă, tratat de ideologia lui Lenin şi Stalin cu o cruzime fără precedent.
Suspectată ca generatoare de fascism şi propagatoare de spirit
burghez, homosexualitatea rusă se vedea prinsă între două focuri, care
de care mai periculos. Nu-i rămânea decât să-şi creeze catacombele
destinului ei de martiră.

Două măsuri
Nu se putea desigur trăi numai în catacombe. Ce viaţă ar fi fost
aceea fără de lumina zilei? Dar în cea mai marea parte a locurilor pe
unde se putea ieşi pândeau cerberii homofobiei politice. Şi urma exact
ceea ce făceau şi naziştii cu proprii lor homosexuali: arestări, percheziţii, confiscări, interogatorii, bătăi şi, ca încoronare, umilirile special
destinate acestei categorii umane, dispreţuite chiar şi de cei cu care împărţea detenţia.
Dacă în Germania, patria ordinii, domneşte încă totală confuzie
numerică şi statistică asupra jertfelor impuse iubirii prohibite, cu atât
mai confuză va fi imaginea holocaustului homosexual în Rusia sovietică: dezordinii tradiţionale i se adăugau acolo tot felul de cutremure politice, sociale, belice, la nesfârşit producătoare de învălmăşeală şi haos.
Abia începe să iasă la iveală tributul plătit de cei urmăriţi pentru înclinarea care-i alunga în catacombe. Aidoma unor cioburi rămase din ceea ce
a fost distrus de urgia vremurilor, apar crâmpeie informative ca acestea
furnizate de ministrul justiţiei Smorodinski în 1992 delegaţiei unei organizaţii umanitare: în 1989, 538 de condamnări; în 1990 – 497; în 1991
– 462; în prima jumătate a lui 1992 – 227. Dar sunt deja ani când lumea
prinsese curaj să iasă din catacombe, deoarece teroarea se mai înmuiase
şi înregistrările oficiale se făceau mai conştiincios. Nu se va putea şti
însă niciodată, nici măcar cu aproximaţie, câţi homosexuali au intrat în
închisorile şi lagărele de concentrare ale defunctei Uniuni Sovietice şi,
mai ales, câţi au ieşit din ele. Au fost, în orice caz, de ordinul zecilor de
mii.
Candidaţi la detenţie erau mai ales cei pe care Dostoievski i-ar
fi numit „umiliţi şi obidiţi”. Nereprezentând interes pentru autorităţi,
erau trimişi la puşcărie în virtutea rutinei juridice, pusă în mişcare de
vigilenţa poliţienească. Personalităţilor care puteau să reprezinte ţara
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peste hotare sau să influenţeze starea de spirit a colectivităţii le era cruţat regimul carceral în schimbul serviciilor ce li se cereau sau pe care
deja le prestau prin activitatea lor. Faptul de a fi cunoscuţi în ceea ce
aveau mai tainic era pentru partid şi organele de securitate un preţios
mijloc de şantaj, de presiune. Nu înseamnă câtuşi de puţin că ar fi fost
încurajaţi în alteritatea lor, dimpotrivă se punea mare preţ pe ralierea lor
cel puţin exterioară la felul de viaţă al noii burghezii. Faţada matrimonială
reprezenta minimul acestor exigenţe. Dacă detenţia le era cruţată (nu
însă chiar totdeauna), închisoarea se mutase în sufletul lor: o privare
poate şi mai dureroasă de libertate.
Un muzicolog rus pe care-l admiram mult şi cu care intrasem în
contact epistolar, Victor Vanslov, un bărbat în jur de 35 de ani, m-a
invitat să-l vizitez cu prilejul instalării mele în Moscova, în vederea
doctoratului. Am crezut că doamna care-mi deschidea uşa, o bătrână
toată albă şi barosană, va fi fost mama sau mătuşa lui. Nu, era soţia. Am
rezistat tentaţiei facile de a judeca, spunându-mi că predilecţiile erotice
ţin de gustul fiecăruia, iar asupra gusturilor nu se discută. Peste câteva
luni aflu însă – cu titlu de senzaţie – că foarte cunoscutul muzicolog a
fost arestat, judecat şi închis pentru a fi încercat să seducă în mod homosexual un adolescent. Deci pentru acest motiv îşi luase el o asemenea
nevastă, fericită probabil să conteze ca soţie a unui tânăr foarte arătos,
chiar dacă acesta se consola cu băieţii pentru ce nu putea găsi acasă! Iată
un caz în care nici numele şi nici renumele celui în cauză nu ajutaseră.
Trecură însă câteva luni, şi o nouă veste străbătu ca fulgerul mediile
muzicale moscovite: Victor Vanslov a fost pus în libertate, reabilitat şi
cu onoarea spălată! D-ale socialismului...

Ispita şi blestemul exilului
Această falsă libertate, adică numai pentru un trup care adăpostea un suflet captiv, nu era însă pe placul spiritelor mai integre. Acestea
profitau de prima ocazie pentru a-şi lua tălpăşiţa din Patria Socialismului. Exilul se contura ca unica soluţie pentru cei ce nu puteau suporta săşi stâlcească firea asimilându-se majorităţii sau lăsându-se încovoiaţi.
Existau mai multe justificări ale unei asemenea autoexilări, dar cred că
nici una nu avea intensitatea existenţială a imposibilităţii de a trăi în
conformitate cu propria fire. Pentru homosexuali, semnalul exodului îl
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dăduse Serghei Diaghilev, renumitul creator al formaţiei coregrafice
„Ballets russes”. I-au urmat nenumăraţi intelectuali şi artişti care s-au
realizat fiecare pe măsura înzestrării sale. Cel mai vestit dintre ei a ajuns
Rudolf Nureev (1938-1993) a cărui artă excepţională de dansator şi actor
se lua la întrecere cu o homosexualitate nu mai puţin frenetică şi performantă. Neputând-o ţine în frâu, deoarece întâlnirea cu Occidentul îl
îmbătase, i-a căzut tragic victimă. În plină glorie, a trebuit să plătească
şi el foarte scump excesiva cochetărie cu promiscuitatea. Boala secolului l-a secerat ca pe nenumăraţii anonimi care o contractaseră prin acceptarea devălmăşiilor orgiastice. Homofobia regimului sovietic poartă
răspunderea atâtor şi atâtor destine zdrobite de oameni înzestraţi care şi-au
luat lumea în cap, numai să scape de imixtiunea brutală a Partidului şi
Statului în viaţa lor intimă.
Exilul nu-i atrăgea însă pe toţi cei doritori de libertate. Rusul e
aşa făcut încât se simte aproape incapabil să se lipsească în mod definitiv de pământul natal. De mama sa trupească se poate desprinde fără
greutăţi, nu însă de mama Rusia – „matuşka Rúsi”. Homosexualul aflat
în pragul exilului şi cu putinţa de a trece acest prag îndură chinuri interioare până se hotărăşte să facă marele pas (sau să nu-l facă), iar odată
exilat este urmărit de amintirile plaiurilor natale până cedează ispitei de
a se întoarce (dacă între timp nu se sinucisese). Tipic a fost cazul marelui regizor Serghei Eisenstein (1898-1948), care gustase câţiva ani de
libertate, trăind după voia inimii, la Paris, la Hollywood şi mai ales în
Mexico, unde Partidul îl lăsase să se ducă în semn de recunoaştere a
meritelor câştigate prin filme ca „Alexandru Nevski”, „Ivan cel Groaznic”, „Crucişătorul Potemkin”. Şi cu toate că în Mexico îşi putuse vieţui
adevărata fire cum în Uniunea Sovietică ar fi fost inimaginabil, iar celebritatea sa i-ar fi permis să trăiască fără griji în Occident, nu putu să
reziste tentaţiei de a se întoarce în patria-închisoare, mai ales când i se
comunică măgulitoarea dorinţă a tovarăşului Stalin în persoană de a-l
avea din nou acasă. Or, odată întors, naivul artist fu nevoit să se însoare
şi la scurt timp muri. Foarte probabil, de inimă rea...
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Sateliţii lui „Big Brother“
Modelul homofob oferit de Patria Socialismului a fost bineînţeles preluat de sateliţii ei din toată lumea. Aceştia găseau un temei în
plus, cel al sacrosanctei ideologii, pentru a înăspri o persecuţie deja
existentă. Gradul de rigoare putea desigur varia, o atitudine principial
înţelegătoare nu s-a manifestat nicăieri. Îl voi lăsa să vorbească, în numele celor care au vieţuit homofobia de tip socialist-satelitar, pe
Reinaldo Arenas (1943-1990), scriitorul cubanez a cărui operă se bucură
de o neobişnuită recunoaştere internaţională, dar şi homosexualul care a
avut de suferit de pe urma firii sale. La început, entuziast al revoluţiei
castriste, la care participase plin de nădejdi, deveni un apostat şi un adversar al ei când se văzu negat în fiinţa lui cea mai intimă. Autobiografia
sa „Antes que anochezca” (Înainte de a se înnopta), care până în anul
2000 cunoscuse în Spania şase ediţii, evocă printre altele peripeţiile
homosexualului într-un regim socialist de obedienţă sovietică şi dezvăluie comunistofobia generată ineluctabil de homofobia comunistă. Stilul
său e franc, suculent şi – pentru cititorul pudic – de-a dreptul şocant:
„Cred că niciodată viaţa homosexuală nu fusese atât de intensă
în Cuba ca în anii 60. Adică tocmai în acea decadă când s-au promulgat toate legile împotriva homosexualilor, s-a dezlănţuit persecuţia contra lor şi s-au creat lagărele de concentrare. Era timpul când actul sexual devenea un tabu, se proclama omul nou şi se exalta machismul.
Aproape toţi acei tineri care defilau în Piaţa Revoluţiei ovaţionându-l
pe Castro, aproape toţi acei soldaţi care, cu puşca în mână, mărşăluiau
cu figuri marţiale, se refugiau în camerele noastre unde, goi, îşi arătau
autenticitatea şi uneori o tandreţe şi un fel de a se bucura pe care mi-a
fost greu să le regăsesc în vreun alt loc al lumii.
Intuiau poate, tainic, că săvârşeau ceva nepermis, condamnabil
şi primejdios, şi tocmai de aceea, când ajungeau la acel moment, se
desfăşurau cu atâta plinătate şi splendoare, bucurându-se de fiecare
clipă, conştienţi că putea fi ultima, căci i-ar fi putut costa mulţi ani de
închisoare. Pe de altă parte, nu se practica prostituţia, ci plăcerea; era
dorinţa unui corp după alt corp, era nevoia de a o satisface. Voluptatea
născută din unirea a doi bărbaţi era un fel de conspiraţie; ceva ce putea
avea loc pe întuneric sau în plină zi, dar totdeauna clandestin. O privi473

re, un clipit, un gest, un semn erau îndeajuns pentru a începe desfătarea totală“.
De îndată ce revoluţia castristă începu să practice teroarea ideologică, homosexualitatea fu indicată ca făcând parte dintre cei mai importanţi adversari ai noului regim. Demascarea ei era oficiată mai ales în
cadrul marilor reuniuni cu pretenţii culturale: „Guvernul organiză ceea
ce el numea Primul Congres al Educaţiei şi Culturii, care dezbătea
exact contrariul a ceea ce anunţa numele său. Era clar că ceea ce se
dorea, era tocmai lichidarea culturii cubaneze. Se dictau postulate privitoare la modă, considerată formă de diversionism ideologic şi subtilă
pătrundere a imperialismului nord-american. Cu cea mai mare ferocitate se năpusti acest congres asupra homosexualilor. Se citiră paragrafe
în care homosexualitatea era tratată ca un caz patologic şi unde, mai
ales, se spunea că orice homosexual care avea o funcţie în organismele
culturale, trebuia îndepărtat de la locul său de muncă. Începu aşa-zisul
parametraj: fiecare scriitor, fiecare artist, fiecare dramaturg homosexual primea o telegramă în care i se spunea că nu reuneşte parametrii
politici şi morali necesari pentru îndeplinirea funcţiei sale; în consecinţă, rămânea fără serviciu sau i se oferea posibilitatea de a lucra într-un
câmp de munci forţate... Orice artist cu un trecut homosexual sau cu
cine ştie ce greşeli politice se afla în situaţia de a-şi pierde postul.
Amintesc cazul grupului Camejo, care crease una din instituţiile artistice cele mai importante al insulei, Teatrul Guiñol. Dintr-o dată, acesta
ca şi toţi actorii care li se alăturaseră, fură parametraţi, iar teatrul
distrus. Agenţi ai Securităţii Statului, ca Hector Quesada sau locotenentul Pavon, erau cei care efectuau această vânătoare de vrăjitoare. Angajaţi chipeşi ai Securităţii, deghizaţi în homosexuali lipicioşi, îl arestau pe oricine le cădea în plasă. Unul din scandalurile cele mai răsunătoare ale acelui moment a fost arestarea lui Roberto Blanco şi judecarea sa publică. Era unul dintre directorii de teatru cei mai importanţi ai
Cubei din anii şaizeci şi şaptezeci, dar comisese imprudenţa de a se uita
prea mult la falusul îmbăţoşat al unuia din acei frumoşi tineri. Cu cătuşe la mâini şi ras în cap fu supus unei judecăţi publice care avu loc chiar în teatrul al cărui director era. Umilirea publică a fost una din metodele cele mai utilizare de Castro: degradarea persoanei în faţa unei
asistenţe dispuse totdeauna să-şi bată joc de slăbiciunea cuiva sau de
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cel căzut în dizgraţie. Iar după acuzare urma căinţa învinuitului, care se
bătea cu pumnii în piept în faţa celor ce aplaudau şi râdeau.“
Şi iată că autorul însuşi, prins asupra faptului, şi în pofida unui
început de notorietate internaţională, ajunse în închisoare: Castillo del
Moro, fostă fortăreaţă colonială, devenită una din cele mai temute închisori din Havana. În disperarea sa încercă să se sinucidă, dar fu salvat şi
trimis din nou printre deţinuţi: „Acum toată energia mea de odinioară,
care-mi permitea să mă bucur de frumuseţea atâtor şi atâtor adolescenţi, trebuia să rămână închisă între aceste ziduri, cu două sute cincizeci de criminali. Marea se vedea în depărtare, dincolo de gratiile duble, de care eu însă, ca deţinut de rând, nici nu puteam să mă apropii.
Dar nici nu doream s-o văd, aşa cum refuzam şi propunerile erotice ale
deţinuţilor. Nu era acelaşi lucru să faci dragoste cu o fiinţă liberă şi s-o
faci cu un trup înrobit într-o închisoare, care-şi alegea pe cineva ca
obiect erotic, deoarece n-avea ceva mai bun la îndemână sau pentru că,
pur şi simplu, murea de plictiseală. Refuzam raportul sexual cu puşcăriaşii, deşi unii, în ciuda foamei şi a maltratării, erau destul de atrăgători. Nu exista nici o măreţie în acel act, ar fi echivalat cu o înjosire. Pe
deasupra, era foarte periculos; aceşti delicvenţi, după ce posedaseră un
deţinut, se simţeau stăpânul lui şi al puţinelor lui bunuri. Într-o închisoare, relaţiile sexuale se transformă în ceva murdar, care se realizează
sub semnul subjugării şi supunerii, al şantajului şi al violenţei, ba chiar,
cu multe ocazii, şi al crimei. Frumuseţea unui raport sexual constă în
spontaneitatea cuceririi şi taina în care se realizează această cucerire.
În închisoare totul este vădit şi meschin; sistemul carceral însuşi îl face
pe deţinut să se simtă ca un animal şi transformă orice formă a vieţii
sexuale într-un act umilitor.“
După ani de suferinţă în închisorile lui Fidel Castro fu eliberat
ca urmare a presiunilor internaţionale asupra regimului şi putu emigra în
Statele Unite. Acolo se îmbolnăvi însă de SIDA şi, nemaiputând suporta
o nouă decădere a fiinţei sale, îşi luă viaţa, nu înainte de a fi lăsat o scrisoare de adio în care spunea printre altele: „Pun capăt vieţii mele deoarece nu mai pot să-mi continui lucrul. Nici una din persoanele care mă
înconjoară nu este implicată în această hotărâre. Unul singur e răspunzător de ea: Fidel Castro. N-ar fi trebuit desigur să îndur suferinţele
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exilului, chinurile dezrădăcinării, singurătatea şi bolile pe care le-am
contractat în tot acest timp, dacă aş fi putut trăi liber în ţara mea”.17
Nu sunt puţini cei care, trebuind să fugă din ţara lor sovietizată
pentru a-şi putea vieţui firea în libertate, se vor recunoaşte sau s-ar fi
putut recunoaşte în confesiunile lui Reinaldo Arenas.

Şi românii?
Discipoli bravi şi ascultători, românii au urmat vreo două decenii „exemplul înaintat” al „marii vecine”, cum se spunea în jargonul
politic al timpului. Când au început să se desprindă de sub tutela ei, şi-au
creat propria lor tutelă naţională, de inspiraţie ceauşistă, mai aprigă decât a străinului. Încă un sfert de secol de sporită umilire şi timorare pentru cei ce nu se puteau conforma ipocritei morale a camarilei diriguitoare, cu obsesia ei demografică de tip nazist! Căsătorii cu de-a sila nu se
puteau desigur ordona, dar celibatul se plătea: devenise impozabil. L-am
plătit însă nu numai cu bani, ci şi cu nervi.
S-a perpetuat tot timpul politica de trecere cu vederea a personalităţilor pe care slăbiciunea cu bucluc le făcea uşor şantajabile de către
Partid şi Securitate. Fiecare ştia numai el cu ce trebuia să plătească dreptul de a nu sta la beci pentru că era aşa cum era şi pentru că din când în
când îşi permitea să acţioneze în consecinţă. Lumea intelec-tualităţii şi
culturii abunda în devieri de la normă. Dar lucrul cel mai surprinzător
era larga notorietate de care se bucura înclinarea homosexuală a unor
personalităţi ca regizorii Ghelerter şi Siegfried, istoricul artei Oprescu,
criticul literar Negoiţescu, balerinul Stere Popescu, pianiştii Teofil Demetriad şi Teodor Bălan, şi mulţi, mulţi alţii. Nici libertatea, nici posibilitatea de manifestare publică nu le-au fost însă afectate câtă vreme,
politiceşte, nu ieşeau din rând. Or, fiecare din ei stătea smirnă în metrul
său pătrat, iar la nevoie făcea şi declaraţiile de credinţă, aşteptate mai
ales la momentele festive ale regimului.
Dreptul de a nu sta la beci nu aveau însă cu ce să-l plătească cei
care nu ajunseseră să-şi impună social valoarea, deşi ea putea fi foarte
reală. Cu două asemenea cazuri am venit în atingere directă. Unul era
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acela al violonistului şi excepţional înzestratului critic muzical Mihai
Rădulescu, amintit fugitiv într-unul din capitolele anterioare. Nu-şi
afirmase încă pe deplin talentul de pătrunzător analist al fenomenului
muzical, când am avut prilejul să-l cunosc ca om – de o extremă delicateţe – şi să descopăr remarcabila-i vocaţie de critic.
Pe atunci, în 1957, eram redactorul muzical al „Contemporanului”, prima revistă culturală a ţării, şi pe punctul să plec pentru trei ani la
Moscova în vederea unor studii de filosofie şi a unei doctoranturi. Foarte indispus că intenţionam să plec, George Ivaşcu, directorul revistei,
care făcuse mult pentru promovarea mea, se arătă încântat la ideea de a-l
lăsa în locul meu pe Mihai Rădulescu, al cărui scânteietor condei nu
întârzie să justifice alegerea. În calitate de critic muzical, nu eram nici
eu de lepădat, dar ca fineţe a percepţiei şi ca stil, Mihai era cu un cap
deasupra mea. A-l fi împins în primul plan al vieţii muzicale a constituit
una din faptele mele bune şi mari. Şi ce carieră ar fi putut face omul
acela, dacă nu l-ar fi lovit năpasta legată de o homosexualitate pe care
nu şi-o etala, dar nici nu încerca s-o înăbuşe. Corespondenţa dintre el şi
Constantin Noica (inclusă în volumul său postum de eseuri şi scrisori
„Jocul cu moartea”, apărut la „Humanitas“) o ilustrează foarte grăitor,
aruncând o lumină deosebită şi asupra lui Noica însuşi, despre al cărui
caz special va fi vorba mai încolo.
Eram la Moscova când am auzit de drama sa. Procesul său, la
început politic şi relativ mulţumitor rezolvat ca atare, se transformase
într-unul de moravuri, fără ca deţinutul să fi putut, între timp, să-şi tragă
răsuflarea în libertate. Urma deci să fie judecat şi pentru homosexualitate, ceea ce implica o penibilă investigaţie în viaţa sa intimă, în trecutul
său, în relaţiile sale. Mihai n-a rezistat acestei încercări şi şi-a luat viaţa
în închisoare, înainte ca să fi avut loc dezonorarea lui publică şi cred că
mai ales gândul la aceasta i-a paralizat curajul de a trăi. Era în felul său
un suflet viteaz, dar deloc înarmat pentru a înfrunta răutatea lumii. Datorez grabei lui de a pleca din această viaţă cruţarea persoanei mele ca
martor pentru cele ce i s-ar fi imputat. Ar fi fost inevitabil să fiu întrebat
ce motive voi fi avut să-l desemnez tocmai pe el ca succesor la cronica
muzicală a „Contemporanului“.
N-am mai fost cruţat însă după doi ani de la întoarcerea mea de
la Moscova, în 1963, când începusem să desfăşor o vastă activitate de
luminare muzicală a publicului larg. În cursul unei şedinţe la Uniunea
Compozitorilor, aflai de arestarea unui tânăr muzicolog, responsabil al
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serviciului de studii muzicale de la Operă, Ştefan Bonea, fiinţă foarte
delicată şi săritoare. Ne cunoscusem în Uniunea Sovietică, unde el fusese cinci ani student la Conservatorul din Leningrad. După întoarcerea
noastră aproape simultană în ţară, ne văzusem de puţine ori, dar suficiente
pentru ca amiciţia noastră să fie înregistrată cu suspiciune undeva. N-am
certitudini în privinţa aceasta, pot formula doar ipoteze, dar sunt înclinat
să cred că proasta lui idee de a se căsători, cu aceiaşi incurabilă iluzie de a
putea masca natura, va fi jucat un rol funest în nenorocirea abătută asupră-i.
Şi aşa, într-o bună dimineaţă, când încă nu mă trezisem, telefonul zbârnâi pentru a-mi anunţa convocarea mea la Direcţia Miliţiei Capitalei. Deoarece tocmai aflasem ce i se întâmplase bietului Ştefan, nu-mi
era greu să intuiesc legătura dintre această convocare şi arestarea lui.
Confruntarea de peste trei ore cu echipa însărcinată să ancheteze a fost
unica mea experienţă de acest gen, suficientă însă pentru a nu fi uitată o
viaţă întreagă. Faptul că numele meu îşi câştigase deja o anumită popularitate m-a salvat, presupun eu azi, de tratamentul brutal şi umilitor la
care ştiu că erau supuşi alţii pentru ca să se poată stoarce de la ei cât mai
multe delaţiuni şi amănunte scabroase. N-am scăpat însă de mizeria
mocirloasă spre care anchetatorii voiau necontenit să mă împingă, sub
imboldul unei curiozităţi de care doar într-un târziu aveam să-mi dau
seama că era de o obscenitate patologică. Homosexualii nu vorbesc de
obicei între ei în halul de deşănţare cu care poliţia vrea să pătrundă în
tainele vieţii lor. Eram încă tânăr, nepregătit să fac faţă unor situaţii ca
aceasta, pe deasupra nu puteam fi deloc sigur că numele meu, oricât ar fi
cântărit el, ar fi putut fi o pavăză de nădejde; tot ce am putut face a fost
să nu mă las târât prea în jos de aceste ape tulburi şi împuţite ale cărei
zăgazuri le deschisese indiscreta şi bănuitoarea insistenţă a ofiţerilor
anchetatori. În cele din urmă mi s-a dat drumul cu vorbe pe care, date
fiind împrejurările, nici după patru decenii nu le-am putut uita: „Să vă
zguduie, tovarăşe, cazul lui Ştefan Bonea”.
Ceea ce avea cu adevărat să mă zguduie a fost urmarea acestei
confruntări, de care eu nu vorbisem absolut nimănui. Apărând a doua zi
la Conservatorul bucureştean, unde predam estetica, întâlneam numai
figuri mirate că mă aflam totuşi în libertate. Se zvonise că m-aş afla şi
eu după gratii. În numai câteva ceasuri fusese răspândită vestea unei
imaginare arestări, suficientă însă pentru a-mi influenţa corespunzător
reputaţia. Atunci am luat act de perfidia mijloacelor întrebuinţate faţă de
cei care nu puteau fi trimişi, cu una cu două, la puşcărie.
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Sunt recunoscător însă acelor circumstanţe, căci le datorez radicalizarea mea interioară. Scârbit de viaţa în Capitală, printre intelectuali
şi artişti, am purces la prima mea autoexilare. Chiar în săptămânile imediat următoare interogatoriului, în decembrie 1963, m-am instalat la
Sinaia unde, mulţumită numeroaselor mele publicaţii, mi-am putut cumpăra o vilă şi n-am mai părăsit noua reşedinţă până la exilul cel mare din
august 1977. Invitaţiei de a apare la procesul lui Ştefan Bonea ca martor
i-am răspuns printr-un „Nu” lăuntric şi categoric: Refuz să mai am de-a
face cu voi, mă puteţi înşfăca şi băga la răcoare, dar de la mine nu veţi
mai smulge niciodată vreo vorbă! Şi aşa a fost: faţă către faţă cu ei nu
mi-a mai fost dat să stau. Nu înseamnă câtuşi de puţin că viaţa mi-ar fi
devenit mai uşoară.

Încercuire
Felul existenţei mele avea prin ce să-i intrige pe cei ce urmăreau, controlau şi supravegheau viaţa privată a cetăţenilor, şi îndeosebi a
celor cu un rol în viaţa publică. Un exemplu de atot-pătrundere a acestui
ochi de paznic: pe când studiam la Moscova, veni să mă viziteze la Universitate, unde locuiam, un funcţionar al ambasadei noastre, cunoscut
mie din vedere, şi care mi se legitimă ca ofiţer de securitate. Voia să
obţină ceva de la mine şi, ca să mă intimideze, îmi făcu o demonstraţie
de cât de bine îmi cunoştea toţi paşii. Fui într-adevăr uluit. Ştia la Moscova, ce făcusem cu câteva luni înainte la Budapesta, unde luasem parte
la un festival Bartok, cu ce străini mă întâlnisem şi unde. Efectul surpriză îi reuşise magistral!
Cu atât mai uşor de urmărit erau paşii făcuţi în foarte limitatul
perimetru naţional, unde mă aflam zi şi noapte sub privirile „marelui
frate“ (Orwell: „big brother“). Avea motive să-şi îndrepte asupră-mi
proiectoarele. Nu întemeiasem o familie de tip obişnuit şi trăiam de unul
singur. Singur şi totuşi foarte înconjurat de prieteni, dintre care unii
chiar locuiau în vila mea de la Sinaia perioade îndelungate, ce se puteau
număra chiar cu anii, în unele cazuri. Ce interpretări putea prilejui un
asemenea mod de viaţă, nu e greu de imaginat.
Şi totuşi, foarte curioşilor supraveghetori nu le era deloc uşor să
tragă concluzii. Căci dacă printre oaspeţii mei mulţi n-aveau un nume
cunoscut, erau însă unii, şi nu puţini, despre care începuse să se vor479

bească în cultură: Ioan Alexandru, Virgil Tănase, Ion Culianu, Marin
Sorescu, Cornel Chiriac, Andrei Pleşu. Veneau apoi compozitori familişti foarte reputaţi ca Anatol Vieru, Tiberiu Olah, Aurel Stroie, şi în fine
acei „monstres sacrés”, politic suspecţi, dar social şi moral deasupra
oricărei bănuieli: Crainic, Noica, Stăniloaie, care se deplasau special de
la Bucureşti, Galeriu de la Ploeşti, călugărul Ioanichie Bălan de la Sihăstria. Pe deasupra, mă vizita cu regularitate, venind de la Sibiu, Aurel
Cioran, cu al cărui frate, scriitorul cel atât de defăimat pe atunci, purtam o
intensă corespondenţă. Pe scurt, ambianţa umană creată în jurul meu la
Sinaia era atât de pestriţă, încât nu putea decât să-i deruteze pe urmăritori.
Dar de ce doreau ei să-şi vâre nasul în viaţa mea privată? Nu din
motive morale, mai bine zis de moravuri, ci politice. Manifestările mele
publice, mai ales numeroasele mele conferinţe în Capitală şi în provincie, nelinişteau din ce în ce mai mult autorităţile prin accente, aluzii,
paranteze intolerabile în cadrul unei dictaturi comuniste. Pe de altă parte
însă, acestea nu erau de natură să poată suscita o ripostă ideologică directă şi zdrobitoare, căci mă străduiam mereu să nu-mi vând ieftin pielea, adică prin afirmaţii spectaculoase şi de efect care-mi puteau atrage
interzicerea, cum avea să mi se întâmple de vreo două ori. Eram cotat
deocamdată ca un rebel, ca un „enfant terrible”, care trebuia domesticit,
iar pentru atingerea unui asemenea scop argumentul „moral“ ar fi putut
să fie foarte eficace: „Bagă de seamă că, dacă nu te cuminţeşti în ieşirile
tale publice, te vom cuminţi noi făcând lumină asupra vieţii tale private”
– despre care de fapt nu ştiau nimic şi puteau doar să confabuleze.
Şi pe această cale ajunsei să fiu iniţiat într-o metodă şi mai diabolică a celor ce ne-au spionat sufletele o jumătate de veac: nechemându-mă şi neatingându-mă, să-mi creeze starea de spirit a hăituitului
asupra căruia au fost asmuţiţi o duzină de dulăi agresivi şi hămesiţi. Ceau făcut? Au convocat un mare număr de persoane aflate în relaţii mai
apropiate cu mine, supunându-le unor bestiale şi neruşinate interogatorii, pe unele dintre ele zile la rând. Atât de brutale trebuie să fost acele
confruntări, încât cei interogaţi nu se mai comportau ca mai înainte, ci
se distanţaseră şi făceau doar aluzii misterioase la ceea ce li se întâmplase.
Mă simţeam nu numai hăituit, dar aproape prins, şi aşteptam să-mi
vină rândul, pe care mă sileam totuşi să-l amân, în măsura posibilului. În
puţinul spaţiu de libertate ce-mi mai rămăsese, nu puteam decât să mă
dau la fund şi să încerc să mă ascund pe undeva, fără să zăbovesc prea
multă vreme într-un loc. M-am pitit pe unde am putut – era în august
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1966, în plină vacanţă de vară, şi îmi puteam permită această aventură a
intrării în clandestinitate. Cu nesfârşită gratitudine îmi aduc aminte de
înţelegerea complicitară şi plină de căldură pe care mi-au arătat-o Iustinian Chira, stareţul mănăstirii Rohia, mai târziu episcop de Cluj, iar la
mănăstirea Putna, stareţul ei, Gherasim Cocoşel, şi călugări venerabili
ca Serapion sau Iachint.
Cu redeschiderea cursurilor studenţeşti, valul furiei urmăritoare
începu să se retragă. Contrar aşteptărilor mele nu fusesem chemat. Se
conta probabil pe reuşita metodei: neatins şi totuşi înfricoşat. În realitate, ieşeam întărit din această încercare. Începând să le cunosc metodele,
învăţam tehnica luptei subversive.

Asediat
Activităţii mele publice îi era dat însă să capete o amploare ieşită din comun. În ultimi patru ani ai existenţei mele ca cetăţean român
ţineam în fiecare săptămână două conferinţe în Capitală – una la Ateneu,
cealaltă la Sala Mică a Palatului, şi tot săptămânal, sau aproape, apăream în săli centrale ale unor oraşe de provincie – Craiova, Braşov,
Arad. Odată a avut loc un adevărat „scurt circuit” total, care m-a redus
la tăcere pentru o lună. Pretutindeni, colaborarea cu mine fusese politicos întreruptă, bineînţeles la indicaţii „de sus”. Cum am putut totuşi
relua această operă culturală subversivă ducând-o până la capătul vieţii
mele în România, voi povesti mai încolo.
Nu mai eram copilul teribil de odinioară, susceptibil să fie cuminţit şi să se cuminţească. Devenisem o problemă, iar audienţa de care
mă bucuram făcea din mine un ins periculos. Fui de aceea supus vechii
metode de intimidare, dar la un grad sporit de presiune. Ceea ce spuneam în public se ştia, dar ce se petrecea între zidurile vilei de la Sinaia
rămânea încă învăluit în mister pentru autorităţi, şi tocmai acest mister
ar fi putut alimenta substanţial învinuirea sau şantajul. În căutarea mijloacelor celor mai eficace de a mă spiona, fu recrutat ca observator permanent vecinul de la etajul de sus: un neamţ căruia, în schimbul informării permanente asupra mişcărilor din casă, îi erau facilitate vizitele la
rudele sale din Germania. Pentru o completare şi mai sigură a sistemului
de observaţie se instalase în casa de alături un agent, şi anume într-o
cameră care îi oferea excelente posibilităţi de a urmări toate intrările în
481

vilă şi ieşirile din ea. O aflasem de la vecinii care n-aveau nici ei altă
treabă decât să iscodească, să pândească şi bineînţeles să pălăvrăgească.
Dacă în trecut cunoscusem condiţia hăituitului, acum aflam ce înseamnă
starea de asediu. Şi aşteptam ca ceva să se întâmple.
Dar ceea ce avea să se întâmple ieşea complet din tiparul reprezentărilor curente, dovedind că imprevizibilul poate fi mai tare decât ce
se vede şi că tocmai atunci când ameninţarea e mai mare, o misterioasă
ocrotire se ascunde în spatele ei. Într-o bună dimineaţă de la începutul
lui mai 1973, în zilele când de obicei mă aflam la Sinaia, un apel telefonic de la Conservator mă convoca, pe un ton grav, pentru a doua zi la
Bucureşti. Niciodată nu mi se întâmplase să mi se ceară o asemenea
deplasare val-vârtej. Nu puteam să nu fac o legătură între această ciudată chemare şi cea care, odinioară, îmi prilejuise experienţa primei mele
interogări la poliţie. Porneam la drum, în zorii zilei următoare, ducând
cu mine în geantă cele strict trebuincioase pentru cazul când n-aş mai fi
putut ieşi de acolo de unde urma să intru.
Şi intrai – fără să mă mir, totuşi cu strângere de inimă – chiar în
clădirea Securităţii, condus de ofiţerul însărcinat cu supravegherea Conservatorului, manieratul şi frumuşelul locotenent Gheorghe Dan. Spre
surprinderea mea, nu fui condus într-un loc de detenţie, ci într-o antecameră, unde urma să aştept, fără ca să mi se spună ce sau pe cine. După
câteva minute uşa se deschise larg şi un om scund, rotunjor şi jovial îşi
făcu apariţia. „Sunt generalul Nicolae Stan, şeful Securităţii Capitalei”,
se recomandă el cu o remarcabilă politeţe, îmbiindu-mă să intru în biroul lui, unde, în loc să dau de un inchizitor, l-am întâlnit pe cel ce trebuia
să-mi devină nu numai un prieten şi un ocrotitor, ci şi salvatorul meu din
iadul comunist.

Eliberat
Pe biroul său stăteau în vraf dosarele mele, căci unul singur nu
putea cuprinde tot răul spus şi scris despre mine de-a lungul anilor. Mi
le arătă cu un gest de dispreţ care-mi revelă instantaneu sensul prezenţei
mele în acea încăpere. Tot ce citise în ele era atât de enorm, încât bunul
său simţ de fiu de ţăran nu putuse da crezare concluziilor trase de subalternii şi agenţii săi, care de altfel aşteptau doar ultimul cuvânt din parte-i
pentru a trece la acţiune. Iar dacă imaginea care reieşea din toate aceste
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scripte corespundea cu adevărat realităţii, era cu atât mai curios să vadă
cum arată un asemenea monstru.
Or, bunul simţ, în asociere cu o remarcabil de fină intuiţie psihologică, îl făcu să-şi dea seama de la primele schimburi de cuvinte că
realitatea era cu totul alta. Iar după un ceas de convorbire, care pentru
dânsul trebuie să fi însemnat şi o luptă ascunsă cu sine însuşi, îmi spuse
ceea ce nici în vis n-aş fi putut visa: că doreşte să devenim prieteni, că
această prietenie trebuie să rămână taina amândorura şi că este gata să
mă ajute a-mi continua activităţile publice nestânjenit, ba chiar, dacă e
posibil, cu o şi mai mare amploare.
N-au fost simple vorbe. În ultimii patru ani petrecuţi în România, fost-a el – şeful Securităţii Capitalei, iar apoi aghiotantul lui Ceauşescu – cel care mi-a dovedit o prietenie cum niciodată nu cunoscusem.
Dacă acei ani au reprezentat pentru mine o culme în strădania de a aduce celor mulţi un mesaj încurajator, prin muzică şi prin grai, a fost datorită acestui minunat prieten, mereu săritor când se ivea o greutate şi
mereu eficace în a o îndepărta. Fireşte că atunci când se produsese
„scurt-circuitul“ total evocat mai sus, tot el fusese salvatorul, deşi interdicţia venise nu pe linie de securitate, ci pe linie de partid, ceea ce nu era
acelaşi lucru şi ieşea oarecum din domeniul competenţelor lui. Şi-a mobilizat însă toate relaţiile şi a izbutit să obţină ridicarea opreliştii.
De o mare delicateţe, acest om care citise, în legătură cu persoana mea, lucruri – presupun – susceptibile să îngrozească şi să scandalizeze, n-a făcut niciodată vreo aluzie la ceea ce aţâţa curiozitatea bolnavă
a urmăritorilor mei. M-a vizitat de câteva ori la Sinaia, i-a cunoscut pe
tinerii care locuiau împreună cu mine, i-a tratat prieteneşte şi le-a acordat de câteva ori ajutorul său în propriile lor probleme sociale.
Nu însemna câtuşi de puţin că mă împăcasem cu o instituţie care
rămânea odioasă chiar dacă printre cei aflaţi în slujba ei se găsea un ins
de o asemenea calitate umană. Simţeam în cele ce se întâmplau cu mine
ca o răsplată pentru a fi putut rezista atâta timp fără să deznădăjduiesc
sau să mă transform în neom. O răsplată care nu venea desigur de la
Generalul Nicolae Stan personal, cu tot caracterul foarte personal al
relaţiei noastre, ci de dincolo de el. Binefăcătorul e totdeauna instrumentul destinului.
Când, prin 1976, devenise aghiotantul preşedintelui, mă rugase
să-l solicit doar în cazuri de forţă majoră, deoarece acum se afla şi el sub
cea mai înaltă observaţie. Dacă s-ar fi angajat într-o chestiune în favoa483

rea mea, ar fi trebuit poate să dea socoteală, pe când la securitate era
stăpân absolut. L-am menajat de aceea, încercând să-mi rezolv singur
problemele sau cu vreunul din foştii lui „băieţi” de încredere, dintre care
locotenentul Gheorghe Dan s-a comportat cu o admirabilă serviabilitate.
Aveam să-l revăd după revoluţia din 1989: ajunsese general şi conducea
Direcţia Paşapoartelor, dar rămăsese la fel de îndatoritor şi simpatic.
Nu l-am mai putut cruţa pe generosul meu prieten când un irezistibil dor de ducă a pus stăpânire pe mine, imediat după cutremurul
din 1977 şi sub influenţa lui trezitoare. Toate forţele diabolice păreau
însă a complota împotriva plecării mele. Drumul spre libertate era barat
şi cu străşnicie păzit. Am îndrăznit atunci să încalc consemnul şi i-am
cerut sprijinul, ultimul sprijin. Fireşte că nu i-am dezvăluit intenţia mea
de rămâne în Occident (ceea ce avea să-mi alimenteze, o vreme, sentimentul de a fi trădat prietenul), dar ulterior avea să mi se confirme că
îmi intuise dorinţa ascunsă, aşa cum odinioară îmi intuise adevărata
fiinţă. În pofida riscului pe care ştia că şi-l asumă, şi-a pus toată autoritatea în joc şi a forţat încă odată, cu supremă eficienţă, poarta care nu
voia să mi se deschidă. Se afla la mare, împreună cu răposatul său patron, şi de acolo îmi telefona pentru a-mi vesti triumfător: „Mâine vă
duceţi să vă luaţi paşaportul”. Ce însemna o asemenea veste pe atunci,
nu-şi poate imagina un tânăr de azi care are tot timpul paşaportul în
buzunar şi nici măcar de vize nu trebuie să se mai îngrijească.
I-am adus un omagiu public într-un cadru demn de fapta şi nobleţea lui: în superba sală de concerte a Muzeului Cotroceni unde, în
1997, fusesem invitat să ţin o conferinţă despre ce înseamnă experienţa
exilului, la numai câteva zeci de metri de birourile Preşedintelui Constantinescu (la care urma să fiu condus după terminarea conferinţei).
Povestind, în faţa unei săli arhipline, cum mi-am început şi trăit exilul,
n-am putut să nu-l amintesc, recunoscător, pe cel care mă ajutase să fug.
Şi l-am rugat atunci pe binefăcătorul meu, aflat de faţă, să se ridice pentru ca toată lumea să vadă cum arată un om adevărat şi de nădejde. O
furtună de aplauze s-a revărsat asupra lui, care desigur că numai de experienţe asemănătoare nu avusese parte. Era îndeajuns de aproape de
mine ca să pot vedea lacrimile ce i se prelingeau pe obraji. Iar aceste
lacrimi spălau trecutul meu de toate bestialităţile al căror martor fusesem.
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Cartea a treia:

SPRE O ÎMPĂCARE A CONTRARIILOR

I. Chinuitoarea oscilare
Tradiţionala suferinţă a homosexualului identificat cu înclinarea
sa şi vieţuind-o aşa cum îi îngăduie împrejurările, nu constituie ultima
expresie a ceea ce i-a fost dat acestuia să îndure. Dramatismul condiţiei
sale cunoaşte o supremă potenţare când cel marcat de natură cu sigiliul
atracţiei erotice spre propriul sex, se încăpăţânează să nu se identifice cu
firea sa, face eforturi disperate de a simula ceea ce se cheamă normalitate şi, pentru a biciui acest proces de auto-falsificare, îşi mai pune pe
deasupra şi masca unei homofobii acuzatoare. Din acest conglomerat de
tendinţe antagonice ia naştere o tensiune explozivă care, când nu conduce la o catastrofă existenţială, poate avea efecte sufleteşti pustiitoare.
Voi examina acest fenomen de pendulare între un pol şi contrariul său,
aplecându-mă asupra a două cazuri de sensibilitate homoerotică, desfăşurate într-o mare măsură în condiţiile asupririi totalitare din România.
Ele reprezintă totodată destine cu mult ieşite din comun şi fenomene
culturale de primă mărime: Constantin Noica (1908-1988) şi Vasile
Voiculescu (1884-1963). N-aş avea nici o bază faptică să vorbesc despre
homosexualitatea lor, ceea ce totuşi nu va fi excluzând posibila ei existenţă, mai mult sau mai puţin tainic manifestată. În ce priveşte însă caracterul homoerotic al sensibilităţii lor, cu prelungiri intelectuale notabile, n-am nici umbră de îndoială.

Dincolo de aparenţe
În cazul lui Noica, am putut-o simţi prin contact nemijlocit; mă
bizui pe tot ce am văzut, auzit şi intuit pe parcursul unei îndelungi co485

municări ce lua uneori şi forma prieteniei. Or, doar cine a avut prilejul
unui asemenea contact nemijlocit, şi bineînţeles flerul necesar, va fi
putut pătrunde în firea intimă a gânditorului. Opera sa şi-a voit-o cât mai
impersonală, purtând fireşte pecetea unui stil inconfundabil, prin care
însă nimic din adevărul secret al gânditorului nu răzbate. A-l ascunde cu
orice preţ devenise pentru Noica din inhibiţie paralizantă un imbold
creator. Şi-a transformat frustraţia în voinţă de a făuri. De aici însă şi
inautenticitatea mesajului său, lipsit de rădăcini în realitatea fiinţei. Filosoful anunţat cândva prin „Jurnalul filosofic“ a fost complet devorat de
profesorul de filosofie. Sucombase vanei dorinţi de a avea neapărat învăţăcei şi de a fi adulat ca maestru. Cu întârziere, viaţa i-a satisfăcut
totuşi această deşartă dorinţă.
Cât despre Voiculescu, pe care nu l-am putut cunoaşte personal,
revelaţia s-a produs prin lectura foarte atentă a operelor sale. O lectură
călăuzită de empatia formată mai ales prin frecventarea lui Shakespeare,
a cărui genialitate homoerotică e comparabilă doar cu cea a lui Michelangelo. Toute proportion gardée, Voiculescu se înscrie în această nobilă, dar şi criptică tradiţie. Nu întâmplător a ţinut poetul român să „completeze” mult controversatele sonete shakespeariene. Şi după cum cine a
dezlegat enigma shakespeariană a lui „my lovely boy” capătă o înţelegere absolut nouă a întregii opere dramatice, tot aşa arta literară voiculesciană îşi dezvăluie ultimul mister doar celui ce a înţeles din ce străfunduri de simţire se ridica întrebarea patetică a poetului: „Când ai să-mi
curmi prigoana,/Iar să mă chemi la tine, puternicul meu domn?“1 Sonetele lui Voiculescu sunt doar aparent o imitaţie. Ele ilustrează o foarte
semnificativă evoluţie a idealului homoerotic. Căci „puternicul meu
domn” indică un alt raport cu obiectul pasiunii decât cel sugerat prin
suavul „my lovely boy”.
Unele preliminarii lămuritoare însă, înainte de a intra în subiectul propriu-zis. Ce este homoerotismul şi în ce raport stă el pe de-o parte
cu homosexualitatea, pe de alta cu erotismul celor zişi „normali”, adică
heteroerotismul?

1

Vasile Voiculescu: Ultimele sonete ale lui Shakespeare în traducere imaginară de V. Voiculescu, CLIX
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Între homoerotism şi heteroerotism
Prin homoerotism trebuie înţeleasă atracţia afectivă sau estetică
spre frumuseţea masculină, în măsura în care aceasta lasă să transpară o
armonie lăuntrică, nobleţea simţirii sau forţa spiritului. Fără o astfel de
justificare psihologică nu ne găsim încă pe tărâmul zeiescului Eros, ci în
mahalaua dinaintea porţilor lui, unde sexualitatea e doar marfa întinsă
pe tarabele vânzătorilor de plăceri vulgare. Tânărul aflat în primăvara –
foarte timpurie sau mai înaintată – a vieţii sale, străbătut încă de forţele
proaspete şi nefalsificate ale naturii, iradiind simplitatea, farmecul şi
generozitatea acesteia: iată obiectul pasiunii intime care umple un suflet
vibrând la diapazon homoerotic.
Îndrăgirea entuziastă a splendorii juvenile nu este încă homosexualitate, nu o implică în mod necesar şi se poate dezvolta independent
de ea. Germenii acesteia trăiesc însă în ea, fie şi inconştient. Dacă ei nu
cresc şi înfloresc, este prea adesea din constrângerea impusă de prejudecăţile sociale tiranice, din teama sau ruşinea care însoţesc în mod absurd
şi anihilant unul din dorurile cele mai sublime. Se poate însă datora şi
voinţei, să-i zicem (neo)platonice, de a contempla în chip ideal o frumuseţe pe care alunecarea în senzualitate ar putea-o întuneca, întinând astfel şi puritatea vieţuirii.
Nu neagă câtuşi de puţin temeiul şi valoarea heteroerotismului,
îl va situa însă, omeneşte şi estetic, cu cel puţin o treaptă mai jos: e prea
generalizat ca să nu fie atins de vulgaritate, iar trupului de femeie nu-i e
proprie nobleţea pe care o degajă un corp bărbătesc armonios alcătuit.
Pe deasupra, acesta din urmă are farmecul firescului, nepreocupat de
impresia pe care o face, ceea ce nu se întâmplă în cazul frumuseţii feminine, mereu înclinată să pară, să se etaleze, să producă efect.
Este desigur multă subiectivitate în viziunea homoerotică a lumii, un fel de homo-eroto-centrism. O tendinţă critică faţă de imensa
majoritate a omenirii îi e aproape inerentă, în general însă nu depăşeşte
limitele impuse de bunul simţ. Mult mai puternică se dovedeşte subiectivitatea viziunii heteroerotice, mereu gata să-l stigmatizeze pe închinătorul frumuseţii masculine. Un bărbat care arată public cât o preţuieşte,
şi mai ales când o face cu o anumită intensitate afectivă, va fi totdeauna
arătat dispreţuitor cu degetul. Trăim pretutindeni sub semnul heteroeroto-centrismului şi îi cunoaştem prea bine agresiva intoleranţă, ridicola infatuare, megalomana pretenţie la exclusivitate. Majoritatea păcătu487

ieşte în materie de subiectivitate într-un mod corespunzător rolului ei în
societate.
Homoerotismul va putea spune cel mult: „Voi vă pierdeţi mintea
doar văzând o femeiuşcă al cărei vino-ncoace v-a gâdilat un pic senzualitatea şi sunteţi gata să uitaţi şi de demnitate şi de raţiune până ce ea
catadicseşte să vă arunce o privire promiţătoare de care vă agăţaţi ca
naufragiatul de o bârnă. Unde vă e adevărata bărbăţie?”. Ne putem uşor
imagina răspunsul heteroerotismului: „Voi ce vă lăsaţi cuprinşi de exaltare la vederea unui tânăr bine făcut, sunteţi ruşinea speţei, căci daţi
dovadă de un gust depravat şi vă lăsaţi conduşi de porniri vicioase, care
vă fac incapabili să vă îndepliniţi rostul pe lume. Unde vă e bărbăţia?“
Cam de pe aceste poziţii se privesc astăzi cele două tabere, organizându-şi
alternativ ofensiva şi apărarea.
Cât de jos am coborât în raport cu ceea ce un spirit de anvergura
lui Goethe putea să spună cu olimpică seninătate, evocând antichitatea
greacă. El, cel atât de sensibil la vraja feminină, nu numai că nu-şi pierduse deloc înţelegerea pentru celălalt eros, dar regreta atrofierea ei la
majoritatea oamenilor: „Împlinirea pasionată a unor datorii afectuoase,
fericirea de a fi inseparabili, devotamentul unuia faţă de celălalt, hotărârea de a fi împreună întreaga viaţă, ba chiar voinţa de a muri împreună – toate acestea ne transpun într-o stare de uimire când se produc
între doi bărbaţi tineri. Ne simţim chiar ruşinaţi când poeţii, istoricii,
filosofii, oratorii ne copleşesc cu povestiri, evenimente, sentimente şi
convingeri pline de un asemenea conţinut”.2 Un homosexual inspirat nar fi putut înălţa simţământului aflat la rădăcina homoerotismului un
imn mai entuziast decât cel pe care i-l dedica Goethe în renumitul său
eseu despre Winckelmann.
Să fi fost această generozitate atotcuprinzătoare a înţeleptului de
la Weimar, cea care-l împinsese pe Noica în direcţia ilustrată de semnificativul titlu al uneia din cărţile sale – „Despărţirea de Goethe“?

2

J. W. Goethe: Winckelmann und sein Jahrhundert, în capitolul intitulat
„Freundschaft“.
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Moment antic
L-am cunoscut pe Constantin Noica în vremea când – încă izolat
şi singuratic, şi suferind că imensele-i bogăţii intelectuale rămâneau
social nevalorificate – se visa înconjurat de tineri, învăţându-i şi
povăţuindu-i, cam aşa cum o făcuseră odinioară un Socrate, un Platon,
un Aristotel. Helenismul era o parte constitutivă a fiinţei sale. Discipolii
vor vedea mai ales, sau exclusiv, aspectul filologico-filosofic al acestei
pasiuni – „Învăţaţi băieţi greceşte, ca să-l citiţi pe Platon în original!” –
când ea era în realitate doar emanaţia unei implicări fiinţiale, adânc înrădăcinate în potenţialitatea erotică a gânditorului. Mă întreb cine-şi va
fi dat seama, în juvenilul său anturaj masculin, că interesul înţeleptului
de la Păltiniş pentru învăţăceii săi era foarte înrudit cu acela al lui Socrate care frecventa pătimaş palestrele pentru a savura spectacolul splendidei nudităţi oferit de tinerii atenieni în exercitările lor sportive,
îndrăgostindu-se uneori „lulea” şi neruşinându-se nici de faptul în sine,
nici de darea lui în vileag. Aceste escapade şi numai ele erau de natură
să-i înflăcăreze spiritul la marile lui fapte educative, restul cetăţenilor
fiindu-i indiferent. Fără izvorul său erotic, fenomenul Socrate n-ar fi
putut lua forme, şi atunci nu l-am mai fi avut nici pe Platon, şi bineînţeles că în lipsa acestuia Aristotel însuşi ar fi fost de neconceput.
Dar în fiecare din aceşti doi continuatori se pierdea o parte din
spontaneitatea şi afirmarea de sine homoerotică atât de proprie lui Socrate. Este drept că Platon e cel ce ne-o aduce la cunoştinţă, dar o face
dintr-un imperativ de onestitate intelectuală, detaşându-se oarecum de
slăbiciunea mărturisită a maestrului. Neîndoios că impulsul vibra puternic în el, lui datorându-i-se aspiraţia sa de a-i vedea pe tinerii atenieni
adunaţi într-o şcoală, într-o „Academia”, unde homoerotismul se voala
pudic – şi îndeosebi cel al maestrului, uşor înclinat spre moralizare –,
totuşi suficient de transparent pentru privirile spiritual înrudite. A recunoaşte însă ca atare imboldul intim şi deloc metafizic aflat la obârşia
elevatei sale pedagogii şi cu atât mai puţin a-i face elogiul, îi va fi
aproape imposibil. Ipocrizia este pe cale să se instaleze în gândire. Încep
să se audă discordanţe în raport cu marea tradiţie a „paiderastiei”. Până
la homofobie nu-i rămânea mult drum de parcurs şi cu vârsta îl va parcurge. Oare pentru că devenise senil? Sau era cearta cu propriu-i homoerotism cauza senilizării sale?
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Căutătorul de discipoli
Aşadar, în primele mele întâlniri cu Noica am fost martorul pasionatei lui aspiraţii spre o „şcoală”, fireşte şcoala „lui”. Era singurul
gând apt a-l face să vibreze într-un fel care-i însufleţea puţin uscăciunea.
Când se imagina înconjurat de discipoli într-o „Academia” valahă, o
culoare vie îi străbătea costeliva făptură care, altminteri, avea ceva cadaveric: mă făcea adesea să mi-l reprezint cu uşurinţă întins într-un coşciug. Ar fi arătat cam tot aşa cum era când luam masa împreună la Capşa sau când mă vizita în strada Paleologu 5 A.
Am fost, dacă nu primul, în orice caz unul dintre primii pe care
a încercat să-l racoleze ca discipol. Mă întorsesem de relativ puţină
vreme de la studiile din capitala sovietică, eram „doctor în filosofie”,
dar mai conştient ca oricând de ignoranţa mea în materie. Singurul câştig real al perioadei mele moscovite era de a mă fi vindecat total de boala marxismului. Căutam cu aviditate ceva ce i-ar fi putut lua locul. Or,
bătrânul vulpoi, mirosindu-mi bine starea de incertitudine şi de vacuitate
interioară, încercă să-mi ademenească socratic ingenuitatea.
Nu ştiinţa, pe care de altfel nici n-o posedam, ci un instinct mă
făcu să nu cedez insistenţelor sale, când mieroase („dragă George...“),
când imperative („ia-te în serios, domnule!“). Firea mea, deşi deschisă şi
conceptului, era totuşi precumpănitor artistică, muzicală, în vreme ce
maestrul era un fel de silogism umblător, a cărui ocazională înveşmântare poetic-arhaizantă nu putea ascunde complet un fond de sterilă ariditate. Aproape nimic nu mai rămăsese din autorul „Jurnalului filosofic” a
cărui descoperire mă îndemnase să-i consacru un articol entuziast în
„Contemporanul”, pe vremea în care numele lui era practic absent în
viaţa culturală. O osificare foarte similară celei pe care o constatam la
Grigore Popa sau la D. D. Roşca, fantome a ceea ce fuseseră odată.
O întrebare prindea contururi tot mai nete în mine: De ce se va
fi uscat într-o asemenea măsură pe dinăuntru şi pe dinafară acest profesor de înţelepciune? Peroraţiile sale, fascinante pentru novice, începeau
să mă plictisească deoarece le percepeam ca pe un produs facil al rutinei, erudiţiei şi tehnicii intelectuale. Rămânea însă viu interesul pentru
enigma Noica-omul. Cultivarea acestui interes mă făcu să desluşesc la
rândul meu, cu limpezime crescândă, culisele intime a ceea ce îi putea
aduce în stare de exaltare pe puţin pătrunzătorii săi admiratori. Era vorba de faptul, pe cât de banal şi elementar, pe atât de uman, al războirii
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sale cu un homoerotism neacceptat de el şi împotriva căruia îndrepta
fundamental toată artileria silogisticii sale, doar-doar l-o reduce la tăcere. Or, acesta poate fi redus la tăcere, dar cu preţul secării acelui izvor
de unde ne vin prospeţimea şi vitalitatea. În cazul de faţă, acestea fuseseră înlocuite printr-un pedantism pseudo-moral, prin simulacrul de
înţelepciune, printr-un artificial paternalism. Pe de altă parte, chiar redus
în mod silnic la tăcere, el nu încetează să existe, să colcăie, să determine
pe căi ocolite demersuri care par a nu avea nimic comun cu el, dar în
realitate îi sunt tributare. Noica ducea şi mai departe, mult mai departe,
complexul platonic al homoerotismului transfigurat, ajuns deja pe timpul Renaşterii florentine la graniţa făţărniciei.
Teroarea socialistă, cunoscută de el chiar în forma sa carcerală,
va fi jucat poate un rol în această excesivă autojugulare. Cred însă că în
orice alte condiţii evoluţia sa interioară ar fi fost aceeaşi, dictată de propriul său demon. Iar acesta îl îndemna să-şi deteste incomoda natură, să
o sugrume, probabil în speranţa că pe această cale va avea acces la cine
ştie ce superiorităţi. „Neiubindu-mă, am scăpat de mine. Am scăpat de
condiţia somatică, fără să mai trebuiască să o transform în spirit”3, îi
va fi mărturisit el celui menit să-i devină evanghelist. Rata astfel prilejul
de a se realiza într-un fel omeneşte autentic. Căci dacă s-ar fi străduit
„să transforme în spirit” ceea ce el numeşte „condiţia somatică”, prin
care nu e greu de ghicit ce trebuie înţeles, ar fi avut desigur de înfruntat
ispite mult mai mari, dar din confruntarea cu ele ar fi ieşit un adevărat
înţelept, credibil şi convingător, poate Socratele nostru autohton...

De la Platon citire...
Demonul ascuns al lui Noica era un platonism fiinţial: atracţia
celuilalt eros contrapunctată de o autoapărare în raport cu el care putea
lua chiar forma respingerii. Legătura sa intimă, existenţială cu fenomenul Platon e indicaţia cea mai eficace pentru cine vrea să-i pătrundă
enigma. Or, maestrul său antic ajunsese să devină simbolul filosofic al
homosexualităţii, general recunoscut ca atare. La o asemenea reputaţie
Noica n-ar fi acceptat în ruptul capului să ia parte. Trăia într-o vreme
când imperativul refulării îşi atinsese maxima virulenţă.
3

Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, Humanitas, Bucureşti 1991, p. 263
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În afară de aceasta, atitudinea gânditorului antic faţă de celălalt
eros are diferite straturi şi este profund contradictorie. E vorba în esenţă
de faptul că pederastul Platon, documentat biografic ca atare printr-o
serie de poezii de tinereţe, după ce lansă câteva rachete homoerotice pe
cerul spiritualităţii universale, a căror lumină străluceşte încă, deveni
spre sfârşit un furibund adversar al acestei forme de iubire, ajungând să
preconizeze riguroasa ei interdicţie în statul imaginat de el, prefigurare
(puţin onorabilă) a regimurilor totalitare. În Platon îşi pot găsi justificare
şi homosexualul şi duşmanul lui. Este modelul antic al homosexualului
care, pierzând curajul şi consecvenţa de tip socratic, începe să facă grave complexe din cauza alterităţii sale, realizând paradoxala şi aproape
schizofrenica evoluţie de la homosexualitate la homofobie.
De fapt însă nu avem aici o adevărată evoluţie căci homosexualitatea, sau forma ei pur lăuntrică, homoerotismul, este o fire, iar o fire
nu se poate preschimba în altă fire. Ceea ce are loc în realitate, este siluirea firii până la schilodire, pentru a-i suprapune o faţadă deliberat construită în care – şi mai ales aici se manifestă patologia refulării – făptuitorul acestei monstruoase castrări de sine ajunge chiar să creadă. Homofobul cu antecedente homosexuale se reconstruieşte ca amnezic închipuit, îşi cultivă metodic uitarea de sine. Se iluzionează că e complet sau
aproape vindecat, că natura sa cea mutilată nu fusese decât o boală de
tinereţe, ca scarlatina sau pojarul copiilor, că de acum este cu desăvârşire normal şi deci poate să strige în gura mare cât sunt de perverşi homosexualii. Cu câteva săptămâni înainte de a înnebuni, Nietzsche declara
că niciodată în viaţa sa nu se simţise atât de sănătos...

Între Dâmboviţa şi Tamisa...
Noica n-a fost numai traducătorul lui Platon şi gurul celor ce se
străduiau să buchisească şi să gângurească elineşte textele ilustrului
atenian, el a fost şi purtătorul complexului mai sus schiţat. De inadecvarea sa la viaţa matrimonială şi heterosexuală îşi dăduse de timpuriu
seama şi i-a pus capăt după o scurtă experienţă în care, ca atâţia alţii, va
fi avut naivitatea să vadă o şansă de a se vindeca de ceea ce demonul
platonic din el nu voia să accepte. N-am avut curiozitatea să scormonesc
pentru a stabili dacă el îşi expediase englezoaica de soţie şi fiul avut
împreună la celălalt capăt al Europei, în Marea Britanie, sau dacă doam492

na Wendy Muston, printr-o înţelegere à l’amiable, se decisese să abandoneze un bărbat care nu corespundea standardului în circulaţie şi să-l ia
cu dânsa pe Răzvan.
I-am putut însă cunoaşte pe amândoi cu prilejul unei „misiuni”
încredinţate mie de profesor când, în 1968, mi s-a dat posibilitatea să
fac, timp de câteva luni, o lungă călătorie occidentală. La Radio BBC,
unde lucra fosta soţie, am avut cu aceasta convorbiri din care am înţeles
imediat că Noica reprezenta pentru dânsa un capitol pe deplin şi definitiv încheiat; îl evoca en passant, cu o indiferenţă uşor dispreţuitoare.
Dar adevărata mea „misiune” era de fapt pe lângă Noica-junior, Răzvan
(călugărit sub numele de Rafael), căruia trebuia să-i înmânez şi o scrisoare. Rolul meu însă era mai puţin acela de poştaş, cât de predicator al
înţelepciunii paterne. Tata nu se împăca cu gândul sfinţeniei a cărei
vocaţie o simţea feciorul, iar eu ar fi urmat să-l conving pe acesta prin
viu grai de superioritatea culturii asupra vieţii de recluziune monastică.
Am întâlnit însă un Răzvan-Rafael nu numai încăpăţânat în voinţa sa de a rămâne în ogorul Domnului, dar şi furios pe pretenţiile părintelui său. Atitudinea şi argumentele sale erau mult mai convingătoare
decât ar fi putut fi predica mea în favoarea culturii, aşa cum mă însărcinase să i-o ţin un părinte care se comporta mai degrabă ca un profesor şi
îşi trata fiul ca şi cum ar fi făcut parte din „Academia” sa. Şi bineînţeles
că n-am insistat. Mi-am dat însă seama pe parcursul acestor întrevederi
că între tatăl şi ex-soţul de la Bucureşti şi restul fostei sale familii nu
exista absolut nici o legătură sufletească, nici măcar o vagă amiciţie. Şi
atunci mi-am zis: Intuiţia nu te-a înşelat, omul acela n-a creat niciodată o
adevărată familie, deoarece nu avea vocaţia necesară. E purtătorul unei
sensibilităţi căreia nu viaţa alături de o nevastă şi o progenitură, ci o altă
ambianţă îi este de trebuinţă.

Ceasul adevărului
Înainte de a continua acest portret psihologic, voi povesti cum a
decurs întrevederea cu Noica după întoarcerea mea din lunga călătorie,
în toamna lui 1968. Mă văd şi acum stând faţă-n faţă cu el în balconaşul
apartamentului din Bucureşti, din strada Paleologu, unde aveam micul
meu pied à terre pentru activităţile didactice din capitală. Relatarea insuccesului cu care se soldase „misiunea” nu l-a impresionat. În parte
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pentru că, după cum vedeam, şi atitudinea lui era de fapt una de indiferenţă, dar mai ales pentru că ceva cu totul deosebit îl frământa. Despre
ce era vorba nu pot nici astăzi să-mi explic cum a fost posibil în cazul
unui om de calitatea sa intelectuală. Profesorul de înţelepciune avea
mustrări de cuget politice, se considera în culpă de infidelitate faţă de
regimul care-l ţinuse trei ani la închisoare! Îl citez aproape textual, atât
cât memoria îmi permite după mai bine de trei decenii, esenţa este însă
nealterată: „Dragă George, încredinţându-ţi scrisoarea către Răzvan, am
comis o infracţiune faţă de puterea socialistă. Mă voi duce la autorităţi
pentru a o mărturisi”.
Am crezut la început că nu aud bine sau că nu înţeleg, într-atât
mă năucise o asemenea declaraţie, dar auzisem şi înţelesesem foarte
bine: aveam în faţa mea un poltron ordinar, pe care „ideile eterne” ale
lui Platon nu-l ajutau să stea drept şi cu fruntea sus în faţa impostorilor
ignari ai „puterii socialiste”. O slugărnicie profundă zăcea îndărătul
olimpianismului cu fumuri goetheene, cauză tainică a prematurii sale
gârboviri. Era adus de spate de către cocoaşa din suflet, iar aceasta era
opera schilodirii căreia i se supusese nemaivrând să fie cum de la natură
era.
Am făcut atunci ceea ce niciodată nu mi-aş fi putut permite faţă
de o persoană cu mult mai în vârstă. Am răcnit cu furie şi l-am tratat ca
pe un copil nu numai absurd de fricos, dar şi capabil de cele mai mari
neghiobii din cauza acestei frici. Se făcuse mic şi jalnic şi tăcea chitic.
Ne-am despărţit într-o atmosferă apăsătoare. Nu cunosc urmările şi nici
nu l-am întrebat vreodată – căci relaţiile au continuat – ce întreprinsese.
S-ar putea să se fi răzgândit.
Dar mi s-a revelat atunci temeiul ascezei lui, atât de admirată de
cei ce-l ascultau bouche bée (poate şi pentru a căsca...), motivul pentru
care se făcuse „famen“: era frica de sexualitatea cea inavuabilă. Se temea de ceea ce urca din craterul fiinţei, aşa cum se temea de tovarăşii de
la Securitate. De aceasta din urmă se apăra printr-un conformism care-i
descalifica toate zborurile pretins metafizice, iar de cealaltă ostracizând-o,
negând-o, maltratând-o. Noica făcea parte, ca o rudă ceva mai îndepărtată, din familia bine cunoscută a homosexualilor certaţi cu propria fire,
peste care încearcă să pună o iluzorie lespede mormântală. Era complexul lui Thomas Mann, la fel de furios şi el pe sine însuşi, dar care cel
puţin a lăsat problematica sa intimă să-i fecundeze literatura. L-aş putea
apropia de Wittgenstein, în a cărui operă filosofică de asemenea nu răz494

bate nimic din firea cea adevărată, dar acesta a avut măcar curajul să
cultive în toată regula trei amanţi, public cunoscuţi ca atare, şi să-şi noteze în jurnalul său toate masturbaţiile. Înmormântarea autenticităţii la
Noica pare să atingă culmea crimei perfecte: nici o urmă. Dar, cum ştim,
crimă perfectă nu există, şi nici maestrul nu s-a arătat chiar atât de dibaci în arta disimulării.

Şi iarăşi, neputinţa filosofiei...
Dar aşa cum „sângele apă nu se face”, nici înclinarea înnăscută
nu se poate transforma în contrariul ei. Dacă Noica n-ar fi simţit
homoerotic, fapta sa cultural-educativă nu s-ar fi putut realiza, căci i-ar
fi lipsit generatorul de energie necesară. Oricine o contemplă, doar un
pic iniţiat, identifică substratul intim al înconjurării sale de către o societate juvenil-masculină. Dar chiar continuând să acţioneze din mormântul
unde fusese îngropată de vie, pornirea nu mai putea avea prospeţimea
seducătoare a ceea ce este autentic: schingiuită şi pusă în groapă, devenise propria-i caricatură. În locul zâmbetului cuceritor apărea schimonoseala afectată. Era ipostaza cea mai penibilă a maestrului. Homoerotismul stâlcit devenise libidinoşenie onctuoasă, până la servilitate atunci
când era vorba de persoane, în special tineri, a căror bunăvoinţă trebuia
captată. Falsitatea tonului înstrunit prin această mincinoasă smerire de
sine o percepeam totdeauna ca pe o insultă a omenescului şi muzicalităţii din mine.
Detaşarea superioară, ingredient obligat al imposturii care se
vinde drept înţelepciune, făcea parte ca ornament din lespedea mormântală pusă de el peste ceea ce numise eufemistic şi pudic „condiţia somatică“; era aparentă şi construită, ca tot ce voia el să arate. L-am văzut în
toamna târzie a lui 1977 la München, unde aterizasem recent ca refugiat
politic, în cadrul unei întâlniri cu o seamă de colaboratori ai „Europei
libere”. Or, aceştia, nefiindu-i discipoli şi dezobişnuiţi să caşte gura în
faţa platitudinilor pretenţioase, îl încolţiră din toate părţile cu întrebări
provocatoare şi îndrăzniră să pună în discuţie sinceritatea integrării sale
socialiste (justificată totdeauna de el prin foarte patriotica necesitate a
„trebii” care se cere făcută pentru a nu deveni un „netrebnic“). Capacitatea de a pluti suveran deasupra contingenţelor se nărui în câteva clipe:
începu să vocifereze, îşi pierdu coerenţa, şi cu ea şi elevaţia de faţadă –
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devenise de-a dreptul isteric. Era la fel de lamentabil ca atunci când se
făcuse mic şi nu mai scotea nici o vorbă. Extremele care se ating sau
cele două feţe ale unui suflet care, din proprie-i laşitate, îşi pierduse
adevăratul centru şi se sprijinea pe fantasme pseudo-filosofice.
Cu atât mai neputincioasă se va dovedi aparenţa imperturbabilităţii, acel amăgitor „am scăpat de condiţia somatică”, faţă cu
lava care bolborosea mai departe pe fund de crater. Ea determina ocult
dar sigur aspiraţiile, probabil puţin sau deloc împlinite, alegerile şi preferinţele refulatului înţelept. Autodisciplina nu putea – căci nu e în puterea ei – să împiedice naşterea sentimentelor. Or, acestea continuau să se
producă tainic, mai mult sau mai puţin transparent, mai ales când în
jurul maestrului roiau tineri plini de viaţă. Făcuse o adevărată obsesie
din elevul său cel mai înzestrat, Gabriel Liiceanu, ale cărui virtuţi şi
excelenţe nu înceta să mi le elogieze cu o stăruinţă suspectă. I se făcea
gura apă când îl evoca pe drăguţul de Gabriel (aşa trezise în mine curiozitatea de a-l cunoaşte pe genialul discipol, cu care n-am putut însă să
stau faţă în faţă decât după vreo 20 de ani, când candoarea de odinioară
făcuse loc unei muşchiuloase răzbateri spre reuşita social spectaculoasă,
răscumpărând astfel umilirile maestrului). Nu prea i se potrivea postura
de îndrăgostit, dar oricum îi umaniza puţin uscăciunea, îi destindea
smochinirea şi făcea să treacă o dâră de lumină peste falsitatea-i esenţială. Îmi ziceam, amuzat: „Acum Socratele nostru şi-a găsit în sfârşit şi
Alcibiadele său“. Un fel de a spune, căci era tot atât de puţin Socrate cât
celălalt Alcibiade. Cu tot pitorescul ei dâmboviţean, legătura era însă o
realitate şi ca atare merita respectul datorat oricărei porniri sufleteşti
adevărate şi generoase. Maestrul credea în ea cu un ultim elan al inimii
sale agonizânde de atâtea auto-flagelări şi nu dădea înapoi nici chiar din
faţa ridicolului de a o contempla „sub specie aeternitatis“: „Peste 100 de
ani, nici eu nu voi mai fi cunoscut, nici Liiceanu. Dar raportul (subliniat
în original) dintre noi va fi cunoscut”. Mândru de această consacrare, şi
probabil fără a-i fi sesizat absurditatea, „ucenicul iubit“ o punea chiar pe
coperta „Jurnalului de la Păltiniş“, pentru a completa fotografia platonicului tandem în preumblare păltinişeană. O adorare care-mi amintea de
cultul lui Jean Marais pentru Jean Cocteau: nu se lăsa fotografiat fără a
avea alături poza amantului din tinereţe.
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Decepţia cea de pe urmă
Tot sub semnul lui Socrate şi Platon aveau să se spulbere şi ultimele iluzii care mai învăluiau relaţiile mele cu Noica. Cei doi gânditori
constituiseră şi pentru mine – la un nivel mult mai modest şi dintr-o cu
totul altă perspectivă – obiect de studiu, în anii când încă mai credeam
în ideea de „maestru spiritual”. Le dedicasem un mare eseu, în care îmi
propuneam să descriu procesul lui Socrate ca parabolă antică pentru
veşnica teroare exercitată de cei mulţi şi de stăpâniri asupra gânditorului
solitar: mă răfuiam şi eu cum puteam cu urgia abătută asupra noastră.
Cartea urma să apară la Editura Albatros, care se arăta foarte interesată.
Dar, cum se obişnuieşte în asemenea împrejurări, era indispensabil să se
solicite unui specialist avizul prin care editura s-ar fi putut justifica, dacă
ar fi fost trasă la răspundere de către forurile tutelare. Iar specialistul
ales a fost tocmai Constantin Noica.
Referatul alcătuit de el, de la înălţimea autorităţii sale filosofice,
era negarea totală a unui om pe care cândva şi-l dorise discipol, revanşa
şi răzbunarea celui căruia îi strigasem în faţă poltroneria şi laşitatea. Era
atât de nimicitor felul cum se pronunţa despre cartea mea, încât aceasta
a trebuit să fie scoasă din plan. N-am fost disperat deoarece însăşi scrierea ei, cu limpezirile lăuntrice pe care le produsese, fusese răsplătitoare.
Dar felul furibund cum se năpustea asupra celui ce îndrăznea să păşească pe terenul aflat în proprietatea lui exclusivă, şi în plus asupra unuia
pe care îl inunda cu valuri de iubire paternă, mă înfiora. Viaţa ne încrucişa drumurile în continuare, dar el era afabil şi drăgăstos ca totdeauna
şi nu sufla o vorbă despre odiosul referat (despre care mă informase
discret, sub consemnul tăcerii, redactoarea cărţii). Manuscrisul cu „Procesul lui Socrate”, la care de mult nu mă mai gândeam, a fost descoperit
în arhivele editurii, fără nici cea mai mică contribuţie din parte-mi, când
nu mai trăiau nici Ceauşescu, nici Noica. Şi a apărut după un somn de
două decenii!
Mi s-a revelat cu acel prilej fondul de răutate ascuns îndărătul
măştii amabile şi umile, ferocele egoism şi orgoliul nemăsurat al fondatorului de şcoală, al proprietarului de teren spiritual, al aspirantului la o
vană glorie. Blajinătatea era perdea pentru o câinoşenie profundă, viscerală, ştiută de el precum înclinarea cea repudiată, pe care se străduia pe
toate căile s-o fasoneze, s-o camufleze, s-o „spiritualizeze“. Dar perfidia
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de „grecotei cu nas subţire“, cum ar fi spus Eminescu, se dovedea mai
puternică şi transpărea prin unsuroasele aparenţe.

Între intoleranţă şi înduioşare
Mihai Rădulescu, cel cu tragica soartă evocată în capitolul anterior, îi pusese în faţă lui Noica oglinda în care se reflecta nu ceea ce
acesta voia să arate lumii, ci ceea ce îi ascundea. Cultivau o veche amiciţie, în cadrul căreia Mihai ar fi trebuit să joace rolul discipolului, rol
nu pe deplin acceptat şi agreat de el. Evoluţia sa fusese alta decât a exigentului său prieten. Atracţia nativă spre propriul sex devenise homosexualitate vieţuită, cu satisfacţiile, dar şi cu zbuciumul ei. În momentele
grele se adresa prietenului său mai vârstnic care, ancorându-şi homoerotismul în sfera ideilor platoniciene, realizase performanţa de „a scăpa de
condiţia somatică”. De la această ascetică înălţime îl invita pe prietenul
său mai tânăr, în ale cărui vine curgea un sânge foarte fierbinte, la o
violentare de sine asemănătoare. Or, Mihai, deloc dispus să renunţe la
ceea ce dă savoare vieţii şi o face vrednică de trăit, se răzvrătea vehement împotriva neînţelegerii intolerante de care se izbea. Prietenul său
mai vârstnic ajunsese să condamne ceea ce îşi refuzase prin lepădarea de
„condiţia somatică“: spontana, trupeasca şi foarte omeneasca dăruire de
sine între doi bărbaţi. Aceasta intra în contradicţie cu foarte artificiala
„Weltanschauung” pe care şi-o construise negându-şi firea. Devenise
astfel chiar mai aprig decât heterosexualul însuşi, indignat ce-i drept
uneori pe cel ce năzuieşte spre o altă iubire decât cea cunoscută lui, dar
foarte adesea şi indiferent la gusturile erotice ale celorlalţi. Faţă cu asemenea intoleranţă, Mihai îi scria: „Eu iau în serios lumea ta. De ce nu o
iei şi tu pe a mea, care este a zeci şi sute de milioane de oameni?... Începe să mi se pară puţin suspectă atitudinea ta. De ce această nevoie de
a osândi? ... Dacă ai fi totalmente stăpân pe poziţia ta, ai fi poate mai
calm şi mai larg în această privinţă.“4
Nu ştiu dacă scrisorile lui Noica există încă, dar din cele ale lui
Mihai se poate uşor deduce că n-avusese parte de la celălalt decât de
reproşul că urmează impulsul naturii, de îndemnuri la sublimarea instinctelor şi de sfaturi cu caracter ascetic. Punându-şi propriul homoero4

Mihai Rădulescu, Jocul cu moartea, Humanitas 1999, pp. 428-429
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tism sub zăbrele, Noica putuse evita alunecarea în senzualitatea cea
riscantă, nu însă şi o înstrăinare de omenescul adevărat, limitrofă cu
dezumanizarea. Cu tot respectul datorat vârstei şi minţii lui, Mihai îl
făcea atent fără menajamente asupra unei incomprehensiuni căreia doar
puţin îi lipsea pentru ca să devină homofobie: „Ce ciudată este această
pornire a ta de a ne considera (pe noi ăştia, nu mai precizez cine) drept
ajunşi într-un fel de condiţie de făpturi necugetătoare, «manevrate», în
stare de pură obiectivitate etc... Tot ce-ţi cer este să faci credit şi cesteilalte realităţi, de care avem noi parte. Să nu mai continui cu atâta statornicie s-o consideri ca un fel de viciu al nostru, un produs al erorilor
şi slăbiciunilor noastre”.5 Ajuns pe culmea lepădării de sine
(„Ahoreticii – şi eu sunt unul dintre ei – pot intra uşor în asceză“), maestrul ar fi vrut să-i vadă şi pe ceilalţi asemenea lui, dovedind astfel cât
de ruptă de realitate îi era înţelepciunea. Împinsese virtuozitatea disimulării până la a arăta că se află deasupra celor din care făcea parte. Ceea
ce dintr-o anumită perspectivă apare ca o culme, se revelează din altă
perspectivă ca tragic impas uman.
O frustrare atât de fundamentală fusese posibilă numai pentru că
în societate domnea ostilitatea care nu permitea firii să se manifeste
liber, în concordanţă cu ea însăşi, atunci când ieşea din tiparele recunoscute de lege. Homofobia celorlalţi îi poate face în mod pervers homofobi chiar şi pe unii a căror vocaţie reală este de a-şi iubi propriul lor
sex. Cu ultimul rest de adevărată înţelepciune, Noica nu a coborât atât
de jos cum vor face alţi intelectuali de calitate, crescuţi la şcoala conformismului social, ca un Patapievici, care nu va şovăi să arunce cu
pietre în homosexuali pentru a-şi afişa o neconvingătoare heterosexualitate. Şi necoborând atât de jos, Noica îşi va putea permite să păstreze şi
să mângâie în taină ultimul fir, foarte subţire, care-l mai lega de „condiţia sa somatică”, de natura sa cea nefiresc schilodită şi înmormântată.
Aşa apar sentimentalele şi mişcătoarele sale tandreţi faţă de „ucenicul
iubit”, cu care s-ar vrea unit în eternitate şi a cărui iminentă pierdere îi
aduce lacrimi în ochi. Ca în pragul supremului adio i se adresează el:
„Crede-mă că nu ştim niciodată cu adevărat ce putem deveni. Pentru
mine, tu eşti deja ceea ce poţi deveni. Să nu mă dezamăgeşti“. Şi cel
agrăit descrie astfel continuarea scenei: „Glasul a început să-i tremure,
apoi a izbucnit în plâns şi a ieşit. Am rămas de partea cealaltă a uşii,
5

Ibidem, pp. 428 şi 430

499

neştiind ce să fac, simţindu-mă tare neînsemnat, neputincios şi, mai
ales, speriat.“6 Duioşii episodice care răscumpără nemăsuratele imensităţi de falsă ştiinţă, precum şi trufaşa pretenţie de a fi deasupra celorlalţi
şi de a deveni învăţătorul neamului. Ceea ce nu putea înţelege la Mihai
Rădulescu a trebuit să fie vieţuit de el însuşi şi probabil ar fi fost o descoperire pe lângă care pălea tot ce putuse afla de la Platon, Kant şi Hegel. Nenorocul lui era evidenta inadecvare a discipolului iubit şi consternat.
Asemenea momente de adevăr – neplatonic şi nefilosofic – sunt
susceptibile să mă facă să uit tot ce mă înfuriase la el. Dacă i-am evocat
„neadevărul”, a fost sine ira et studio, pur şi simplu pentru a contribui la
o cunoaştere nefardată a acestei incontestabil mari personalităţi.

Înşelătoarea cucernicie
Cu totul altfel se conturează problema homoerotismului – în triplul său raport cu homosexualitatea, cu heterosexualitatea şi cu homofobia – la Vasile Voiculescu. În lipsa posibilităţii de a mă baza pe experienţe personale – şi cât mi le-aş fi dorit! – mă voi adresa creaţiei sale
literare, în care nu pot să nu văd oglindit ceea ce era mai intim şi mai
adevărat în sufletul poetului. Aceasta, pentru că un mare artist nu poate
vorbi decât despre ce a vieţuit el însuşi, despre ce îi stă la inimă. De
asemenea, pentru că scriitorul, în calitatea sa de liric prin excelenţă,
chiar şi în proza sa, va face şi mai străvezii caracterul autobiografic al
expresiei artistice; pledoaria pro domo din ceea ce pare a nu se referi la
el; mărturia directă din poezie şi cea ocolită din proza evocatoare de
destine aparent străine de al său. Opera sa revelează omul mai elocvent,
şi chiar mai indiscret, decât ar face-o o biografie gâlgâind de fapte şi
strivitoare prin documentaţia ei.
Precumpăneşte în comentariile ce-i sunt dedicate imaginea
evlaviosului în căutare de Dumnezeu. În unele studii, ele însele prea
evlavioase pentru a fi şi obiective, misticul Voiculescu apare chiar aureolat de nimbul sfinţeniei. Poetul „isihast” i-au spus unii, asimilându-l unei
bine cunoscute tradiţii ortodox-bizantine şi făcând din poet discipolul
părintelui Stăniloaie şi al lui... Sandu Tudor! E adevărat că a avut legă6

Vezi nota 3, p. 265
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turi cu mişcarea duhovnicească „Rugul aprins”, dar aceasta l-a inspirat
cam aşa cum se poate spune că Mozart ar fi fost inspirat de loja francmasonică din care a făcut parte în ultimii şapte ani ai vieţii sale. Mozart
fusese cel ce-i onorase pe francmasoni printr-o prezenţă care nu le datora decât nişte titluri şi texte, nimic însă din conţinutul propriu-zis muzical al operei sale. Tot astfel îi onorase Voiculescu pe ostenitorii de la
„Rugul aprins”, prea cucernici pentru ca spiritul lor să poată şi scânteia,
în frunte cu părintele Stăniloaie, bardul sclerozatei ortodoxii naţionale.
Ceea ce le datora erau titlurile unor poezii şi câteva imagini dintr-o mitologie ecleziastică, răsuflată încă de pe vremurile lui Dosoftei. Ele alcătuiesc partea cea mai caducă din opera sa şi n-au nimic comun cu adevărata-i substanţă umană şi lirică. Aceasta freamătă de o intensitate care
sparge cadrul dogmatic, adesea supraapreciat până a face din poezia lui
o teologie versificată. Ca să nu mai vorbim de proza lui, a cărei problematică întoarce complet spatele locurilor comune religioase, atrăgătoare,
vai, lungă vreme şi pentru poetul aflat într-o zbuciumată căutare şi neputând descoperi decât platitudinile pioase oferite de o duhovnicie răscoaptă.

Postumele revelatoare
Patosul operei sale nu constă într-o aderare tradiţionalistă la spiritul ortodoxiei, ci într-o luptă chinuitoare pentru a se elibera de sub
tutela acestuia, pentru a deveni pe deplin el însuşi, scăpat de toate ciurucurile bisericeşti. E ceea ce i-a izbutit în ultimii ani ai creativităţii sale,
nu cu mult înainte de tragica lui privare de libertate, anii care au văzut
apariţia celor două capodopere de vârf: Ultimele sonete ale lui Shakespeare în traducere imaginară de V. Voiculescu şi romanul Zahei orbul.
Apariţia lor postumă avea valoarea şi semnificaţia unui coming
out, în bună măsură comparabil cu ceea ce dezvăluia lumii monumentalul Jurnal al lui Thomas Mann, publicat, în conformitate cu voinţa scriitorului, la un sfert de secol după moartea sa. Ca şi acesta, Voiculescu
părea să spună de dincolo posterităţii: Iată în ce au constat adevăratele
mele probleme, iată cine şi cum am fost eu! Şi după cum, în cazul lui
Thomas Mann, Jurnalul proiecta asupra întregii opere o lumină revelatoare de sensuri anterior ignorate sau subapreciate, tot astfel faza con501

cluzivă a evoluţiei voiculesciene devine prisma prin care putem interpreta cum se cuvine o traiectorie de o jumătate de secol.
Când se decidea să pună homoerotismul în centrul viziunii sale
spirituale şi artistice avea în jur de şaptezeci de ani, puţin sub sau puţin
peste. Cine şi-ar putea însă imagina că abia atunci descoperea fenomenul? Abia atunci găsise curajul să-i dea o expresie răspicată, după o
viaţă întreagă de şovăieli, de ascunderi după deget, de lucruri spuse cu
jumătate de gură şi de măsură. Duhul cel adevărat, cel păgân din el nu
mai suporta continuarea pioasei comedii în pragul unui sfârşit care putea
surveni oricând. Mai ales că, după cum o arată fără echivoc sonetele,
sufletul şi senzualitatea îi erau străbătute de o pasiune în care simţea, cu
o clarviziune crepusculară, ultima posibilitate, din multele ratate, de a
face ca focul lăuntric să se prefacă în vâlvătaie culminantă, cu riscul de
a fi mistuit de ea.
Şi astfel, Voiculescu deveni în literatura română primul cântăreţ
al homoerotismului şi al metamorfozelor lui senzuale. Se vor găsi oare
români mândri că un compatriot al lor l-a depăşit cu mult în exaltarea
iubirii intermasculine pe universal admiratul Walt Whitman, cel atât de
ambiguu şi reticent în exprimarea provocatorului simţământ? Dacă americanul ar fi avut cutezanţa de iubitor al propriului său sex cu
inechivocitatea proprie sonetelor lui Voiculescu, desigur că n-ar fi devenit clasicul unanim adoptat de naţiunea sa. Or, îndrăzneala poetului român merge mai departe chiar decât cea a modelului său literar, sonetele
lui Shakespeare, patima sa pentru „puternicul său domn”, „luminătoru-i
veşnic”, „amantul de veci nedespărţit”, „stăpânul său, alesul”, „genial
tutore al geniului său” atingând o vehemenţă necunoscută predecesorului său din Anglia elisabetană. Shakespeare are o infinită duioşie pentru
al său „lovely boy”, al cărui rol feminin în relaţie este izbitor; Voiculescu îşi adoră „puternicul domn” cu umilinţă şi dăruire de sclav, rolul
feminin fiind preluat acum de scriitorul însuşi.

Adiere homofobă
În măsura în care Zahei exprimă nu numai un ideal de bărbăţie,
dar şi ceva din propria fiinţă a scriitorului, putem spune că şi Voiculescu
a împărtăşit atitudinea osânditoare faţă de celălalt eros, ba chiar că a fost
cutremurat de această deviere de la ceea ce se consideră a fi normalita502

tea unor raporturi sexuale. Consternarea inocentului şi feciorelnicului
Zahei care, devenit puşcăriaş, se vede înconjurat de deţinuţi aflaţi unii
cu ceilalţi într-un adevărat concubinaj, va fi fost trăită cândva, desigur,
de scriitorul însuşi. Zahei nu poate vedea, dar aude în jur mişcări, zgomote, gemete sugerând ceva ce nu se potrivea cu ambianţa şi îi era de
neînţeles. După cum de neînţeles îi rămânea prezenţa constantă a tânărului Alexandru în patul său. Acesta, botezat de puşcăriaşi cu numele de
fată Mânza, îi fusese afectat de către conducerea internă a grupei de
deţinuţi tocmai pentru a forma împreună cu el o pereche. Ritualul acestei însoţiri nu-i spunea însă nimic lui Zahei, novice printre iniţiaţii vieţii
de închisoare. Oficia Boieru, căpetenia respectată a comunităţii, căruia îi
aparţinuse înainte Mânza:
“- Mânzo, se întoarse el din nou, ţine... şi puse, ca pentru o logodnă, mâna orbului în mâna tânărului tovarăş.
- Zahei îţi este de aici înainte soţ. Să nu-l părăseşti nici o clipă
şi să-l slujeşti cu credinţă.
Încovoiat, Zahei nu pricepea ceremonia asta...
- Frate Zahei, rosti el generos, îngroşând glasul, ţi-l dau pe
Maghereanu meu drag, să-ţi fie lumină ziua şi bucurie noaptea.“
Or, noaptea, în loc să facă precum ceilalţi, Zahei îi cere lui Alexandru-Mânza lămuriri despre cele ce se petrec în jur. La care acesta,
„- Nene Zahei, dumneata tot n-ai priceput?
- Ce, neiculiţă?
- Că noi ocnaşii trăim între noi, împerecheaţi?
- Cum împerecheaţi? Şi orbului îi tremura glasul.
- Adică bărbat cu bărbat, cum trăiesc afară, în lume, bărbatul
cu femeia lui.
- E cu putinţă? se spăimântă Zahei... Asta aud eu noaptea?
Alexandru tăcea.
- Şi cine v-a învăţat?
- Cine? Firea îndobitocită din noi, slăbiciunile, frica.
Acum tăcea Zahei şi se gândea... Apoi deodată, cu grijă:
- Toţi?
- Nu... Dar aproape. Cei mai mulţi.
- A, va să zică, mai sunteţi şi unii care vă ţineţi deoparte, se bucură orbul.
Dar tovarăşul nu-i îngădui nici înşelăciunea asta...
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- N-ai priceput. Ăştia puţini se cheamă că nu sunt împerecheaţi
în chip legiuit. Trăiesc o noapte cu unul, altă noapte cu altul. Adică nu
vor să se lege. Rămân burlaci.
- Se află şi de-ailalţi? întrebă Zahei.
- De care?
- Muiercioi slobozi. Ori cum le-o zice?
- Au rămas vreo trei-patru, destăinui Alexandru. Cei mai destrăbălaţi. I-ai auzit pomeniţi în sudalmele celor ce-i cheamă... IapăMoale, Poale-n Brâu, Ocheşica, Moţata.
- Şi tu de care eşti?... Şi orbul în aşteptare dete capul pe spate,
ca şi cum s-ar feri de-o lovitură.
- Eu? Şi tânărul înghiţi cu greu un nod.
- Tu!
- Eu, până a nu mă da să-ţi fiu pereche, eu am fost ţiitoarea lui
Boieru. Întâia ţiitoare, se biciui el singur, că are trei.
- De-aia te-ai culcat lângă mine?”
Reacţia lui Zahei este de zguduitoare şi paralizantă scârbă:
„Fără să mai aştepte răspuns, orbul se sculă pe neaşteptate şi
porni singur, bâjbâind, până se izbi cu capul de ţurloaiele unei muieri
de sare... Acolo Zahei căzu cu gura în pulberea sărată şi se rugă iar.
Când lumina felinarului rostogolit din pieptul lui îl descoperi, întins ca
un leş, tânărul, dezmorţit, sări să-l ridice. Prosternarea orbului din nou
la picioarele scârnavelor plăsmuiri, îl umplu de spaimă, ca pentru o
grozavă vină, şi-i îmboldi curajul să sfâşie toată pânza de minciuni cu
care-l îmbrobodise. Gânduri şi amintiri îl năpădiră. Şi se răzvrăti împotriva scârnăviilor scornite de nebunia unor disperaţi, care-şi îmbucau
unii în alţii până la îndrăcire viţiile, ca dinţii unor grozave roţi ce-l
prinseseră şi pe el în maşina lor.”
Ajutându-l să se ridice, Alexandru îi dă ultima lămurire, menită
să spulbere iluzia pe care i-o crease spunându-i că deţinuţii îşi făuriseră
în închisoare un fel de biserică:
„Nene Zahei, răcni el gâfâind. Scoală, nu-ţi mai pângări rugăciunea. Te-am minţit. Aici nu e biserică.
- Dar ce? Şi se sperie.
- Tractirul!
- Tractirul? Orbul zvâcni în picioare.
Alexandru îl apucă de mână şi-l târî deoparte.
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- Hai afară, gemu el... Nu mai pot nici eu... mă înăbuşă spurcăciunile.“

O pasiune fatală
Dacă Voiculescu ar fi rămas la această interpretare a homosexualităţii, adică cea înţeleasă din perspectiva lui Zahei, ar fi servit cititorului doar opinia străzii: de neconceput la un artist de talia lui. El se identifică nu mai puţin cu cel care-i este opus lui Zahei, realizând astfel un
remarcabil echilibru psihologic şi aproape anulând efectul homofob al
dialogului dintre orb şi ţiitoarea lui masculină. Este deţinutul Boieru,
apariţie falnică, descinzând parcă din romanele lui Genet, care-şi trăieşte
nu numai cu voluptate, dar şi cu o anumită măreţie homosexualitatea (în
jurul lui roind un mic harem) şi nu înţelege pudoarea orbului. Asupra
destinului său autorul se apleacă fascinat, nepierzând nici o ocazie de a
sublinia nobleţea şi generozitatea personajului. Prin dragostea sa pentru
seducătorul efeb Saharian, „mângâiat cu numele de Giugiuc”, o pasiune
totală, exclusivă şi devorantă, atinge de-a dreptul sublimul. E o iubire de
la prima vedere, năprasnică. Izbucneşte când sunt aduşi doi noi deţinuţi,
unul mai vârstnic şi altul, foarte tânăr, de o frumuseţe care impresionează întreaga comunitate:
„Celălalt, flăcău năltuţ şi zvelt, cu cap frumos strujit, poate
fruntea puţin de berbec, dar răscumpărată cu prisosinţă de tăietura
obrazului de un oval fără greşeală, pieliţa întinsă, auriu-mată, dulce la
pipăit ca saftianul, ochii mici, codaţi, de căprioară, negri, umezi, duioşi,
nas subţire, semeţ, dar bine măsurat, cu nările aproape lipite, gura
mică şi cărnoasă, cu buze muşcate, mers niţel lânced unduios din şolduri, mâini şi picioare gingaşe, izbise pe toţi. Mai ales pe Boieru, ajuns
în cumpăna vieţii, îl săgetă drept în inimă. Scurt, îl întoarse pe dos. Fu
de-ajuns să-l ochească de două-trei ori, ca văpaia patimii să-l încingă
aprigă. Şi nu se mai stăpâni.“
Dar într-o bună zi, Giugiuc îi e smuls lui Boieriu de către direcţia închisorii la o intervenţie din afară. Lipsit de cel pe care-l adora, Boieru pierde dorinţa şi voinţa de a mai trăi. Accidentul căruia îi cade victimă fusese parcă provocat de propria-i evoluţie interioară spre un deznodământ tragic. Descriind-o, Voiculescu spunea cât se poate de limpede că iubirea cea calomniată poate atinge culmi la fel de înalte ca şi
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cealaltă. Însuşi incoruptibilul Zahei, pe măsură ce se familiarizează cu
ambianţa, renunţă să mai condamne. El acceptă ceea ce este pentru că
este şi pentru că se vede nevoit a recunoaşte că nu toţi pot şi trebuie să
fie ca el: „La urmă se gândi că, în nenorocirea lor, năravul ăsta le ţine
ocnaşilor loc de mângâiere. Şi se alină.“
Zahei şi Boieru sunt întruchiparea celor două suflete care se
zbăteau faustic în pieptul scriitorului însuşi.

Eternul feminin?
Atracţia femininului este incontestabil prezentă, totuşi în subsidiar, raportată la vastitatea operei şi la alte tematici. Rareori se reliefează prin virtuţi femeia portretizată de Voiculescu. De altfel, nu acestea îi
fac farmecul, căci, zice poetul, „cu nobila Virtute nu ne culcăm... fugim:/ Cum poţi să strângi în braţe un stâlp de diamante?” (Sonet
CCXXXVIII). Femeia devine interesantă prin senzualitate, dar ca atare
aduce catastrofa în viaţa bărbatului. Una din cele mai conturate personificări ale seducţiei femeieşti funeste este Valenţa din „Ispitele părintelui
Evtichie”, hangiţa plină de foc, dar şi de perfidie răzbunătoare, care nu
se dă înapoi nici de la crimă atunci când se simte lezată în orgoliul ei
sexual. Iar sexualitatea ei, năvalnică şi sufocantă, e o dezlănţuire copleşitoare de furie erotică. Victima – călugărul Evtichie.
„- Hai, vino să te ajut să-ţi scoţi dulama aia grea.
Şi-i întinse capcana albă a braţelor... Cuviosului i se păru doi
şerpi. Şi, ca o pasăre fascinată, porni, târâş, spre ei... Femeia zvâcni în
sus să-l prindă. Dar el, cu un muget adânc, se trase pe patru labe înapoi
până se izbi de uşă...
Atunci, ea nu-l mai învoi... Întărâtată alergă la el şi, amestecând râsul cu plâns, tăbărî să-l îmbrăţişeze. Voinică, îl încinse cu braţele, sprijinindu-l de pieptul ei, îl strânse înfocată şi se puse să-l sărute. El
se apără din toate puterile şi se trânti la pământ, cu faţa în jos, ca un
luptător în arenă, târând-o şi pe ea. Valenţa, aprinsă, se sculă, îl încălecă între pulpe ca un armăsar nărăvaş, îşi vârî mâinile sub trunchiul
lui, oricât de greu îşi apăsa el trupul şi palmele în pardosea, şi izbuti
să-l întoarcă iar cu faţa-n sus: se întinse peste el, îl încolăci cu braţele
şi-i astupă cu gura ei învăpăiată gura. Şi aşa, doborât, îl ţintui locului,
îndesându-şi sânii, întărâtaţi, în pieptul lui. Călugărul, înăbuşit, se opri
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din zbatere, abia suflând. Ea se folosi de prilej: îşi descleştă de sub el
braţul drept şi începu să-l bâjbâie pe sub veşmintele fără nasturi dând
la o parte rantia, anteriul... Şi, înverşunată, coborând mâna tot mai
adânc, dete de ceva grozav de tare... Se opri, năpădită de bucurie; se
săltă şi se dezlipi puţin de el, slăbind strânsoarea, apucă şi trase: ciocănelul. Uluită, se descumpăni. Evtichie folosi răgazul şi se smuci de
sub ea ca un nebun, zvârlind-o în lături... Valenţa, furioasă, sări iar pe
el şi se porni să-l scuipe, să-l zgârie, să-l plesnească cu palmele. Era
însuşi diavolul dezlănţuit asupra cuviosului. Despletită, gâfâind, scrâşnind, îi puse piedică şi-l trânti din nou.“
Printr-un mare noroc avea să scape Evtichie cu viaţă din uneltirea la care va recurge Valenţa pentru a se fi văzut astfel umilită şi a nu fi
putut obţine ceea ce de mult îi poftea inima – fecioria cuviosului călugăr.
Amanta evocată într-o serie de sonete, şi amintind-o pe „the dark
lady” din sonetele lui Shakespeare, îşi trage puterea dominatoare din demonismul ei erotic. Frumuseţea ei are sclipiri răutăcioase, bunătatea nu
găseşte sălaş în acest suflet de vampir căruia poetul îi sucombă cu o foarte
nevirilă supuşenie: „Şi dulcea ta cruzime pătrunză-mă-n rărunchi” (Sonet
CLVII). Şi se lasă vrăjit, conştient fiind cât e de falsă această „domniţă a
grădinii cu merele de aur” şi cu „sânii de mândră Hesperidă“ (Sonet
CXCIX): „Vai, tu strecori minciună şi-n cuminecătură” (Sonet CCXII).

Mai bine ne-nsurat…
Un biograf scrupulos al poetului ne informează despre marea
şovăială – „după lungi aşteptări şi incertitudini” – care a precedat hotărârea lui Voiculescu de a-şi lua nevastă.7 E posibil ca el să fi păşit la
întemeierea unei familii în starea de spirit a frumosului şi voinicului
Aliman, eroul său din Lostriţa:
„Se însura numai fiindcă nu mai avea voinţă să se împotrivească nici unei biete fete, care în ochii lui era mai puţin decât o gânganie,
şi orice îi era totuna.“
Nu-mi permit să fac speculaţii asupra ceea ce va fi fost această
căsnicie, sfârşită în 1946, prin moartea soţiei, şi despre care acelaşi bio7

Ion Apetroaie în studiul introductiv la Poezii de V. Voiculescu, Editura PortoFranco, Galaţi, 1995, p. XXII
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graf ne spune că a fost „un fapt ce va schimba de aici încolo modul de
viaţă al scriitorului, dedicat, de acum, scrisului cu o pasiune şi o râvnă
neîntâlnite până acum la el“8. În ea se vor fi aflat însă, pesemne, rădăcinile dorului său după o viaţă fără necurmată însoţire femeiască, dor întruchipat de imunitatea incoruptibilă a lui Zahei care, rezistând tentaţiei
homosexuale, nu se lasă antrenat nici de cealaltă tentaţie: „Zahei n-avea
neamuri, n-avea amantă, n-avea pe nimeni”. Puşcăriaşii sunt uluiţi de
acest fenomen: „Mă, Zahei, tu nu eşti ca toţi oamenii... Nici nu te-nsori,
nici nu te măriţi. Şi acum pe deasupra, poftim, nu bei şi nu fumezi... Ceo să ne facem cu tine?“
Şi probabil tot în experienţele matrimoniale îşi are obârşia repetata sa pledoarie în favoarea burlăciei: „Căsătoria îmi repugna categoric.
Era împotriva firii şi întregii mele credinţe“ (Farsa). Putea să joace comedia socială a „flirt“-ului („simulacrul de curte galantă ce făceam cucoanelor”, în Farsa), dar această faţadă mondenă nu exprima nimic din
adevăratele sale aspiraţii. Trezirile ce urmau clipelor de beţie erotică în
compania vreunei frumuseţi fatale îi vor fi alimentat desigur, la rândul lor,
convingerile celibatare, pe care numai văduvia avea să i le realizeze.
Înrudită cu aceste convingeri, este satisfacţia naratorului ori de
câte ori unirea dintre un „el” şi o „ea” eşuează, de obicei prin amestecul
unui al treilea, cu un rol asemănător celui jucat de pajul Cătălin, din
cauza căruia Hyperion-Luceafărul se retrage în singurătatea sa, „nemuritor şi rece”. Aşa se întâmplă în Sakuntala, unde strălucitorul Dionis,
admirat şi iubit de povestitor, este pe punctul de a se căsători cu fata
unui staroste de ţigani, dar frumoasa şi misterioasa Rada îi preferă nemijlocit înaintea cununiei un flăcău fără pretenţii din neamul ei, Leonte,
„un ins înalt, arătos, aproape frumos, cioplit numai în oase şi muşchi”.
Iar Dionis se va lansa în marea aventură a libertăţii fără frontiere: „plecă
în lume fără să se uite înapoi”. Într-un fel asemănător are loc deziluzionarea cu care se încheie Căprioara din vis, unde „domniţa”, după
ce „mărturisise... că nu-i stăpână pe gândurile ei”, „s-a măritat cu altul
de seama ei”. Iar naratorul, cel pe care „domniţa” îl fascinase: „Cât
pentru mine, zguduirea a fost atât de cumplită, m-am cutremurat atât de
adânc şi am căzut atât de afund, că la deşteptare n-am mai găsit domniţa nici în mine, nici afară de mine”.

8

Ibidem, p. XXVI
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Tentaţia misoginiei
Doar un pas îl desparte de dispreţul misogin şi Voiculescu nu
şovăie a-l face, abţinându-se totuşi să pună această viziune a femeiescului în chiar centrul gândirii sale artistice.
Duhorile ce pot veni dinspre femeie îi sunt intolerabile: o repulsie pe care i-o atribuie lui Zahei, eroul cu care se identificase atât de
intim. „Nu putuse suferi mai mult izul ce împrăştiau, deşi ascunse, anumite părţi ale trupului Miţii, miros oarecum asemănător în rău, dar
mult mai tare, cu al peştelui de la care îşi trăgea porecla.” În urma
experienţelor dezgustătoare de acest gen, orbul va face din nările sale un
consultant permanent şi va accepta numai acea societate feminină care
nu-i jignea simţul olfactiv. „Îşi întrebă nările îndreptate cu tot dinadinsul spre femeie: asta cel puţin nu mirosea urât.” „Cel puţin”...
Ce se poate ascunde în spatele unei aparenţe fermecătoare, o sugerează simbolic prin acea transformare magică al cărei prototip literar
îl găsim la Oscar Wilde în „Portretul lui Dorian Gray“: frumuseţea volatilizată instantaneu, ca o nălucă luată drept realitate şi lăsând să apară
hidoşenia ca adevărată realitate. E ceea ce i se întâmplă povestitorului
din Iubire magică. Tocmai când simţea că „dragostea, dragostea mai
pustiitoare ca oricând, mă prăvăli către ea”, are loc groaznica revelaţie:
„În clipa aceea se petrecu ceva cumplit. În faţa mea sta o strigoaică, cu
ochii de albuş de ou răscopt, plesnit de dogoare; nasul mâncat de ulcer;
obrajii scofâlciţi se sugeau adânc între gingiile ştirbe şi puruiate. Sânii
tescuiţi îi atârnau ca două pungi goale uscate şi încreţite. Coastele îi
jucau ca cercurile pe un butoi dogit. Şi în bazinul şoldiu, pe crăcanele
oaselor picioarelor, măruntaiele spurcate clocoteau ca nişte şerpi veninoşi şi duhoarea morţii umplu deodată lumea.“
Verdictul rostit de poet asupra „eternului feminin“, cel aducător
de atâta nefericire în viaţa bărbatului nefăcut pentru o convieţuire cu
celălalt sex, este necruţător: „Privesc femeia: carne şi uitare,/ Suavă
urnă cu cenuşă de plăceri” (Ecce Homo).
Iar concluzia pe care o trage pentru sine însuşi e şi mai teribilă:
„Nu mai sufăr femeile. Au pentru mine acelaşi miros crâncen, a moarte,
cu care am fugit în nări, din satul unde vulturii sunt răstigniţi şi oamenii
încleiaţi de frumuseţi magice, ca puricii seduşi de strălucirea cuţitelor
vrăjite.” (Iubire magică)
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Eternul masculin
Acestei viziuni, puţin măgulitoare, a femeii i se opune un ideal
masculin strălucitor de puritate, nobleţe şi forţă. Scriitorul va fi statornic
urmărit de imaginea trupului bărbătesc vânjos, adăpostind un suflet la
fel de puternic. Măreţia acestuia creşte dintr-o simplitate congenială cu
cea a naturii însăşi. În dorul voiculescian după astfel de întruchipări ale
„eternului masculin“, se poate uşor identifica un înalt procentaj de feminitate care tinde spre ceea ce o completează.
O imensă galerie de asemenea personaje ne întâmpină în proza
scriitorului, toate variaţii pe aceeaşi temă a unei bărbăţii radioase, nealterată nici de civilizaţie, nici prin subjugarea de către femeie. Este caracterul care le domină de departe pe toate cele schiţate sau aprofundate de
Voiculescu, soarele uman în jurul căruia acestea evoluează şi se rotesc.
Iată câteva din ipostazele sale:
Amin din Pescarul Amin:
„De sus, de pe grinda întâiului gard, ca un comandant la prora
unei corăbii pe jumătate scufundată şi înţepenită între ţărmuri, Amin
veghează necontenit peste această împărăţie închinată muţeniei... Amin
are în toată făptura lui ceva de mare amfibie. Înalt, şui, cu pieptul mare,
ieşit înainte şi umflat pe lături, un piept larg cuprinzător, cu albia pântecului când suptă când îmborţoşată cu aer, cu braţe lungi şi palme late
ca nişte lopecioare, cu coapse şi picioare aşijderi deşirate, el se scurtează şi se lungeşte în apă, zvâcnind ca broasca din arcurile încheieturilor de la toate mădularele. Pielea pe el lunecoasă, nu are fir de păr,
moştenire din moşi-strămoşi a neamului Aminilor, care se zice că s-ar fi
trăgând din peşti”.
Vizitat de nevastă-sa, care „primenită şi dichisită, cu o muşcată
la o ureche, venea să stea o zi şi să doarmă noaptea acolo”, Amin nu se
arată dispus să-i accepte nici dezmierdarea, nici prezenţa:
„ - Eşti bolnav?
Şi vru să-i petreacă braţele pe după gât.
El o îndepărtă, sanchiu...
- Am treburi multe... Şi tăcu.
Femeia nu se lăsă, îl descusu, până îl înduplecă să se
destăinuie. Îi povesti scurt toată întâmplarea şi-i făcu vânt acasă“.
Bujor din Misiune de încredere:
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„A fost ceva aşa de neaşteptat, că am căscat ochii mari şi am
înţepenit... Păşea spre noi un erou solar, un fecior chipeş, înalt şi mlădios, cu părul inele curgându-i pe spate, cu braţe lungi în mânecile
ieşind albe de sub minteanul aninat pe umeri. Mijlocul subţire, încins de
chimirul înstelat cu ţinte strălucite, sublinia şi mai mult statura lui, desăvârşit cumpănită între voinicie şi frumuseţe”.
Imagine care, în ziua următoare se îmbogăţeşte şi se precizează:
„A doua zi Bujor era poate mai chipeş şi mai voinic decât muntenii ce întâlnisem până atunci, însă tot om, ca noi ceilalţi. Avea chipul
alb-rumen, prelung şi tăiat în fiecare obraz de câte o gropiţă, preschimbate la zâmbet în câte o uşoară cută, ce-i scotea şi mai mult pe laturile
feţei puternicul cadru de muşchi al fălcilor. Ochii mari negri-verzi, tăiaţi ca nişte matostate sub sprâncenele încondeiate pe sus, gura mică
apărată de o mustaţă neagră şi subţire, bărbia cărnoasă, modelată cu
migală în jurul adâncăturii pusă ca un miez în alcătuirea ei, toate vorbeau de o bărbăţie şi de o virtute neobişnuite. Dar mai presus de orice,
din făptura lui se desluşea bunătate. Nu o bunătate moale, blajină, de
rând, ci o bunătate tare, aş zice de oţel.“
Aliman din Lostriţa:
„Aliman era frumos şi voinic. Nu ştia de frica nimănui. Cu atât
mai puţin de a celor nevăzute şi neştiute.“
Necunoscutul dintr-un vis în Căprioara din vis:
„Unul, pe care mi se opriră privirile, tânăr şi voinic, părea că-i
călăuzeşte şi-i însufleţeşte pe toţi. De unde îl cunoşteam eu? Cu cine
semăna? Îmi amintea de cineva, şi cu toate sforţările nu mă puteam
apropia de amintire, mi-era din ce în ce mai apropiat, ştiut. Dar o pojghiţă de uitare mă despărţea de el. Ah, de ce n-o pot sparge, ca să-l
cuprind?“
Breb din Vaca blestemată:
„Întinsele domenii ale prinţului, cu uriaşii lor codri... nu aveau
pădurar mai harnic şi mai priceput ca Breb. Aprig şi neadormit, el veghea cu străşnicie peste multele lui mii de supuşi, copacii, pe care-i
cunoştea ins cu ins şi-i ocrotea cu milă... Neam de neamul lor, Brebii
fuseseră pândari de păduri şi, odinioară, vestiţi crescători de brebi.
Brebul de acum, deşi tânăr, se arăta vrednicul lor urmaş; cârmuia verdea-i împărăţie cu dragoste şi dreptate... Şi nu era om rău sau înfricoşat. Atât numai că credea în tot ce făcea. În lucrul mâinilor lui îşi trecea
chiar puterile sufletului său vrednic.“
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Zahei din Zahei orbul:
„Femeile... nu mai puteau după el... Îl găseau frumos, cu chipul
bărbătesc tăiat prelung, cu nasul drept, puternic şi bărbia cărnoasă,
uşor adusă. Sub sprâncenele bogate, ochii nu erau astupaţi, căutau
mari şi tragici lumina.“

Lepădând veşmintele
Nuditatea masculină îl atrage puternic, fără însă ca ea să facă
senzualitatea să se dezlănţuie, nici în cel ce o arată şi nici în cel ce o
admiră. Erotismul apare estetic dominat. Voiculescu se desfată, precum
Michelangelo, contemplând formele trupului bărbătesc în toate splendoarea lor, neascunse de artificialele veşminte:
Aliman din Lostriţa:
„Şi într-un miez de noapte cu luna în pătrar poleind trupul gol
al flăcăului, Aliman a intrat până la mijlocul râului cu peştele vrăjit în
mână, a spus încet descântecul învăţat pe de rost, în care se lepăda de
lumea lui Dumnezeu.“
„Omul“ din Revolta dobitoacelor:
„Omul, la lumina chioară a unui opaiţ, se dezbrăca pentru
somn, zvârlindu-şi una câte una toate vrăjile de pe el... Ieşit din găoacea lui ca un pui golaş, şedea alb şi plăpând, cu carnea mirositoare a
viţel de lapte... Un abur luminos ieşea din trupul omului, mai ales din
osul frunţii şi din creştet, închegându-se în juru-i ca un cearcăn... Omul
era o lină flacără albă, ca o torţă care ar arde toată deodată.“
Naratorul şi Dionis din Sakuntala:
„Dionis, în şort, mă aştepta să mă ducă la o vâlcea, unde şuviţele unor izvoare se adunau într-o adâncătură, ca o cadă, căptuşită cu
lespezi. Nu lipsea nimic din confortul unei băi. După baie am făcut
exerciţii în pielea goală şi ne-am întins pe cearşafurile albe, la soare.
Pe mine nu m-a lăsat decât un minut, cu ceasul în mână, apoi m-a învelit. El, bronzat şi puternic ca un atlet, a stat mult, dedat cu totul voluptăţii masajului ce-i făceau razele soarelui.“
Amin din Pescarul Amin:
„Amin nu spuse nimic. Gol, intră încet lângă mal, cu mâinile
prinse în stuf. Dar apele nu-l răbdară. Îi loviră cu violenţă picioarele şi-l
răsturnară.”
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Atingeri intime
Când două trupuri bărbăteşti se ating sau se cuprind, sensibilitatea artistului freamătă de un fior incomparabil cu ceea ce-l face să simtă
femeia. Imboldul spre contactul corporal e constant, tinzând spre forme
din ce în ce mai intime ale apropierii:
Necunoscutul din Căprioare din vis:
„Aş vrea să îmbrăţişez omul. Dar nu pot să mă clintesc. Mă
simt din ce în ca mai înăbuşit. Las tânărul. Trebuie să călătoresc iarăşi
spre mine, tărâmuri după tărâmuri.”
Iacob şi îngerul în Lupta cu îngerul:
„Şi mâinile omului se încleştau, pafta cu zimţii degetelor petrecuţi unii într-alţii în şalele îngerului. Iar aripile acestuia, ridicate din
sfârc, se încondeiau pe umerii discipolului”.
Naratorul şi Dionis în Sakuntala:
„Era fericit că venisem... Şi, încolăcindu-mă cu braţul drept pe
după mijloc, mă ridică biruitor.“
„După căsătorie plec şi te las pe tine cârmuitor peste şatră şi
peste moşie. Şi mă sărută.“
Zahei în Zahei orbul, la prima sa tatonare inconştienthomoerotică:
„Ridică mâna şi, pentru întâia oară, pipăi capul soţului trecând
palma peste părul lung şi moale, pe care-l ghici bălai, până-n ceafa
adânc scobită de gaura minciunilor. Apoi o întoarse coborând-o încet,
cu popasuri, pe fruntea ieşită în afară, cu două cocoaşe pe laturi, apăsă
ochii boboşaţi cu pleoape tremurătoare ca de o neîntreruptă teamă,
prinse nasul mic, ţuguiat, uşor sumes de vârf, cercetă cu băgare de
seamă gura strânsă, tivită cu buze subţiri şi turtite ca două cordeluţe de
mătase, bărbia lunguiaţă, femeiască, crestată în mijloc de o găurică,
cuprinse gâtul gingaş, alunecă peste pieptul strâmt cu coşul băgat înăuntru; îi apucă, acum altfel, mâinile mari, pătrate, grele, cu degete
neastâmpărate...“
Giugiuc, efebul, evident atras de impunătorul Zahei:
„Giugiuc, făcându-se că bâjbâie, venea la pat, îl apuca pe orb
strâns pe după mijloc, şi-l târa prin sala mijită de ţigări, în timp ce-i
sufla dulce în ureche şi-l împingea cârmuindu-l din pântece şi pulpe, ca
la un dans... Şi-l pipăia cu degetele întrebătoare pe sub subţioară.“
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Cântecul lebedei
E clar că, în omul şi poetul Voiculescu, un proces lăuntric înainta
lent spre ceea ce avea să fie încununarea experienţelor sale de cunoaştere şi simţire. Începuse cândva prin acea căutare proprie naivităţii umane
bine intenţionate şi prost călăuzite: „Părinte, unde să te caut şi pentru ce
te-ascunzi mereu?!” Trecut de 50 de ani, constată nu fără dezamăgire
cât de puţin se grăbeşte cel invocat să dea curs acestui apel: „Tu eşti
prea sus, lumina de la tine /Îmbătrâneşte ca s-ajungă pân-la noi.” Nici
când se apropia de sfârşitul celui de al şaptelea deceniu de viaţă, nu se
făcea încă auzit vreun răspuns. Ba dimpotrivă, în locul unei meritate
revelaţii după o atât de îndelungată, consecventă şi zbuciumată căutare,
soarta îi rezerva încercările cele mai teribile, care aveau să-i zdrobească
trupul şi să-i precipite sfârşitul. Un cuget pios ar putea spune că tocmai
în acele condiţii exterminatoare spiritul său se va fi putut înălţa, purifica
şi întări. E însă o perversiune pseudo-spirituală să ne dorim închisoare şi
călăi pentru a ne putea realiza ca oameni...
La 70 de ani împliniţi, Voiculescu tot nu dăduse de părintele care se ascundea mereu. Se găsea însă pe sine, cel adevărat, de care mai
ales himerele amăgirii religioase îl împiedicaseră să se apropie. Căci
acestea îl făcuseră să privească drept păcat intensitatea umană a unor
vieţuiri în care ar fi trebuit de fapt să descopere suprema-i raţiune de a
fi. „Dar singur trupul fără mântuire / Pe cruce de păcate-mi răstignesc“
(Ecce homo) sau „Am căzut, fiindcă m-ai smuls tu din tine,/Pentru că m-ai
zvârlit am căzut” (De profundis): ce tristă rătăcire prin hăţişurile unei
absurde cucernicii, căutătoare de iluzorii mântuiri şi dispreţuitoare de
adevăruri şi realităţi elementare! Dacă putea fi vorba de o izbăvire,
atunci aceasta privea tocmai nălucirile în a căror funestă mreajă trăieşte
prins cine ia drept bună pălăvrăgeala colportorilor de „bune vestiri”.
Pasul hotărâtor spre o asemenea eliberare l-a făcut poetul prin
îndrăzneala de a nu mai repudia sau condamna ceea ce i se spusese a fi
păcat: „Ştiui că e păcatul... şi nu l-am mai ucis” (Şarpele) – fireşte
deoarece îşi dădea seama că până acum nu făcuse decât să-şi siluiască
spontaneitatea, să se nege pe sine, să trăiască după legea altora. Dincolo
de pojghiţa devoţiunii de tip ecleziastic, care-l înstrăinase de adevărata-i
fiinţă, se descoperea pe sine „sclav dornic ce slujeşte misterul din vechime” (Inscripţie pe un pat antic). Sclavul cui? Al celui pe care cu
patimă-l iubea, aşa cum doar vechii greci ştiau iubi, înainte ca sumbre,
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chinuitoare complexe de vinovăţie să se sălăşluiască în inocenta şi copilăresc încrezătoarea „psihé”. O jumătate de secol se constrânsese să
asuprească pornirea-i cea mai intimă:
„Tu ştii ce lung şi aprig luptai ca să te capăt,
Cu mine-ntâi, cu tine, cu pizma tuturor...“
Acum, în sfârşit, parcă bătrâneţea şi înţelepciunea regăsită i-au
inspirat curajul de a accepta pe deplin, fără remuşcări şi cu un nemaicunoscut entuziasm erotic, ca inima să-i fie luată în stăpânire de tânărul ei
cuceritor, care la rându-i i se supunea. Va apăra de acum înainte cu orice
preţ acest dar foarte târziu al destinului:
„Să te ţin rob, eu, sclavul, pe tine-nvingător,
Nu cruţ nimic.“ (CLXXXIV)
Simţea deasupră-i cerul anticei Helade, când iubirea celui mai în
vârstă către cel foarte tânăr era însufleţită de mitul lui Ganimede, frumosul
prinţ de care Zeus se îndrăgostise şi, prefăcut în vultur, îl răpise. De această
natură îi sunt dorurile acum, la amurg de viaţă, după ce atâta amar de vreme
încercase să se consoleze, în umbra crucii, cu arhangheli şi heruvimi:
„De ce nu pot fi Zeus, stăpân pe slăvi? Acolo
Te-aş lua, eternităţii să fii un nou Apollo.“ (CCXXVI)
(ceea ce sugerează ceva din identitatea spirituală a iubitului).
Este simbolul care i-a dat posibilitatea să se împace cu cea mai profundă
aspiraţie a fiinţei sale, îndelung oprimată, ceea ce vieţuia el găsindu-şi
expresia potrivită tocmai în nemuritorul mit antic:
„...Ţinut prizonier,
A izbucnit din ţăndări, viu, vulturul iubirii,
Cu ghearele-i de aur să ne răpească-n cer.“ (CLXX)
Şi astfel poetul, cu de la sine putere, dar cu binecuvântarea acelui glorios trecut, restituie demnitatea sa divină sublimului simţământ
surghiunit de creştinism într-un iad născocit de o închipuire bolnavă.

Prietenia strămutată-n iubire
Cântec de lebădă, Sonetele închipuite ale lui Shakespeare dau
pentru prima şi ultima oară expresie, fără înconjur, homoerotismului
care constituia esenţa sufletească cea mai intimă şi mai tainică a poetului. Anterior doar sugerat, sau cu discreţie abordat, el este acum îngăduit
în însuşi altarul creativităţii sale şi pus pe tronul împărătesc al expresiei
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poetice. N-avea importanţă când ar fi fost posibil ca o asemenea mărturie să fie cunoscută de lume. Cândva descoperirea ei urma să aibă loc şi
niciodată nu va fi fost prea târziu în cazul unui mesaj aflat, prin însăşi
natura sa, deasupra vremelniciei.
Totul începuse prin ceea ce se cheamă prietenie, o relaţie aproape banală între două fiinţe. Iată însă că, în virtutea unei legi imanente,
aceasta cunoscu o tulburătoare întorsătură:
„Pe noi prietenia nu ne mai încăpu...
Prea mult crescu şi grabnic năvalnica simţire,
Atunci ne strămutărăm pornirile-n iubire
Şi-o dragoste înaltă şi-adâncă începu.“ (CLXVII)
O strămutare trăită de el ca înălţare în sfere spirituale inaccesibile tradiţionalei prietenii, care nu angajează stratul erotic al fiinţei:
„Dovada cea mai pură a-nnobilării mele
Eşti tu şi-ngăduinţa de-a te lăsa iubit
Mai mult ca un prieten, cu patimile-acele
Cu care-adori amantul de veci nedespărţit“. (CLV)
Cu ce poate el răspunde unui dar atât de fericitor?
Arătându-i necontenit iubitului cât de sublim îi este sufletul,
când vicisitudinile vieţii i-ar întuneca această cunoaştere de sine:
„Îţi sunt o credincioasă şi magică oglindă:
Te-arăt mereu dârz, tânăr, frumos şi înţelept,
Şi de te strâmbă lumea, te vezi în mine drept.“ (CCVIII)
Şi apoi făcând din el eroul acestei opere, scrisă „cu diamantul
caratelor iubirii“:
Eu îmi clădesc sonetul în piscuri, o cetate
Cu rimele creneluri şi orice vers un zid.
Pe tine, prinţ hermetic, ca-ntr-o eternitate,
Smuls pur din gheara vremii, în el să te închid.“ (CLXII)
Iar prin versul inspirat de el, iubitul însuşi va intra în nemurire,
şi odată cu el iubirea aceasta, atât de rar cântată la lumina zilei:
„Din groapa mea zbucni-va o flacără târzie;
Atunci întreaga lume va desluşi, uimită,
Crescând misterioasă a noastră poezie,
Din dragoste născută în zbucium şi ardori,
Pe-ascuns, din tainic tată, ca un copil din flori.“ (CLX)
Dar cea mai vibrantă mulţumire a sa e aceea a prosternării în faţa celui ce i-a subjugat sufletul şi în care îşi recunoaşte împăratul:
516

„Culeg azur şi raze şi roze de pe ramuri,
Stăpânul meu, alesul, cu slavă să-ncunun:
Poporul meu de gânduri, simţire, vis, trup, dor,
Te pun azi peste ele de-a pururi domnitor.“ (CLV)

Prea omenescul...
Dar cel atât de dumnezeieşte adorat este sensibil şi la acel fel de
iubire care o contrazice pe cea a poetului. Puţin trecut prin viaţă, el este
încă vulnerabil la primejdioasa vrajă a celuilalt sex. Elevaţia simţămintelor trăite de poet este umbrită de teama ca rivala să nu-i absoarbă cu
totul iubitul: cunoaşte chinurile geloziei. Chiar în timp ce scrie aceste
versuri, străbate o perioadă de însingurare, iubirea ostilă lui părând să se
fi înstăpânit prea mult pe sufletul celuilalt:
„Când ai să-mi curmi prigoana,
Iar să mă chemi la tine, puternicul meu domn?...
Dar tot veghez – de-aicea – iubirea ta plăpândă,
Ca peste o comoară-n veci hărăzită mie...
Fereşte mai cu seamă să pleci pe mare-albastră
Cu oacheşa aceea făţarnică şi rece;
Năvalnicele-mi gânduri, gonind pe urma voastră,
Vă va stârni tempeste, corabia să-nece;
Căci te iubesc cu ură, întreg, şi numai eu;
Nu te împart cu nimeni, nici chiar cu Dumnezeu.“ (CLIX)
Vârsta şi înţelepciunea îl fac totuşi să accepte, nu fără o tristă
resemnare, realitatea celor două iubiri şi vremelnicia fericirii sale:
„Nu te-am putut cuprinde să fii numai al meu,
E cum aş cere lunii să-mi ardă noaptea-n sfeşnic;
Ţi-e locul între stele... Şi oricât de pigmeu,
Mi-e dragostea cer, iar tu, luminătoru-i veşnic.
Ştiu, între noi sunt două iubiri: a mea şi-a ta;
Nu ne-a-nchegat în sine o unică simţire:
Tu firul tău oricând vrei poţi rupe sau scurta,
Dar lanţul meu rămâne şi-i fără-mpotrivire.“ (CXCVI)
Doar o alinare rămâne cu putinţă – aceea a efemerelor extaze,
cărora poetul li se abandonează cu frenezie şi pe care le cere implorând.
Deşi continuă să vadă în senzualitate latura impură a iubirii, a învăţat
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totuşi să-i recunoască nu numai temeiul şi necesitatea, dar şi divina ei
natură, căci „mocirla cărnii noastre răsfrânge cer şi stele“:
„Iubite, dă-mi gura... ne-necăm!
Necontenit viaţa are nevoie-n noi
De negre-ngrăşăminte, ca planta, de gunoi.“ (CCXXXVIII)
Dar aceste umbre ale erosului cel condamnat de oameni, de biserici şi de legi, nu-l vor face niciodată să se mai îndoiască de firescul şi
frumuseţea lui, şi va încerca să-şi convingă şi iubitul de profunda legitimitate spirituală a sentimentului care-i uneşte. Teama de odinioară a
fost pentru totdeauna răpusă:
„N-ai teamă, nu ne este iubirea eretică:
Călcăm noi doi vreo lege a inimii-n picioare?“ (CCVIII)

Poetul şi cei de care râdem
Homoerotismul eliberat, în unire cu înţelepciunea vârstei, îl face
pe Voiculescu înţelegător chiar şi faţă de acea manifestare a homosexualităţii pe care nu numai lumea zisă normală, dar şi o mare parte a homosexualilor înşişi o privesc dispreţuitor: masculinitatea efeminată. O va
evoca plin de simpatie în „Zahei orbul”, unde schiţează câteva figuri de
efebi care îndulcesc viaţa deţinuţilor, dintre aceştia cea a lui SaharianGiugiuc detaşându-se cu impresionantă pregnanţă. Nunta acestuia cu
Boieru, zugrăvită în culori aproape solemne, e o pagină antologică (în
speranţa că odată vor apare şi astfel de antologii...):
„Giugiuc sosi îmbrăcat ca o fecioară, într-o lungă cămaşă albă
femeiască, cât se ţinea ca o rochie târâş după el, cu piepţii încreţiţi în
volănaşe, horboţele şi alte bibiluri, strâns peste mijloc cu o cingătoare
roşie. De pe capul cu părul acum mărişor crescut îi atârna pe spate un
văl adevărat de mătase. Toate împrumutate prin nevasta unui paznic din
chiar casa directorului, unde s-a iscat oarecare ciondăneală... Giugiuc
păşea palid, cu ochii umezi parcă de lacrimi, la braţul lui Boieru, înzorzonat şi el peste hainele vărgate, cu panglicuţe şi alte ţarţamuri. Pe
hârdăul de apă, slujind acum drept sfântă masă, luceau două cercuri, în
chip de cununii, tăiate din tinichea de acoperiş frecată până ajunsese
argintie... În loc de lumânări, Zahei şi Alexandru le-au ţinut aprinse
două felinare din ocnă. Popa Ţurcă, înveşmântat într-o largă rochie
albastră, descusută din cingătoare, căpătată pentru împrejurarea asta
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tot din afară, a spus din toată inima rugăciuni, a rostit pe dinafară cât
s-a mai priceput şi şi-a adus aminte, frânturi de slujbă, le-a schimbat
inelele, le-a închinat cununiile sărutate de amândoi, i-a adăpat din acelaşi păhărel şi i-a hrănit din acelaşi pesmecior soldăţesc din care au
ciugulit ca doi hulubaşi... Le-a cântat Isaia dănţuieşte, învârtindu-se în
jurul hârdăului cu orbul bâjbâind după ei... Boieru a plâns, SperiePeşte a hohotit de râs. Zahei a rămas adânc zguduit de puterea duhovnicească a tainei slujite şi simţea nevoia să se apropie de popa pentru
toată durerea şi obida lui. A urmat zaiafet mare...”
Simpatia autorului pentru această categorie umană, a cărei demnitate e prea rar recunoscută şi respectată, capătă o notă de veselie
atunci când contextul – în speţă mediul călugăresc – i-o permite, nealunecând însă niciodată spre râsul răutăcios. Portretul fratelui Minodor,
„un fătălău rumeior – răsfăţatul stareţului”, din Chef la mănăstire e
delicios. Voiculescu îl creionează pe fondul petrecerii care va dura trei
zile, când nostimul personaj emisese o năstruşnică idee:
„Dăm jos din perete icoana Mântuitorului şi o punem pe un
scaun cu un tacâm înainte, ca la Nunta din Cana...
- Taci proasto! îl puse la locul lui acesta (stareţul, n. n.). Pe
vremea nunţii din Cana, Isus era carne şi oase şi umbla printre oameni.
Acum e dumnezeul nostru şi ne trăzneşte!
Fetişcanul nu se lăsă, ci grăi, lăsând genele lungi şi mieroase în
jos:
- Atunci nu mănânc eu ci trec înapoia sfinţiei-tale, să te slujesc.
- Dinapoia mea o să treci când o veni timpul şi locul potrivit, îi
zâmbi împăcat Iosafat stareţul. Acu o să stai lângă mine şi o să-mi
cânţi. Nu degeaba eşti protosinghel...
Cum fratele Minodor era înclinat mai mult spre vinuri muiereşti
dulci şi licoroase, stareţul şi domnul său în părintească grijă
luminându-l des când cu vorba, când cu pilda, îl îndruma către vinurile
bărbăteşti, vânjoase, cu voinicie în ele...
Stareţul, înfoiat în jilţ, trase la el, ţinându–l pe un genunchi scos
mai afară, pe fratele Minodor, care cu obrăjorii lui bucălaţi, ochii lâncezi albaştri, şi abia o mijire de perişori negri pe buza de sus, cu părul
inele revărsat pe spate şi-n lungul veşmânt de mohair, părea un înger
rezemat pe pieptul unui bătrân sfânt.“
Dar poetul devine foarte serios când reflectează la tâlcurile ascunse ale acestei împerecheri de sexe într-o singură fiinţă: aproape inac519

ceptabilă pentru lumea comună şi totuşi sugerând mistere tulburătoare
pentru cine-şi dă osteneala să o ia în serios. Iar el o face cinstind această
enigmatică formă a condiţiei umane printr-un adevărat imn: Androginul.
„Ţin cumpăna-ntre suflet şi-ntre carne.
Drept chezăşie limpede-a puterii
Că patimile n-au să mi-o răstoarne
Port amândouă cheile plăcerii...
Îngemănând potrivnice silinţe,
Cobor zâmbind din alba-ntâietate,
Din soiul unic fără de seminţe,
Închis în pura mea deplinătate...“
Iată cum a acţionat climatul social homofob asupra celor doi corifei ai culturii române contemporane.
Pe Noica l-a făcut să se scufunde în inautenticitate şi să se servească de geniul său speculativ pentru a crea o falsă viziune a lumii, a
omului şi a culturii, răsfrângere a propriei sale falsificări fiinţiale.
Pe Voiculescu l-a întărâtat să i se împotrivească, şi astfel, în luptă victorioasă cu ea, să-şi cucerească forţa nu numai de a fi pe deplin el
însuşi dar şi de a se manifesta ca atare. Indiferent la opinia publică, la
„gura lumii”, la reputaţia sa postumă. Preocupat exclusiv de iubirea ce
se pârguise în taină de-a lungul unei jumătăţi de veac, pentru a izbucni
ca o vâlvătaie în sufletul şi în trupul septuagenarului. Supremă bucurie
şi iluminare înaintea tragediei.

II. Răzvrătirea urgisiţilor
Bimilenara atotputernicie homofobă a făcut practic imposibilă o
replică de autojustificare din partea homosexualilor stigmatizaţi şi incriminaţi. Cu adevărat tragic era însă nu faptul asupririi în sine – nu
trebuie omul să înfrunte necontenit o formă sau alta de asuprire? – ci
efectul ei paralizant asupra vieţii spirituale. Se stingeau jalnic voinţa de
împotrivire, sentimentul comunitar, amintirea trecutului de neînrobire.
Le luaseră locul acomodarea mincinoasă, existenţa de cârtiţă, mediocra
mulţumire de a smulge pe furiş draconicului sistem de supraveghere o
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plăcere interzisă. În această atmosferă de paralizie şi amnezie, de înjosire şi înfricoşare, pe nimeni nu-l mai ducea gândul la înrudirea intimă a
înclinării sale cu ceea ce vibrase odinioară în suflete viteze ca Epaminonda, Alexandru şi Cezar, în genii creatoare ca Platon, Leonardo şi
Michelangelo, în regi cu înfăptuiri nemuritoare ca Richard Inimă de
Leu, Frederic cel Mare sau Ludovic II al Bavariei.
Dar în virtutea uneia din legile majore ale evoluţiei, când o degradare atinge punctul cel mai de jos, începe de la sine mişcarea în sens
contrar (bineînţeles, în presupunerea că degradarea nu dusese la anihilare, ceea ce pentru homosexualitate în nici un caz nu s-ar fi putut întâmpla, ea dovedindu-se de secole intrinsecă fiinţei şi cu neputinţă de extirpat). Or, la începutul secolului XIX, după ce în decursul istoriei fuseseră
făcute atâtea declaraţii pompoase de voinţă exterminatoare, homosexualitatea umană dădea primele semne de dezmeticire din buimăceala în
care o ţinuseră vitregiile veacurilor, de trezire a vitalităţii sale ofensive.
„Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soartă!“: acest îndemn – bine cunoscut românilor, atât de deprinşi cu apăsări de tot felul – începea să se
facă auzit şi în conştiinţe de homosexuali, la început foarte răzleţe, apoi
începând să se apropie una de cealaltă, în sfârşit unindu-se în vederea
unei acţiuni eficiente şi hotărâtoare. Să parcurgem sumar aceste etape.

Luptătorii răzleţi
Cel care pare a se fi angajat primul în această luptă n-a vrut să-şi
divulge numele. Este misteriosul autor al lui Don Leon, poemul polemic, fictiv atribuit lui Byron şi amplu studiat în capitolul „Murdara puritate”. Dar exact în acelaşi timp, între anii 1836-1838, apărea în Elveţia o
scriere de capitală însemnătate pentru această deşteptare a conştiinţelor,
chiar dacă era sortită ignorării. Nu din efectul ei asupra celorlalţi îşi
trage ea importanţa – el a fost aproape nul, la vremea sa – ci din caracterul ei de mărturie a rezistenţei active care începea să se pârguie în sufletul homosexualităţii martirizate. Se intitula „Iubirea masculină a grecilor, raporturile ei cu istoria, educaţia, literatura şi legislaţia tuturor
timpurilor”. Cele două volume necesitaseră 15 ani de muncă din partea
autorului – ideea cercetării îi venise deci când Byron încă trăia şi proiectul lui Don Leon nu încolţise încă în mintea celui destinat să-l conceapă.
Putem vedea de aceea în autorul ei, elveţianul Heinrich Hoessli (1784521

1864), părintele conştiinţei homosexuale de sine. A fost cel dintâi care a
cutezat să pornească la o adevărată contraofensivă împotriva urii agresive de care sunt înconjurate fiinţele ce iubesc altfel decât cei mulţi, căci
îşi dădea perfect seama de rolul obscurantist al acestei uri în viaţa societăţii şi culturii. Simţea ca un apel suferinţele victimelor ei: „în vreme ce
noi pălăvrăgim şi visăm despre cultură, drept, umanitate, lumină şi
iluminism, mii şi mii de nevinovaţi lâncezesc în surghiun sau în lanţuri,
acoperiţi de ruşine“.1
Pălărierul filosof. Destinul voise ca acest acerb critic al homofobiei, comparată de el mereu cu vânătoarea medievală de vrăjitoare, să
vadă lumina zilei în casa din Glarus unde trăise cu adevărat ultima vrăjitoare, condamnată la moarte cu doi ani înainte de naşterea lui. Om căsătorit, cu un fiu şi o fiică, nu oferea în comportarea sa socială nici o particularitate care l-ar fi distins de ceilalţi, cu excepţia, notabilă, a unei căsnicii bazate nu pe convieţuire, ci pe separarea domiciliilor. În vreme ce
soţia sa locuia în Zürich, el îşi avea reşedinţa în Glarus, unde deţinea un
magazin de pălării pentru dame, în a căror fabricare se specializase.
Abateri de la moravurile oficial recunoscute nu i-au putut fi vreodată
imputate, deşi prin pledoaria sa de-a dreptul entuziastă în favoarea erosului grec va fi stârnit bănuieli; fapt este că nimic compromiţător nu a
putut fi descoperit şi că nici posterităţii nu i-au parvenit informaţii despre viaţa sa intimă. Dacă va fi existat în el o pornire homosexuală – ceea
ce e mai mult decât probabil, căci de unde altminteri să fi provenit înfocarea discursului său – ea trebuie să fi fost foarte interiorizată şi atât de
discret manifestată încât să nu şocheze moralitatea dominantă în ambianţa sa mic-burgheză. Dar însuşi faptul de a apăra pătimaş iubirea cea
interzisă şi de a fi adunat în sprijinul ei un imens material istoric şi literar, atestă existenţa unui temei personal adânc în această curajoasă angajare a sa.
Declanşarea focului lăuntric care i-a alimentat entuziasmul a
avut loc în condiţii extrem de sumbre: la 30 septembrie 1817, avocatul
Franz Desgouttes, în vârstă de 32 de ani, era executat prin tragere pe
roată, precedată de strangulare, pentru a-şi fi ucis asistentul, Daniel
1

Toate citatele din Heinrich Hössli se bazează pe cele trei volume ale scrierii
sale „Die Männerliebe der Griechen, ihre Beziehungen zur Geschichte,
Erziehung, Literatur und Gesetzgebung aller Zeiten“, apărută în Verlag Rosa
Winkel, Berlin, 1996, ca fotocopie după ediţia originală.
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Hemmeler, cu zece ani mai tânăr, care nu voia să mai răspundă iubirii
sale. Hoessli compara zguduirea produsă în el prin această dublă crimă
cu recăpătarea vederii de către un orb: îşi dădea seama de tragismul unei
forme de iubire care cunoscuse în vechea Grecie o veritabilă apoteoză,
dar mai ales identifica în duşmănia cu care aceasta era privită şi tratată
adevărata cauză a dramelor legate de ea. „Ideea voastră nebunească e
cea care a făcut din el mai întâi un om pierdut şi vicios, iar apoi l-a
împins la omor”. Aproape instantaneu i se impuse necesitatea ca o asemenea nedreptate să fie aşternută pe hârtie şi făcută cunoscută semenilor: „Omenia ta depinde acum de faptul dacă taci sau dacă vorbeşti, iar
viaţa aceasta o vei părăsi pedepsit sau binecuvântat, după cum vei fi
acţionat. Scrie, omule! sau rămâi condamnat să fii abandonat pentru
vecie ţie însuţi!“.
Formaţia sa intelectuală de autodidact, cu o mare pasiune a cititului, dar netrecut prin rigorile şcolirii, îl făcea însă să se îndoiască de
posibilităţile sale scriitoriceşti. Se adresă deci unui foarte cunoscut şi
popular scriitor, Heinrich Zschokke, căruia îi puse la dispoziţie tot materialul faptic, istoric şi literar pentru a produce o operă cu un asemenea
conţinut. Acesta acceptă, dar când, după un an, Hoessli se află în faţa
rezultatului – nuvela Eros sau despre iubire, deja publicată – nu numai
că fu adânc dezamăgit, dar se consideră trădat, deoarece intenţiile sale
fuseseră complet denaturate. Ajutorul ajungea la concluzia că apărarea
unei astfel de iubiri ar fi o nebunie şi că cine se lasă luat în stăpânire de
ea trebuie pedepsit.
Nemaivrând să ţină seamă de neajunsurile sale în ce priveşte
meşteşugul scrisului literar, Hoessli se hotărî să purceadă el însuşi la
înfăptuirea planului pe care nu-l putuse vedea realizat cu ajutorul scriitorului de profesie. Aceasta explică imperfecţiunea stilistică a operei. Şi
totuşi, deşi enormele şi prea ramificatele sale fraze, ca şi absenţa unei
clare structurări îngreunează lectura, cititorul se simte captivat de patosul acestei pledoarii fără precedent în istoria culturii europene. Neversat
în construcţia arhitectonică a discursului literar, Hoessli are însă geniul
formulărilor pregnante, aproape aforistice: „Cei mai nobili dintre noi
rătăcesc ca aventurieri, pretutindeni urmăriţi, nicăieri în siguranţă”...
Temeiul acestei persecuţii nu e decât „neagră şi trufaşă superstiţie,
înconjurată de toate puterile ignoranţei şi întunericului, ocrotitor înveşmântată numai în minciună şi în înşelăciune”... Cuvintele-slogan
prin care se rostesc condamnări nimicitoare asupra iubirii dintre doi
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bărbaţi nu sunt altceva decât „plăsmuiri nebuneşti ale închipuirii care
sfâşie sufletele şi prieteniile au aprins ruguri şi au propovăduit omorul
ca binecuvântare şi mântuire!”. Îi era dat unui modest neguţător de
pălării pentru femei să ducă mai departe, înfruntând problematica timpului său, ceea ce începuse Platon şi rămăsese fără continuare, cu excepţia
timidului şi voalatului neoplatonism al Renaşterii florentine.
Cu un curaj intelectual fără seamăn în acel timp, el prezintă iubirea dintre persoanele de acelaşi sex ca „pură şi de neschimbat în om,
de o înaltă moralitate şi constituind o manifestare a divinului în ordinea
naturală a lumii”. Este o absurditate să i se ceară omului a nu fi aşa sau
a se schimba, căci „firea sexuală a omului nu reprezintă voinţa şi nici
opţiunea acestuia”. Hoessli e primul care-l prezintă pe homosexual (nu-l
numeşte aşa, fireşte, căci denumirea încă nu exista, dar nici sodomit nu-i
va spune) ca „suflet feminin într-un corp bărbătesc” – o definiţie ce
avea să fie redescoperită de urmaşii săi întru apărarea homoerotismului
şi să joace un rol important în constituirea unei identităţi homosexuale,
chiar dacă era departe de a epuiza esenţa fenomenului.
După apariţia primului volum, autorităţile cantonale şi bisericeşti reacţionară cu asprime: îi opriră vânzarea şi îi interziseră publicarea volumului următor. Pe acesta, Hoessli îl făcu să apară într-un alt
canton, cu o stăpânire ceva mai puţin vigilentă. O altă pacoste se năpusti
însă asupra lui: un incendiu, în ale cărui flăcări dispăru cea mai mare
parte a volumelor proaspăt tipărite şi depozitate. Aflându-se şi la o vârstă înaintată, nu mai putu să desăvârşească şi al treilea volum, care rămase ca un „torso”. Îşi sfârşi viaţa în singurătate şi resemnare.
Cel dintâi care avu posibilitatea să cunoască şi să adâncească
opera de eroic pionierat a lui Heinrich Hoessli avea să fie şi al doilea
dintre aceşti luptători răzleţi:
Temelii doctrinare. Germanul Karl Heinrich Ulrichs (18251895) avea din belşug ceea ce-i lipsea lui Hoessli: o solidă formaţie
intelectuală şi un meşteşug scriitoricesc desăvârşit. Datorită lor putu
articula o întreagă şi foarte coerentă concepţie a erosului intermasculin ca
manifestare umană de sine stătătoare şi cu profundă îndreptăţire naturală.
Defineşte profilul psihologic al minorităţii contestate în spiritul
lui Hoessli, dar cu mai multă precizie şi nuanţare, iar în calitatea lui de
eminent latinist dă definiţiei o frumoasă formulare în limba lui Vergiliu
şi Horaţiu: anima muliebris virili corpore inclusa, adică suflet feminin
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sălăşluit într-un trup bărbătesc, lesbiana fiind replica simetric inversă,
adică suflet masculin sălăşluit într-un trup feminin.
De asemenea, botează pentru prima oară stigmatizatul fenomen
căruia nu i se dăduseră decât nume de ocară, cu un nume demn de el:
uranism. Derivase noţiunea din platonica Venus Urania, adică cereasca
(fiica lui Uranos), despre care vorbeşte Pausanias în „Symposion”.
Această denumire a avut răspândire în lume până când i s-a substituit
cea de homosexualitate. Iar viitoarei denumiri de heterosexualitate îi
corespundea în teoria lui Ulrichs termenul derivat din cealaltă ipostază a
mitologicei Venus, ca fiinţă zămislită de Zeus şi Dione: dionism, un
termen care nu s-a impus.
Din aceste două concepte fundamentale decurgeau cele care indicau întruchipările lor omeneşti concrete. Homosexualul de azi era
pentru el un Urning (cuvânt care se trage din uranos cu terminaţia germană ing), iar heterosexualul, în mod corespunzător, un Dioning. Celui
pe care azi îl numim bisexual el îi dăduse numele de uranonodioning.
Un Urning cu o masculinitate deosebit de pronunţată era în concepţia lui
Ulrichs un Mannling (de la Mann=bărbat), în timp ce Urning-ul cu înclinare precumpănitor feminină căpăta denumirea de Weibling (de la
Weib=femeie).
Astfel diferenţiaţi, reprezentanţii uranismului alcătuiau un sex în
sine, deosebit de cele două social acceptate. Această idee a unui al treilea
sex, pusă în circulaţie de Ulrichs în al şaptelea deceniu al secolului XIX
avea să se afirme durabil şi să fie intens valorificată în lupta homosexualilor pentru drepturile lor de-a lungul întregii prime jumătăţi a veacului XX.
În fine, anticipând cu peste un secol o revendicare care abia începe să se facă auzită, Ulrichs preconiza deplina legitimitate a unei legături social recunoscute şi cu caracter cvasi-matrimonial între două fiinţe
de acelaşi sex, hotărâte să convieţuiască în iubire şi fidelitate.
Şi-a expus şi dezvoltat doctrina în douăsprezece volume de înaltă ţinută intelectuală, capabilă să reziste celui mai pretenţios examen
ştiinţific, mai ales că el însuşi gândea în consonanţă cu spiritul ştiinţific
al timpului. Lua apărarea erosului condamnat bazându-se pe embriologia contemporană care postula hermafroditismul rudimentar şi potenţialul bisexual din om, precum şi pe modul istoric şi intercultural de a dovedi indestructibila rezistenţă a homoerotismului în ciuda tuturor persecuţiilor. Dacă modernitatea sa uimeşte şi azi, este pentru că ea se manifestă ca atare nu numai în raport cu timpul său, dar şi cu o posteritate
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care, în problema homosexualităţii, gândeşte încă după scheme medievale şi religioase.
Fiecare din scrierile sale are un titlu latinesc, pe cât de concis,
pe atât de elocvent (în primul rând, fireşte, pentru cei apţi să-l înţeleagă,
dar păstrându-şi puterea de fascinaţie şi pentru cei în stare să perceapă
doar nobila muzicalitate a cuvântului): „Vindex”, „Inclusa”,
„Formatrix”, „Ara spei”, „Gladius furens”, „Incubus” etc. Le asocia
adesea un motto, destinat să precizeze ideea şi atitudinea autorului, ca
de pildă: Vincula frago (sfărâm lanţurile). Se adresa deci unor cititori
încă iniţiaţi în cultura umanistă, care în secolul următor se vor împuţina
vertiginos. Cele douăsprezece scrieri, fiecare relativ subţire, formau o
operă unitară al cărei fir conducător era indicat prin titlul lor general:
Cercetări în legătură cu enigma iubirii dintre bărbaţi. Încap astăzi toate
în trei volume.
Studiase dreptul şi, ca avocat, avea o funcţie juridică în administraţia unui orăşel din Nordul Germaniei, în fostul regat al Hanovrei.
După doi ani de serviciu funcţionăresc, prestat fără tragere de inimă, dar
mai ales văzându-se confruntat cu zvonurile care începeau să circule pe
seama lui, se hotărî să trăiască pe cont propriu, îşi părăsi postul şi începu
o viaţă călătoare cu perioade nu foarte lungi de stabilire într-un loc sau
altul. Se mulţumea cu modestele mijloace de subzistenţă pe care le putea
câştiga prin publicarea – foarte anevoioasă – a scrierilor sale. Faptul de
a nu depinde de nimeni îi crea timp şi disponibilitate pentru înjghebarea
unei comunităţi internaţionale, ai cărei primi muguri apăreau tocmai
datorită efectului produs de cărţile sale, de a căror expediere în lumea
întreagă se ocupa el însuşi. Ulrichs izbutise să creeze o vastă reţea de
corespondenţi interesaţi de literatura sa şi care ar fi putut alcătui o primă
uniune mondială a uraniştilor, dacă teama de a ieşi în public cu propria
identitate n-ar fi fost atât de inhibantă.
Nimeni dintre cei ce-l preţuiau n-a cutezat să urmeze exemplul
lui Ulrichs însuşi, care se încumetase, la Congresul juriştilor germani de
la München (28 august 1867), să ceară reconsiderarea radicală a felului
cum justiţia înţelege să trateze iubirea cea milenar persecutată. Rumoarea iscată printre congresişti de această nemaipomenită îndrăzneală fu
urmată de un adevărat tărăboi care-l opri pe vorbitor să-şi continue provocatoarea cuvântare. Într-un articol care comenta nu numai evenimentul, dar şi întreaga activitate scriitoricească a lui Ulrichs, profesorul şi
doctorul în medicină Alois Geigel spunea, printre altele: „Domnule
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Ulrichs! Luaţi-vă tălpăşiţa! Cumpăraţi-vă, vă rog, împreună cu cei
25000 de urningi ai dumneavoastră, un loc la Polul Nord, numai scutiţi
pământul nostru german de prezenţa Domniei Voastre!“.
Scârbit de mediul în care trăia şi renunţând a se mai consacra
cauzei celor de-o seamă cu el, dar atât de nevrednici de el, Ulrichs îşi
părăsi pentru totdeauna patria. Se exilă în oraşul italian Aquila, unde îşi
petrecu ultimii cincisprezece ani de viaţă, dedicându-se filologiei latine
pe care o propaga cu fervoare. Izbuti chiar să scoată cu oarecare regularitate o revistă scrisă integral în latineşte, Alaudae, şi care îşi avea chiar
cititorii ei credincioşi. Nu avusese norocul de a-şi găsi confraţi de luptă
pentru ţelul lui cel mai drag, dar îl avu pe acela de a fi fost apreciat de
un bogat marchiz, Niccolo Persichetti, care-i deveni susţinător şi ocrotitor.
În exilul său italian, Ulrichs căpătă aproape statura unui sfânt, într-atât îl
transfiguraseră interiorizarea înclinării şi acceptarea senină a destinului.
Cu puţini ani înainte de a muri, primi vizita ilustrului istoric britanic al
artei John Addington Symonds, uranist pribeag şi el, despre care va fi
numaidecât vorba. Nu fără o anumită melancolie îl va fi întâmpinat singuraticul german pe vizitatorul însoţit de devotatul său partener, chipeşul gondolier veneţian Angelo Fusato.
Dar aparenţele fericite puteau şi înşela, deoarece în oaspete,
grav bolnav de tuberculoză, se instalase deja moartea. Deşi mai tânăr cu
cincisprezece ani decât gazda sa, Symonds avea să părăsească peste
puţin lumea aceasta, cu doi ani înaintea lui Urichs. Nu însă înainte de a
fi schiţat acest portret al exilatului de la Aquila: „Ulrichs este
Chrysostomos (Gură de Aur) în cel mai înalt grad, blând, nobil, un adevărat gentilom şi un individ de mare talent. Pe vremuri trebuie să fi avut
o distincţie personală cu totul ieşită din comun, căci trăsăturile sale
sunt foarte fine, iar craniul său are linii magnifice”. Dar îndărătul acestei imagini crepusculare trebuie să ni-l imaginăm pe cel al cărui verb
înflăcărat ceruse cândva cu impetuozitate drepturi pentru urgisiţi şi care
îşi începea scrierea „Vindicta” cu această declaraţie: „Sunt un răzvrătit.
Mă ridic împotriva stărilor existente deoarece văd în ele o manifestare
a nedreptăţii. Lupt pentru o libertate care să pună capăt urmăririi şi
batjocoririi. Cer recunoaşterea iubirii uraniene. O cer atât din partea
opiniei publice cât şi a statului. După cum iubirea înnăscută dionică
dintre sexe este recunoscută ca îndreptăţită de către opinia publice şi de
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către stat, tot astfel trebuie să se bucure de recunoaştere din partea
amândorura şi iubirea înnăscută uranică”.2
Cucerirea identităţii. Autorul celor şapte volume care alcătuiesc
Renaissance in Italy trebuie să fi avut motive speciale să viziteze în
Aquila un exilat german, autor şi el – cândva! – al unor cărţi cu o tematică foarte diferită. Căci, dincolo de interesele sale cultural-estetice, bine
cunoscute în Europa acelui timp, scriitorul şi cercetătorul John
Addington Symonds (1840-1893) adăpostea în mintea şi în sufletul său
aspiraţii care-l înrudeau intim cu Ulrichs. Doar că, altfel decât acesta – a
cărui timpurie conştiinţă homosexuală de sine biruise repede consternarea şi frica – cultivatul şi finul intelectual britanic, format la Harrow şi
Oxford, avusese de luptat îndelung cu prejudecăţile puritanismului naţional pentru a-şi accepta alteritatea.
O anumită fragilitate a firii sale introvertite, delicate şi iniţial foarte şovăitoare, l-a împiedicat să înţeleagă de la început falsitatea umană a
acestui puritanism şi să i se opună. Împărtăşise şi el un timp iluzia că
prin căsnicie s-ar putea vindeca de ceea ce intelectualul naiv, speriat de
primele zguduiri, crede a fi o boală. Şi această eroare a ignoranţei, a trebuit să o plătească, în virtutea seriozităţii sale morale, prin respectarea
obligaţiilor de soţ şi tată până la sfârşitul nu prea lungii sale vieţi.
Îndatoririle familiale nu numai că nu-l făceau să uite de pornirea
care urca din adâncul fiinţei ci, dimpotrivă, îi sporeau virulenţa. Şi tocmai pentru că putea fi atât de conştiincios cu alţii, se simţea îndatorat cu
cel puţin aceeaşi atenţie şi faţă de propria sa natură. Căsătorit fiind, şi
încă de foarte tânăr, începu să exploreze, în el însuşi şi în afara lui,
2

Dacă bibliografia în jurul lui Hoessli este extrem de redusă, desigur din cauza
punerii la încercare pe care o reprezintă pentru cititor lectura cărţilor sale, cea
legată de personalitatea şi opera lui Ulrichs este enormă. Toate cele 12 scrieri
au fost publicate, grupate în trei volume, de către editura Rosa Winkel, Berlin,
1994, ca fotocopie după ediţia originală: Forschungen über das Rätsel der
mannmännlichen Liebe. Există o traducere integrală în engleză a acestora: The
Riddle of «Man-Manly» Love, Prometheus Books, New York, 1994. Despre
Ulrichs însuşi s-au scris zeci de studii, dominate de excelenta biografie a lui Hubert Kennedy (Enke, Stuttgart, 1990). De asemenea, foarte demnă de menţionat
este culegerea de cercetări şi eseuri apărută cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la
naşterea gânditorului: Die Geschichte der Homosexualitäten und die schwule
Identität an der Jahrtausendsende, Rosa Winkel Verlag, Berlin, 2000.
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enigmaticul şi neliniştitorul eros spre care se simţea puternic împins. Au
fost însă suficiente câteva experienţe pentru ca să-şi dea seama de primejdiile care-l păşteau. Şi atunci se decise, asemenea înaintaşilor săi
Beckford şi Byron, să părăsească pentru totdeauna Albionul. Motivul
oficial, şi într-o mare măsură real, al autoexilării era tuberculoza de care
suferea de timpuriu şi a cărei tratare cerea aerul curat şi tare al munţilor
elveţieni şi clima blândă a peisajului mediteranian. Elveţia şi Italia vor
deveni, alternativ, noua sa patrie. Ajunsese şi el un pribeag, mânat peste
mări şi ţări de nepotrivirea cu lumea în care trăia, cauză profundă a expatrierii sale.
Şi tot Ulrichs, prin scrierile sale, îl ajutase să se ridice deasupra
sfâşierilor lăuntrice pricinuite de persistenţa prejudecăţilor puritane, de
situaţia sa familiară, de un intelectualism înclinat să problematizeze
totul şi de o cultură care îl apăsa în loc să-l înaripeze. Îi datora exilatului
de la Aquila treptata cucerire a acelei libertăţii spirituale care-i îngăduia
să privească de sus şi suveran ceea ce fusese resimţit de el atâta vreme
ca o chinuitoare povară.
Iar alături de înţelepciunea „uraniană“ a gânditorului german,
două întâlniri, cu oameni aflaţi la antipodul său social şi cultural, desăvârşiră în chip existenţial această eliberare, devenindu-i prieteni de inimă. În perioada elveţiană a exilului său fusese tânărul ţăran Christian
Buol din Davos, iar în decursul celei italiene şi până la moartea sa, gondolierul veneţian Angelo Fusato. Pe deasupra, avea marele noroc să
găsească în aceşti flăcăi simpli, foarte puţin atinşi de cultură, fiinţe pe
cât de înţelegătoare, pe atât de devotate. Nici unul dintre ei nu era homosexual, dar amândoi i-au stat alături cu o dăruire uimitoare în strădania de a-şi înţelege şi accepta înclinarea cu care mintea sa, din excesive
scrupule, nu încetase să se războiască. Îşi va manifesta recunoştinţa faţă
de ei cu o generozitate pe măsura acestui nepreţuit ajutor.
Trudnica înaintare a lui Symonds pe drumul cunoaşterii de sine
se răsfrângea asupra cercetării sale literar-artistice. Căci tot ce investiga
din punct de vedere estetic şi filosofic nu era decât ecoul cultural al marii sale taine. Îl atrăgea Renaşterea – căreia i-a dedicat cel mai impunător studiu conceput în limba engleză – deoarece tocmai în acea epocă
homoerotismul începea să respire puţin aerul libertăţii după lunga lui
asuprire religios-medievală. Îşi alegea ca obiect al monografiilor sale
personalităţi ca Michelangelo, Shelley, Whitman care îi ofereau largi
posibilităţi de a explora problematica cea atât de importantă pentru el.
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De acelaşi impuls era condus când traducea în engleză autobiografia
(homosexualu)lui Benvenuto Cellini sau sonetele (homosexualu)lui
Michelangelo. Întreaga sa viziune estetică este impregnată de un subtil
homoerotism, uşor de recunoscut iniţiatului.
Treptat dar sigur, îşi făcea loc în preocupările sale necesitatea de
a contribui la trezirea celor ce făceau parte din familia sa spirituală şi
care se mulţumeau pretutindeni cu o existenţă nedemnă de ceea ce reprezenta în fond alteritatea lor. Şi nimic nu-i părea mai în măsură să-i
înalţe în proprii lor ochi decât reamintirea gloriei trăite cândva de un
sentiment care ajunsese să se lase târât în noroi, atât de societate cât şi
de cei ce-l vieţuiau. Antichitatea greacă, puternic marcată de erosul căzut în dizgraţia creştinismului, ar fi putut oferi însufleţitoare teme de
meditaţie celor munciţi de îndoieli şi complexe. Or, spiritualitatea acelor
vremuri era cunoscută doar la modul academic, iar acesta trecea neruşinat cu buretele peste fenomenul pederastiei, în afara căruia o adevărată
înţelegere a miracolului grec e de neconceput. Pentru foarte pudicul
scientism, tributar pe plan moral mărginitei mentalităţi burgheze, iubirea
cea neconvenţională cultivată în vechea Eladă merita mai de grabă să fie
dată uitării. În 1871, când Symonds îşi scria A Problem in Greek Ethics,
nici un istoric al societăţii sau culturii (desigur cu excepţia lui Hoessli,
dar pălărierul elveţian nu exista pentru cultura de atunci) nu îndrăznise
încă să ia în atentă şi nepărtinitoare consideraţie acest aspect, numit de
mulţi, cu dispreţul ignoranţei, „viciul grec”. Contemporanul şi echivalentul de limbă germană al lui Symonds, elveţianul Jacob Burckhardt,
care studia şi el, în scrieri pretutindeni apreciate, atât antichitatea elină
cât şi Renaşterea, se ferea ca dracul de tămâie să se apropie de periculoasa problematică, deşi ea era intrinsecă acestor culturi şi el însuşi o
purta în sine. Symonds este primul cercetător care a cutezat să afirme şi
să dovedească în marele său eseu, pe cât de documentat pe atât de captivant, că grecii ne invită la o reconsiderare fundamentală a felului cum
gândim despre iubirea dintre fiinţele de acelaşi sex. Cu el începe descoperirea culturii greceşti ca realitate vie şi infinit de actuală, capabilă să
ne însoţească, sfătuitor şi încurajator, în încercarea noastră de a ieşi din
labirintul în care ne-au împins veacurile de prea multă cultură şi prea
absurdă credinţă.
După două decenii, de-a lungul cărora conştiinţa-i de homosexual se consolidase, Symonds îndrăzni – căci pentru timidul britanic
orice nou pas era o chestiune de îndrăzneală – să abordeze frontal feno530

menul tabu. A Problem in Modern Ethics, scrisă în 1891, e un adevărat
strigăt de protest, scos fireşte cu demnitate oxfordiană, împotriva puternicului curent de tratare patologizantă a homosexualităţii. Symonds
trece în revistă toate încercările contemporane de a explica medical iubirea interzisă şi de a postula soluţii corespunzătoare pentru eradicarea ei
ca pretinsă boală. Opunându-le vocea bunului simţ, el afirmă fără echivoc deplina legitimitate, naturală şi istorică, a erosului homosexual;
subliniază raportul de complementaritate, iar nu de antagonism în care
se află faţă cu celălalt eros; în fine, arată cât de mult poate el contribui la
armonizarea socială prin extraordinara-i uşurinţă de a trece peste deosebirile dintre clase, favorizându-le astfel apropierea.
Restrânse ca volum, dar strălucitoare prin nobleţea gândirii şi
pregnanţa expresiei, cele două studii sunt adevărate bijuterii ale literaturii consacrate homoerotismului. Deşi şi-au păstrat până astăzi actualitatea şi prospeţimea, ele trebuiesc apreciate şi în funcţie de ceea ce au
însemnat pentru acel timp. E drept că în mediile de limbă germană o
întreagă operă fusese făurită în jurul acestui subiect, cea a lui Ulrichs.
Dar acolo unde se vorbea limba lui Symonds nu exista absolut nimic în
afara scrierilor osânditoare. Cele două opuscule reprezintă, cu toată modestia înfăţişării, o adevărată premieră în cercetarea homosexuală de
limbă engleză.
Spre deosebire de neînfricatul luptător Ulrichs, capabil să împânzească lumea cu mesajul său, delicatul Symonds nu va avea curajul
să şi-l propună pe al său spre publicare, cu tot largul acces pe care-l avea
la edituri. Tipărind în secret 10 sau 20 de exemplare, le-a făcut să circule printre prieteni foarte de încredere, cu recomandarea unei desăvârşite
discreţii. Cine i-ar putea reproşa laşitate gândindu-se la procesul lui
Wilde care încă nu avusese loc şi în cursul căruia se căutau motive de
acuzare într-un roman aflat deja de cinci ani pe piaţă! Iar în secolul următor, un Gide, un Cocteau, cu toată imensa lor autoritate literară, vor
manifesta aceeaşi reticenţă în a arăta mulţimii că împărtăşesc iubirea
prohibită. Gide va ezita zece ani până să scoată Corydon din sertar şi îl
va arăta la început, ca şi Symonds, doar prietenilor. Iar Cocteau va lăsa
să se scurgă şi mai mult timp până la a-şi declara paternitatea scandaloasei sale Le livre blanc. Dincolo însă de aparenta timiditate, în intimitatea
lui Symonds trăia o combativitate care, tocmai în timp ce scria cel de al
doilea eseu, deci cu puţin înainte de a muri, atinsese punctul de pârguire:
„Dacă mi-am jurat mie însumi ceva, este să lupt pentru drepturile unui
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grup nevinovat şi nedăunător de fiinţe asuprite şi revoltate. Pe mâneca
braţului meu drept e ţesută crucea unei cruciade... Afirmăm că avem dreptul să existăm aşa cum natura ne-a făcut. Şi dacă nu putem schimba legile
voastre, vom continua să le încălcăm”.3
Prin natura sa, homosexualul nu e făcut să fie erou. Adesea însă
împrejurările îl obligă să devină. Iar alteori lucrurile se prezintă atât de
încurcat, încât nu ne dăm seama dacă avem de-a face cu un erou sau cu
un sperios, ca în cazul poetului a cărui evocare urmează.
Revoluţionarul prudent. Prin ceea ce a izbutit să realizeze poetic
Walt Whitman (1819-1892), suntem puşi în faţa unei fapte ce pare a ţine
de eroism şi de miracol totodată. Să se impună ca poet al naţiunii şi să-şi
păstreze un secol şi jumătate acest statut, cu o operă care e de la un capăt la altul un imn închinat iubirii pasionate dintre bărbaţi, şi aceasta
într-o ţară unde puritanismul homofob britanic îşi găsise a doua sa patrie: acest amestec suprarealist de incompatibilităţi nu e plăsmuire a
închipuirii, ci pură realitate. Dacă în America de la finele secolului XX,
lumea zisă gay i-a obligat pe opresori să dea înapoi şi să acorde drepturile anterior refuzate, este deoarece ea parcursese un proces de radicalizare început prin flacăra aprinsă în suflete de poezia lui Walt Whitman.
Conştiinţa combativă de sine şi avântul eliberator al homosexualităţii
americane, pregătitoare ale istoricei răscoale newyorkeze din Christopher Street, ar fi fost de neînchipuit fără acea stare de spirit pe care numai
impactul înaripant al muzicii şi al verbului o fac cu putinţă. În lipsa unei
muzici capabile de un asemenea efect, căci ea nu poate apare acolo unde
atotputernic e jazzul, versul whitmanian, fără de muzicalitate exterioară,
dar străbătut de melodia ferventă a unei aspiraţii spre dezmărginire, a
răsunat ca o Marsilieză în cugetele şi simţirile asuprite de aroganţa homofobă.

3

Din A Problem in Modern Ethics. E semnificativ că cele două studii dedicate
de Symonds fenomenului homosexual n-au fost retipărite de aproximativ un
secol, nici în engleză, nici în germană, iar în Franţa sunt complet ignorate. Marele pionier trăieşte în conştiinţele homosexuale graţie amplelor extrase reproduse în diverse culegeri antologice, precum şi biografiei pe care i-a consacrat-o
Phyllis Grosskurth, New York, 1964. Au apărut în schimb la Detroit, în 1969,
la Wayne State University Press, trei volume extrem de revelatoare conţinând
The Letters of John Addington Symonds.
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Puterea izbăvitoare a mesajului a fost resimţită nu numai în
America, ci pe toate continentele de către acest proletariat universal,
pretutindeni oropsit, al celor făcuţi să iubească altfel decât neîngăduitorii stăpâni. Ce-i drept, poetul era în felu-i un patriot al unei Americi în
tinerească ascensiune şi cu entuziasmante idealuri democratice, dar
această rezonanţă întrucâtva politică a poeziei lui e un produs secundar.
Ea însoţeşte totdeauna glorificarea acelei iubiri pe care lumea şi legile o
condamnau şi căreia el, prin magia verbului inspirat, îi conferea drept de
viaţă, de cetăţenie, de liberă manifestare. Pe de altă parte, patriotul era
capabil şi de o viziune foarte critică a acestei impetuoase ascensiuni
americane, căci tot el vorbeşte despre „our materialistic and vulgar
American democracy”, al cărei „counterbalance” nu poate fi decât acele „threads of manly friendship, fond and loving, pure and sweet, strong
and life-long“4, după care toată fiinţa lui tânjea şi de la care aştepta
ameliorări umane şi sociale altfel de neatins. Pe şleau, căci limbajul lui
Whitman, clar pentru cei din familia lui spirituală, are nevoie totdeauna
de o traducere în proza adevărurilor brutale pentru cei neînrudiţi cu el şi
admirându-l pur estetic: numai homosexualii mai pot salva această lume
înnămolită în materialism şi politică.
Iubirea care leagă doi bărbaţi a fost din când în când discret elogiată de un poet sau altul, cu mare grijă să nu cumva să-i supere pe irascibilii închinători ai celeilalte iubiri. Niciodată însă, nici chiar la vechii
greci, nu răsunase ea atât de sigură de sine şi de victorioasă, chemând şi
prorocind. Cum să nu trezească ea în urgisiţii ritualurilor şi rutinelor
social-erotice, devenite a doua natură, nădejdea unei vieţi mai omeneşti
şi dorinţa de a-i grăbi venirea? Dincolo de opreliştile oficiale, prezente
în majoritatea codurilor penale de pe planetă, o permisivitate biruitoare
lua naştere pretutindeni în conştiinţele sensibile la vraja poeziei. Exact
pe vremea când Marx şi Engels lansaseră electrizantul lor apel „Proletari
din toate ţările, uniţi-vă”, poezia lui Walt Whitman acţiona în spirite ca
un manifest revoluţionar al homosexualităţii planetare.
Nu producea aglutinări sociale – acestea aveau să se nască mai
târziu, şi este bine că a fost aşa. Întâi trebuiau înflăcărate conştiinţele
răzleţe, aceia care ar fi putut fi cei mai buni, dacă s-ar fi găsit pe sine,
dacă şi-ar fi înţeles tulburătoarea pornire şi i-ar fi imprimat direcţia cea
justă. Şi nenumăraţi au fost, risipiţi pe glob, beneficiarii revelaţiei
4

Într-o notă însoţitoare a eseului său Democratic vistas.
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whitmaniene, aducătoare de certitudini şi dătătoare de curaj. Homosexuali de geniu i-au închinat poeme ale gratitudinii. Odele lui Lorca şi
Pessoa sunt azi aproape tot atât de clasice ca şi poezia maestrului venerat.
În viaţa lui Symonds, experienţa lăuntrică dezlănţuită prin întâlnirea sa cu poezia americanului are o întreagă şi lungă istorie, începută
încă pe vremea studenţiei sale oxfordiene. Dacă Ulrichs dădea răspunsuri intelectuale frământatului său cuget, poezia lui Whitman îl încuraja
să iubească pe cei spre care înclina firesc. Şi totuşi, i se părea lui, poeziei lui Whitman i-ar lipsi acea ultimă precizie, trebuincioasă celui ce nu
se mulţumeşte doar cu sugestia ci vrea să i se pună şi punctul pe i.
Această „athletic love”, „fervid comradeship”, „high-towering love of
comrades”, prezentată adesea de poet ca implicând şi corporalitatea
celor purtaţi unul spre celălalt de un elan căruia nu putem să nu-i spunem erotic („Hands I have taken, face I have kissed, mortal I have ever
touched, it shall be you“)5: această iubire nu este ea tocmai cea înfierată
de creştinism şi oprită de lege? Or, poetul nu o spune pe şleau, ideea
explicită a unei aspiraţii erotice spre unirea cu propriul său sex
născându-se în spiritul cititorului ca ecou al extravagantelor sale viziuni
poetice: totdeauna ambigue şi doar tainic vibrând de ceea ce homosexualul intuieşte a fi propria sa lume afectivă. Poezia lui Whitman e desigur
în cel mai înalt grad echivocă, dar ce stranie această echivocitate pe care
atâţia şi atâţia o înţeleg la fel deoarece simt venind dinspre ea acelaşi
influx. Nu constă oare originalitatea whitmaniană tocmai în inventarea
unei precizii de un fel nou, accesibilă doar celor capabili să-i înţeleagă
mesajul? Symonds percepea acest mesaj ca atâţia alţii, altfel nu s-ar fi
simţit confirmat cu atâta forţă în ce avea şi el mai intim şi mai secret,
dar firea lui, mereu îndoită, avea nevoie de o atestare formală. Şi, mai
ales, tare ar fi vrut să ştie dacă Whitman însuşi trăise în sufletul şi în
trupul său această formă atât de tulburătoare a erosului.
Intră aşadar într-o relaţie epistolară de lungă durată cu poetul
american. Cu timiditatea-i caracteristică, îşi îngăduia doar paşi foarte
mici în încercarea sa, uşor indiscretă, de a obţine dezlegarea enigmei de
la maestru însuşi. Repeta de fiecare dată indiscreta întrebare, cu o nouă
insistenţă sau cu un accent în plus. Răspunsurile lui Whitman, totdeauna
binevoitoare, erau însă şi totdeauna evazive. Până când – era în 1890,
spre amurgul vieţii amândorura – se hotărî să formuleze cât se poate de
5
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desluşit întrebarea, şi anume în aşa fel încât cel întrebat să nu se mai
poată eschiva unui „da” sau „nu” răspicat. Răspunsul lui Whitman fu
răspicat, dar şi dezamăgitor. Aproape mânios, îi replica lui Symonds
printr-un categoric „nu”, însoţit de reproşul de a-l fi putut crede întinat
de o asemenea înclinare. Somat să abordeze o temă de care voia cu încăpăţânare să stea departe, poetul înşira la rândul său, spre stupefacţia
lui Symonds, toate invectivele etice şi medicale cu care era era de obicei
gratificată „iubirea ce nu-şi cunoaşte numele”. Nega energic existenţa
vreunui raport între poezia sa şi un fenomen calificat de el ca morbid.
Desigur că era, înainte de toate, o minciună, dar una absolut indispensabilă în acele condiţii istorice. Întrebării lui Symonds îi lipsea
tactul şi chiar simţul realităţii. Devenit de mult un personaj public şi
internaţional, Whitman nu-şi putea permite să-i facă unui străin declaraţii ale căror urmări ar fi putut fi dintre cele mai dezastruoase pentru viaţa
şi poezia sa. Adevărul acestora avea nevoie de voalul unei anumite ambiguităţi pentru a nu şoca prin nonconformismul său. Un alt luptător
răzleţ, de care va fi curând vorba, Edward Carpenter, admirator şi prieten al lui Whitman (al cărui oaspete fusese în două rânduri), totodată
compatriot şi fost coleg de universitate cu Symonds, aprecia foarte judicios indiscreta întrebare pusă atât de brutal poetului. Încerca, într-o scrisoare, să-l consoleze pe Symonds de duritatea cu care-i răspunsese americanul: „Whitman a minţit, spunând că e străin de toate acestea. Dar
cum ar fi putut el acţiona altfel, când ştia că în clipa când ar face o
asemenea declaraţie întreaga presă americană s-ar năpusti asupra lui
pentru a-l sfâşia... Cum l-am cunoscut destul de bine, nu i-aş lua scrisoarea prea în serios. E un om foarte cinstit, dar şi foarte prudent. Ai
încercat să-l sileşti la o mărturisire, la o dezvăluire a adevăratei sale
naturi, iar el şi-a adunat toate forţele pentru a se apăra... E însă, după
părerea mea în afara oricărei îndoieli că Walt Whitman e un iubitor al
bărbatului. Toate gândurile sale se îndreaptă spre acesta, şi e lipsit de
sens ca cineva să vrea a o ascunde”.6
Or, până să ajungă pe piscul recunoaşterii generale, atât autorul
cât şi poezia sa străbătuseră un urcuş flancat de multe prăpăstii. Iar din
acestea se înălţa spre ei un fum amintind mirosul de carne arsă exalat de
rugurile medievale. Nu odată fusese rostită bănuiala sodomiei. Iată cum
6
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a fost primită Leaves of Grass la apariţia sa în 1855 de către jurnalistul
Rufus Griswold, care, după o recenzie injurioasă, încheia aşa: „În referirea noastră la această carte ne-a apărut imposibil să dăm expresie unei
idei fie ea şi vagi despre stilul şi cuprinsul ei, precum şi dezgustului şi
repulsiei pe care ni le stârneşte, fără a întrebuinţa un limbaj dezagreabil urechilor fine. Se pare însă că, în împrejurări ca cele de faţă, cineva
trebuie să îndeplinească această neplăcută dar foarte serioasă datorie.
Arhivele crimei arată că mulţi monştri au continuat să rămână nepedepsiţi, deoarece etalarea abjecţiei lor era aşteptată cu prea multă lipsă
de delicateţă (indelicacy). Peccatum illud horribile, inter Christianos
non nominandum“ .7 Cu astfel de hăituitori pe urmele sale, cel care
promitea iniţial să reveleze „the secrets of my nights and days” deveni
cu fiecare nouă ediţie a poeziilor sale – şi n-au fost puţine – din ce în ce
mai enigmatic şi mai puţin transparent în felul de a evoca pasiunea sa
pentru masculinitate. Recurgea uneori chiar la mijloace pentru a-şi punea
eventualii duşmani pe false piste. Putea de pildă, de la o ediţie la alta, să
schimbe sexul persoanei cu care spunea că se ţine de mână, adică să o
facă din băiat fată, neezitând astfel să contrazică patosul general al liricii
sale, astronomic depărtată de erosul heterosexual.
Recunoaşterea lui Whitman a venit pe măsură ce vociferările
detractorilor se potoleau. Şi se potoleau aşa cum o făcuseră cei scandalizaţi la vremea lor de sonetele lui Shakespeare, de nudurile lui Michelangelo, de versurile lui Baudelaire şi Verlaine, de romanele lui Flaubert şi
Proust, incriminate la început pentru ceea ce englezul numeşte „gross
indeceny” iar continentalul „atentat la moravuri”. Protestatarii obosiseră, ceilalţi se obişnuiseră, provocarea începea să sune ca o muzică mângâietoare, cam aşa cum se întâmplase cu disonanţele beethoveniene,
cândva pricină de adevărate încăierări estetice.
Apele se liniştiseră şi se aşezaseră, dar în sufletul poetului trecut
prin toate aceste încercări traumele lăsaseră urme. Cum să nu fie temător? Cum să nu devină prudent? Astăzi, desigur că s-ar fi comportat ca
Leonard Bernstein sau Gore Vidal, cărora puţin le păsa de etichetările
opiniei publice. E uşor însă să fii erou după ce primejdia a trecut şi când
Statele Unite îşi pot permite luxul să trimită la Bucureşti un ambasador
care-şi afişează dezinvolt homosexualitatea...
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Şi totuşi, mânia manifestată de poet în răspunsul trimis lui
Symonds nu era numai minciună. Era chiar foarte adevărată, în măsura
în care pentru el homosexualitatea (ar fi zis probabil sodomie, deoarece
noul concept abia se năştea) echivala cu o pierdere a virilităţii, cu efeminarea. Şi acesta era într-adevăr felul curent în care societatea, pretutindeni, şi-l imagina pe homosexual sau pederast. Glorificând ceea ce el
numeşte „adhesive love“, bazată pe unirea intimă a două fiinţe bărbăteşti la fel de virile, Whitman se delimita în chipul cel mai net de această
formă a homosexualităţii, ignorând însă că este vorba doar de un aspect,
şi încă unul foarte marginal, al acesteia.
Este foarte posibil să nu se fi considerat deloc homosexual în
sensul actual al cuvântului şi să fi fost deci chiar sincer în indignarea sa.
Cam aşa cum, pe alte vremuri, reprobabil era cel cu rol pasiv în raportul
sexual dintre doi bărbaţi, şi câtuşi de puţin cel penetrant (o comparaţie
care trebuie însă luată cum grano salis). Partenerul activ n-avea să-şi
reproşeze nimic şi nici alţii nu-i găseau vină.
Aşa văzând lucrurile, putem spune că poezia lui Whitman nu
cântă homosexualitatea ci, foarte inocent, iubirea născută între doi bărbaţi, uniţi printr-un misterios fluid care-i face să aspire la transformarea
lumii în numele sentimentului numit de poet „adhesiveness”. Şi tot aşa,
relaţia sa personală cu nenumăraţii tineri pe care-i frecventa sau de care
era frecventat, nu era una homosexuală; îi plăcea, pur şi simplu, în numele aceleiaşi „adhesiveness”, să-şi petreacă nopţile strâns îmbrăţişat cu
Peter Doyle sau Harry Stafford, intraţi în istoria literaturii alături de
ilustrul lor maestru şi amant.
Sanctuar artistic. Germanul de origine baltă Elissarion Von
Kupffer (1877-1942) avu extraordinara inspiraţie să cheme în sprijinul
iubirii interzise marea cultură a tuturor timpurilor şi a întregii lumi. Deşi
avea pe atunci doar 28 de ani, cuprinzătoarele sale cunoştinţe filologice
şi literare îi îngăduiseră să-şi dea seama de universalitatea motivului
homoerotic. Aflat totdeauna în umbra celui heteroerotic, de teamă să nu-i
aţâţe complexele homofobe, el trecea în general neobservat. Discreţia
autorului, superficialitatea cititorului, escamotarea din partea comentatorului îşi dădeau mâna întru a oculta ceea ce majoritatea covârşitoare a
scriitorilor, poeţilor, artiştilor evocau totuşi, într-un fel sau altul. Idila de
tipul Romeo şi Julieta stătea într-un prim-plan atât de acaparator şi pe
deasupra inundată de luminile proiectate de reflectoare din afară, încât
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doar foarte puţini remarcau că îndărătul ei o altă idilă se consuma, i-am
putea spune cea dintre Romeo şi Iuliu. Chiar Shakespeare ne dă posibilitatea unei asemenea constatări, deoarece şi la el, ca în orice simfonie,
tema principală este pusă în valoare doar prin rolul jucat pe lângă ea de
tema secundă (nu însă secundară). Iar tema secundă a tragediei sale este
iubirea dintre Romeo şi Mercuţio, nu mai puţin zguduitoare decât cealaltă, pentru cine are sensibilitatea necesară.
Înzestrat din plin cu cele trebuincioase pentru a identifica şi
scoate la iveală acest filon neîntrerupt al literaturii universale, Kupffer a
întreprins la finele veacului XIX o operă fără precedent: înmănuncherea
fragmentelor cu acest caracter într-o culegere antologică a cărei desfăşurare cronologică, de la tânguirea lui David, zguduit de moartea lui Jonathan, până la Lermontov, Verlaine şi Pierre Loti, are alura unui roman
liric al iubirii ce nu-şi poate rosti numele (căci termenul de homosexualitate era încă în scutece, iar despre sodomie nici un poet nu voia să audă). Departe de a fi exhaustivă, cu toată imensitatea spaţiilor geografice
şi istorice parcurse de alcătuitor, culegerea e profund revelatoare. Cine o
străbate, începe să privească altfel literatura şi să intuiască ceva din misterul creaţiei. Îşi dă seama ce esenţial este homoerotismul pentru aproape orice artist şi nu fără un temei foarte adânc, depăşind aspectul sentimental sau senzual. Prin însăşi firea şi înzestrarea sa, artistul stă mai
aproape de androginitatea primordială decât omul obişnuit, fie acesta şi
cititor fervent al producţiilor lui literare. Nevoia plenitudinii şi adevărului îl face să nu ignore o dimensiune a erosului care este şi aceea a condiţiei umane însăşi. Pentru homosexualul încă în conflict cu sine însuşi
este o mângâiere şi o încurajare să descopere universalitatea şi perenitatea unor simţăminte pe care el, în clipele de dezorientare, le credea datorate unui nenoroc personal.
Kupffer realiza această antologie nu ca un culegător de texte, ci
în complexa-i calitate de traducător (foarte tare în filologia clasică şi
modernă), de comentator (cu arta portretizării pregnante), în fine de poet
(autor al unor poeme adăugate, fără falsă modestie, la sfârşitul acestei
defilări de nume prestigioase). Şi era chiar mai mult decât un poet. Pictor înrudit spiritual cu prerafaeliţii britanici, influenţat întrucâtva şi de
Gustave Moreau, se va realiza ca atare împodobind cu fresce edificiul
destinat de el să fie un templu al spiritualităţii homoerotice, în partea
italiană a Elveţiei, la Minusio. Se statornicise acolo după peregrinări
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menite să-l îndepărteze, pe cât posibil, de regiunile prea bântuite de
homofobie ale Europei centrale.
Avusese norocul neobişnuit să fie întovărăşit de la bun început
de tânărul Eduard von Mayer, cu înclinări intelectuale asemănătoare, dar
care, în perioada iniţială a prieteniei lor, încă oscila între cele două forme ale Erosului. Alături de Kupffer, şi mai ales prin confruntarea cu
sine însuşi la care se vedea provocat, izbuti să facă lumină în sine şi să
se decidă. Rămas lângă marele său prieten până la capătul vieţii acestuia, i-a supravieţuit două decenii, de-a lungul cărora a întreprins tot ce
putea pentru a-i perpetua memoria şi a-i răspândi mesajul.
Ideea de a face din marea cultură o aliată împotriva homofobiei
avea să fascineze multe spirite. Primul care o prelua, înfăptuind-o însă la
modul britanic, era gânditorul şi poetul, luptător răzleţ şi el, căruia îi
vom consacra portretul următor.
Contraofensivă britanică. Prin Edward Carpenter (1844-1929)
începe rezistenţa activă împotriva homofobiei pe teritoriul britanic. Este
primul care i-a aruncat acestuia mănuşa provocatoare, dispus să asume
toate urmările gestului său. Este de asemenea cel dintâi englez care,
renunţând să se mai exileze pentru a-şi salva pielea, a optat pentru înfruntarea prejudecăţilor naţionale în propria lor casă. Şi pentru a pecetlui
această combativitate şi-a ales şi şi-a impus un mod de viaţă care era o
pură sfidare a uzanţelor burgheze. Provenitor din burghezia avută şi
format teologic la Cambridge, şi-l luă ca tovarăş de viaţă pe George
Merril, un simplu şi modest proletar, încălcând astfel tradiţia neamestecului dintre clase. Cei doi oferiră primul model de căsnicie homosexuală, netemătoare să înfrunte ostilitatea mediului. Trăiau într-o fermă, la
Millthorpe, în Derbyshire, înconjuraţi numai de priviri bănuitoare şi guri
clevetitoare. Chiar şi prietenilor a trebuit Carpenter să li se împotrivească, mai toţi voind să-l împiedice a se afişa cu un mod de viaţă atât de
neconformist. Şi totuşi nu i s-a întâmplat nimic. Se mârâia în jurul lui,
autorităţile erau cu ochii pe el, dar nimeni nu putea să-l împiedice a trăi
cu cine voia.
Paralel făptuise şi o altă dezicere de la ceea ce societatea aştepta
de la el, şi anume în calitatea lui de teolog şi apoi de pastor anglican.
Scurtul timp consacrat de Carpenter profesiunii duhovniceşti i-a ajuns
ca să-i înţeleagă falsitatea şi zădărnicia. A devenit repede conştient că
ceea ce oamenii numesc Dumnezeu nu se află acolo unde este aşezat de
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către administratorii evlaviei. Redevenind laic, îşi propuse să sfinţească
viaţa sa şi a altora printr-o fidelitate desăvârşită faţă de poruncile propriei
sale conştiinţe.
În atmosfera aproape idilică de pace câmpenească în care se retrăsese de timpuriu şi încălzit de prezenţa lui George Merril care luase
asupră-şi toate grijile şi muncile domestice, Carpenter va desfăşura o
vastă activitate creatoare destinată să scoate din ilegalitate ideea iubirii
dintre persoanele de acelaşi sex şi să o cureţe de murdăriile depuse asupră-i de răutatea şi neînţelegerea oamenilor. Într-o vreme când conceptul
de homosexualitate încă nu apăruse, el propunea noţiunea de iubire homogenă, mult mai logică din punct de vedere lingvistic, ambele componente având aceeaşi etimologie. Putinţa confundării ei cu cealaltă accepţie a termenului i-a împiedicat însă adoptarea. A preconizat de asemenea
considerarea celor pe care azi îi numim homosexuali ca aparţinând „sexului intermediar“: punte între sexele opuse şi trăgându-şi legitimitatea
din această funcţie a sa, creată de natura însăşi. Prin sexul intermediar
aceasta dă expresie voinţei sale de ambiguitate, de clar-obcur, de conciliere a contrariilor, pe care n-o poate manifesta diferenţiind net sexele şi
făcând ca fiecare să aibă o tendinţă răspicată spre sexul opus.
Cu un fel de gândire laburist (adică opus mentalităţii conservatoare şi aristocrate), Carpenter încerca să spiritualizeze ideea socialistă,
care-i stătea foarte la inimă. Atrăgea atenţia asupra efectului superior pe
care l-ar putea avea aceasta dacă revendicărilor economice şi sociale li
s-ar alătura şi promovarea unor valori umaniste. În acest context, se
străduia să demonstreze însemnătatea „iubirii omogene”, odată acceptată de societate, pentru armonizarea acesteia şi progresul ei democratic.
Nu este una din caracteristicile ei majore tocmai transcenderea deosebirilor de clasă sub imperiul unui sentiment izvorâtor din straturile cele
mai pur şi mai fundamental umane ale fiinţei?
De astfel de idei erau pătrunse scrierile care ieşeau de sub pana
acestui nu numai hotărât, dar şi contemplativ luptător. Căci latura sa
meditativ-poetică, uneori mistic transfigurată, era cel puţin tot atât de
importantă ca şi cea doctrinară. Angajarea sa social-politică nu-l împiedica să-şi dea seama cât sunt de necesare cultura şi cunoaşterea trecutului pentru o conştiinţă superioară de sine a „sexului intermediar”. Începutul făcut de Kupffer prin antologia sa l-a entuziasmat şi îndemnat să
ducă mai departe această idee după propria-i înţelegere. „Ioläus” numit,
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florilegiul literar alcătuit de el îşi câştigă o mare popularitate printre cei
cărora le era hărăzit şi ajunse să fie denumit The Buggler’s Bible.
Ideile care părăseau ferma de la Millthrope porneau în toate direcţiile şi îşi exercitau influenţa pretutindeni unde se vorbea engleza. Iar
lumea răspundea îndreptându-se spre această oază de pace, iubire şi
creativitate, devenită loc de pelerinaj. Numeroşi intelectuali şi oameni
de cultură britanici, temători în a-şi arăta în lume adevărata faţă, veneau
aici pentru a petrece alături de Edward şi George câteva ore sau zile de
autenticitate. Printre aceştia, unul foarte ilustru: E. M. Forster, căruia
şederea la Millthorpe i-a inspirat romanul său Maurice. Grăjdarul Alec,
de care se îndrăgosteşte semi-aristocratul Maurice, cândva student la
Oxford, nu era altul decât fostul muncitor Merrill, prietenul de inimă şi
tovarăşul de viaţă al distinsului gânditor Edward Carpenter.
Un leit-motiv esenţial al vieţii lui Carpenter a fost marea pasiune pentru poezia lui Walt Whitman. Descoperirea acesteia, când era încă
foarte tânăr, i-a alimentat conştiinţa de sine şi curajul de a fi el însuşi.
Într-o stare de spirit „whitmaniană”, adică nelăsându-se abătut de pesimismul la care păreau să invite evenimentele, a traversat el greaua perioadă legată de procesul lui Wilde, cu efecte atât de inhibante asupra
celor ce ar fi putut face ceva pentru cauză. A fost de două ori oaspetele
poetului la Camden. I-a dedicat multe eseuri şi, spre sfârşitul vieţii, un
studiu amplu, cuprinzând şi descrierea vieţuirilor personale prilejuite de
întâlnirile sale cu patriarhul literelor şi homosexualităţii americane. Cum
acesta deja trecuse dincolo, Carpenter va vorbi fără perdea despre ceea
ce Symonds era atât de curios să afle. Da, întreaga inspiraţie a sa,
Whitman o trăsese din faptul de a fi făcut parte din „sexul intermediar”
şi de a fi simţit fiorul unic al „iubirii homogene”.
George Merrill a trăit până la moartea sa în 1928 alături de iubitul şi veneratul său tovarăş de viaţă, după treizeci de ani petrecuţi împreună. Avea 58 de ani. Carpenter, ajuns la vârsta patriarhală de 85 de
ani, l-a urmat după câteva luni.
Mărturisitorul. „Fac şi eu parte dintre aceia pe care voi îi condamnaţi şi dispreţuiţi“ – aşa s-ar putea sintetiza succint curajul, mesajul
şi exemplul destinate de André Gide (1869-1951) contemporanilor şi
posterităţii. O atitudine nemaipomenită la începutul veacului XX din
partea unei personalităţi de prim rang în viaţa culturală a unei ţări. Fost-a
el cel dintâi care i-a făcut atenţi pe intelectuali în genere, dar îndeosebi
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pe scriitori şi artişti, atât de des confruntaţi cu această provocare a destinului, asupra necesităţii de a arăta lumii adevărata lor fire, dacă vor să
ajute a se pune capăt uneia din cele mai monstruoase nedreptăţi din istoria omenirii. Căci nici chiar o operă grandioasă, înălţată prin eforturile
unei întregi vieţi, nu are sublimul îndrăznelii simple a celui hotărât să
apară în faţa lumii aşa cum este, cu riscul de a se vedea repudiat până şi
de admiratorii care şi-l închipuiseră altfel. Ba mai mult, teama creatorului de a trăi după legea sa lăuntrică şi de a-i înfrunta suveran pe cei carel îndeamnă să mintă şi să disimuleze, poate arunca asupra grandioasei
opere umbra inautenticităţii. Devenind de timpuriu conştient de acest
imperativ al adevărului în viaţă şi în creaţie, Gide s-a condus până la
sfârşitul celor 82 de ani după principiul „Prefer ca lumea să mă urască
pentru ce sunt, decât să mă iubească pentru ce nu sunt”.
Deşi lirismul whitmanian îşi scotea substanţa din experienţe pe
care numai homosexuale le putem numi, poetul american n-a dezvăluit
niciodată adevărata natură a acestor experienţe. Cu atât mai puţin se
arăta el dispus să apară el însuşi în faţa lumii aşa cum era în realitate.
Prins cu uşa, nu şovăia să evoce imaginare aventuri heterosexuale şi
chiar să zvârle la adresa homosexualilor câte o vorbuliţă insultătoare
pentru a-i potoli pe dulăii lătrători ai homofobiei care-şi aşteptau osul
sau bucăţica de carne a unei declaraţii conformiste. Paradoxul vieţii şi
operei sale: deşi impregnate amândouă de scandalosul eros intermasculin, nici una din ele n-a ajuns pe culmea destăinuirii. Prima mărturisire de acest fel din istoria spiritualităţii moderne a fost făcută – pe
nepregătite, spontan şi pentru că evoluţia situaţiei îl obliga – de către
Oscar Wilde, în decursul celui de al doilea proces. Atunci a fost rostit
public pentru întâia dată elogiul iubirii dintre bărbaţi, în mod special a
celui mai vârstnic pentru cel mai tânăr, într-o scurtă cuvântare care şi-a
atras ovaţiile sălii şi, după puţine zile, condamnarea la ocnă cu muncă grea.
Şi bineînţeles, această laudă deschisă a iubirii care nu-şi poate rosti numele
era implicit o declaraţie de apartenenţă la familia celor stigmatizaţi.
Gide l-a cunoscut îndeaproape pe Wilde, iar prietenia lor a început în lunile nemijlocit premergătoare procesului din mai 1895. În timpul petrecut de Wilde în Franţa, după ieşirea din închisoare, Gide a fost
aproape singurul francez care l-a frecventat şi a încercat să-l susţină
moral. Vieţuirile sale alături de acest Wilde ai ultimilor săi cinci ani de
viaţă le-a evocat într-o cărţulie care, de aproape un secol, nu încetează
să se retipărească în toate limbile de mare circulaţie. Ceea ce arată cât de
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conştient lua el loc în tradiţia acestui coming out care începea să se schiţeze timid în a doua jumătate a secolului XIX. Îşi dădea perfect seama
de necesitatea de a se merge curajos mai departe, dacă era ca milenarei
prejudecăţi şi ostilităţi homofobe să i se dea o lovitură eficace. Or, ce
altceva rămânea de făcut acum, decât să se spună pe şleau, pentru ca
nici cea mai mică umbră de echivoc să nu mai dăinuie, ceea ce şi Whitman şi Wilde spuseseră voalat, ambiguu, cu jumătate de gură.
Şi Gide găsi în sine curajul unei asemenea mărturisiri, ştiind
prea bine cărui oprobriu social i se expune. O făcu mai întâi – pentru ca
limpezimea să fie desăvârşită – la modul autobiografic, în Si le grain ne
meurt şi în extraordinarul său Jurnal (destinat nu numai sieşi, dar şi
celorlalţi). Îşi va epata contemporanii, şi mai ales colegii de breaslă scriitoricească, povestind întâlnirile sale erotice cu tineri arabi cărora le
datora vindecarea sa de scrupulele chinuitoare ale unei religiozităţi certate cu natura (ceea ce l-a vindecat aproape instantaneu şi de o foarte
ameninţătoare tuberculoză). Va lărgi apoi breşa făcută în pudibonderia
naţională concepând şi, după unele ezitări, publicând Corydon, prima
apărare explicită a homosexualităţii în limba franceză, cu un rapid şi
foarte eficace impact internaţional. Prin aceste mărturisiri, care erau
totodată mărturii, Gide dădea un formidabil impuls celor înrudiţi cu el
de pretutindeni, încă şovăitori în a-şi asuma pe deplin alteritatea cu toate
riscurile presupuse de o asemenea conştientizare, dar şi cu incomparabila bucurie generată de ea: aceea de a putea trăi în demnitate şi adevăr,
fără a se ascunde de ceilalţi sau chiar de sine însuşi.
Dar în timp ce numărul prietenilor lui din întreaga lume sporea
vertiginos, în imediata lui apropiere, franceză şi pariziană, creştea vidul
în jurul lui căci, unul după altul, admiratori şi prieteni se deziceau de el.
Thomas Mann, incapabil de un asemenea sacrificiu al respectabilităţii
burgheze, va evoca totuşi cu simpatie izolarea autorului: „E greu de
găsit în Franţa de azi o reputaţie literară atât de incontestabilă ca a sa.
Ceea ce nu modifică totuşi cu nimic faptul că radicalismul mărturisirii
sale l-a împins într-o situaţie de izolare socială. Prietenii săi crezuseră
a nu putea să încuviinţeze, fără a se compromite ei înşişi, ceea ce lor le
apărea ca o lipsă de ruşine, şi deci încetară să mai cultive relaţii cu el.”8

8

Thomas Mann, Si le grain ne meurt..., În „Reden und Aufsätze“, II, Fischer
Verlag, pp. 711-721
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Şi s-a întâmplat şi cu Gide ce se întâmplase cu Whitman: lumea
a uitat (iar unii i-au iertat) obârşia şocantă a splendorilor sale literare, iar
Si le grain ne meurt şi Corydon se lăfăie în vitrinele sau în rafturile librăriilor de pretutindeni fără a mai scandaliza pe cineva. I-au fost puşi
pe creştetul său chel chiar laurii Premiului Nobel: pederastia recunoscută la nivel suprem! Nu e un progres în toleranţă, ci doar tocire a acuităţii
în percepţie. Dar vor fi existând desigur încă destui pentru care mesajul
şi mărturia lui Gide şi-au păstrat intacte forţa de exemplu şi de imbold,
prospeţimea nonconformistă.
Creaţie lingvistică. Dacă nu mai vorbim astăzi despre sodomie
şi sodomiţi, ci despre homosexualitate şi homosexuali, se datorează
celui mai răzleţ şi mai însingurat dintre aceşti luptători: maghiarul semigermanizat Karl Maria Kertbeny (1824-1882). În timp ce alţii, suferind
din cauza izolării, şi-ar fi dorit tovarăşi de luptă, el nici nu-i căuta. Când
se ivea ocazia comunicării cu un spirit înrudit, aceasta trebuia să se facă
de la distanţă, epistolar, şi putea înceta brusc, cu sau fără explicaţii din
partea sa. E tipică în acest sens relaţia sa cu Ulrichs, ale cărui idei îl
impresionaseră puternic. Conceptele fundamentale ale acestuia, uranism
şi urning (sau uranian), îi deveniră însă cu timpul inacceptabile, iar din
dezacordul celor doi se născu noua construcţie lingvistică. Nu s-au întâlnit niciodată. Schimbul lor de idei a avut loc doar prin scris.
Era un luptător sui generis, care nu voia să se afişeze social şi
nici măcar nu reclama paternitatea scrierilor sale. Acestea au fost descoperite relativ recent, încorporate ca parte alcătuitoare în opera medicului
Gustav Jäger, care nu se simţea competent să vorbească despre foarte
controversata iubire. Sunt pline de observaţii foarte subtile privitoare la
această „francmasonerie sexuală“, „care străbate întreaga Europă şi
toate straturile sociale, dar de a cărei existenţă ştiu doar iniţiaţii“.
„Le e tuturor proprie – scrie el – măiestria înnăscută de a nu se
trăda prin nimic în faţa lumii. Luaţi din scurt şi întrebaţi direct răspund cu
o mirare ce te-ar face să juri că nu pricep deloc despre ce e vorba. Dar au
cu toţii o slăbiciune: de cum cineva, rostind un singur cuvânt din limba lor
secretă, lasă să se înţeleagă a fi şi el un «iniţiat» sar de la cea mai prudentă neîncredere la încrederea cea mai nemărginită, adesea neghioabă“.9
9

Karl Maria Kertbeny, Schriften zur Homosexualitäts- forschung, Verlag Rosa
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Dacă a semnat vreodată cu numele său, a fost când, în 1869, a
adresat ministrului prusian al justiţiei, Leonhardt, un vast şi documentat
memoriu prin care cerea abolirea articolului de cod penal cu prevederi
punitive pentru cei ce practică relaţii sexuale considerate a fi împotriva
naturii. Avansa temeiuri foarte logice, ce nu şi-au pierdut cu nimic actualitatea, pentru depenalizarea propusă, cum ar fi acesta: „Considerând
desfrâul şi obscenitatea, ca de altfel orice exces sau lăcomie, o înjosire a
demnităţii umane, avem în vedere desigur orice formă de destrăbălare.
Produs între un bărbat şi o femeie sau chiar între două femei, actul cu un
astfel de caracter aproape că nici nu are nevoie de scuză, în vreme ce,
dacă are loc între doi bărbaţi, devine o crimă groaznică“.10
Pentru ca denumirii acestui fenomen al sexualităţii să-i fie înlăturată orice conotaţie etică sau depreciativă şi cu atât mai mult una acuzatoare, Kertbeny preconiza adoptarea oficială a unui termen care să
indice foarte obiectiv natura raportului. Prefixul grecesc homo ar arăta
că e vorba de un raport de la bărbat la bărbat, în vreme ce acela de
hetero ar indica relaţia dintre sexele contrarii. Aşa simplu şi modest s-au
născut noţiunile de homosexualitate şi heterosexualitate cu viitorul pe
care-l cunoaştem.
Nu se ştie dacă ministrul a acordat vreo atenţie memoriului.
Fapt este că nu i-a dat curs. Şi totuşi cele două concepte au evadat misterios din sertarul lui şi au purces la o călătorie în jurul globului, eliminând paşnic toate celelalte denumiri în uz: uranism, inversiune, sentiment contrar (Conträrempfindung), ca să nu mai vorbim de medievala
sodomie, deja în dizgraţie generală.
Abia după mai mult de un deceniu, adică spre sfârşitul anilor 80
ai secolului XIX, începe să apară acest termen în unele cercetări de sexologie cu caracter medical (Krafft-Ebing, Alfred Moll), în alternanţă
arbitrară cu vechile concepte. Încetăţenirea lor în limbajul curent şi pe
plan mondial s-a produs între cele două războaie mondiale. Rămâne cu
totul enigmatic cum s-au putut propaga şi impune. Menţionarea lor sporadică în partea de contribuţie a lui Benkert la scrierea complet ignoratului doctor Jäger nu poate în nici un caz explica un triumf lingvistic de o
asemenea anvergură.
Să se fi inspirat Benkert de la cineva, de undeva? Au fost formulate felurite ipoteze. Cea mai interesantă dintre ele îi dă de urmă în
10

Ibidem, p. 143
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cursul de filosofie morală al lui Kant, când acesta, pentru a defini cât
mai ştiinţific cele două feluri de raporturi, foloseşte prefixele greceşti
homo şi hetero: „Zweitens gehört zu den Criminibus carnis contra
naturam die Gemeinschaft des sexus homogenii, wenn der Gegenstand
der Geschlechts-neigung zwar unter den Menschen bleibt, aber
verändert wird, wo die Gemeinschaft des sexus nicht heterogen, sondern
homogen ist, d.i. wenn ein Weib gegen ein Weib, und ein Mann gegen
einen Mann seine Neigung befriedigen.“11
Iar dacă cititorul acestei ipoteze, înţepat de Necuratul, deschide
monumentalul Lexicon (peste 900 de pagini!) al homosexualilor proeminenţi din spaţiul lingvistic german, şi, ca să se amuze, caută ceea ce
ştie prea bine că nu va găsi, locul lui Kant fiind într-un dicţionar filosofic, rămâne perplex dând de un mare articol dedicat... homosexualului
Kant. Aflăm din el, pe lângă numele bărbaţilor iubiţi de filosof, printre
care scoţianul Joseph Green, şi înduioşătorul amănunt că, pe patul de
moarte, l-a rugat pe tânărul diacon Wasianski, venit cu împărtăşania, să-l
sărute pe buze. Autorul Lexiconului nu e nici pe departe un vânător de
efecte ieftine. Este chiar întruchiparea rigorii germane, care nu se fereşte
de pedantism atunci când urmăreşte exactitatea şi veracitatea: BerndUlrich Hergemöller, profesor de istorie medievală la Universitatea din
Hamburg!12

Nevăzute închegări
Din căutările răzleţilor au prins să se închege comunităţi pe un
plan pur spiritual: fiinţele care se regăseau în aceste căutări se simţeau
întărite şi încurajate în destinul lor nu uşor de suportat, vieţuiau forţa
lăuntrică izvorâtă din solidarizarea în cuget cu cei de-o seamă. Organizării şi afirmării sociale a homosexualillor în ultimele 3-4 decenii ale
11

În traducere: „În al doilea rând, ţine de crimele carnale împotriva naturii împreunarea de sex homogen, când obiectul înclinării sexuale rămâne omenesc dar e
schimbat, deci împreunarea nu este heterogenă, ci homogenă, adică atunci când o
femeie îşi satisface pornirea cu o femeie, iar bărbatul cu un bărbat“. (Kant’s
gesammelte Schriften, Band 27, Abteilung 4, Band 4,1, ediţia din 1974, p. 391)
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veacului XX i-a premers această unire în spirit datorată unor înainte
mergători izolaţi, al căror mesaj, puţin sau deloc înţeles în ambianţa lor
imediată, a reverberat amplu pe glob, aprinzând nădejdi în nenumărate
suflete. Din acestea s-a alcătuit cea dintâi uniune – invizibilă, ca o entitate ideală încă neîncarnată – a celor ce-şi descopereau o altă identitate
erotico-sexuală decât cea proprie sexelor contrarii, a căror conlucrare
asigură perpetuarea speciei. Nu trebuie subapreciată această comunitate
primordială necoborâtă încă în planul realităţilor cotidiene şi palpabile.
Ea a fost adevăratul fundament a ceea ce avea să devină mai târziu asociaţie, mişcare, uniune, front, Gay Pride şi aşa mai departe.
Trei dintre aceşti pionieri ai emancipării homosexuale au exercitat de la bun început o influenţă excepţional de puternică asupra conştiinţelor: Whitman, Wilde şi Gide. Ceea ce le-a conferit acest ascendent a
fost capacitatea lor ieşită din comun de a îngemăna problematica unei
minorităţi cu o viziune universal-umană a existenţei. Arta lor lăsa să se
înţeleagă că cei inferiori numericeşte au ceva important de spus tuturor
şi că cei mulţi şi puternici pot regăsi în ei înşişi ceea ce-i înrudeşte cu
cei aflaţi în minoritate.
Ceilalţi căutători solitari contribuiau şi ei, neîndoios, la cristalizarea şi conştientizarea unei identităţi, dar o făceau menţinându-l pe
homosexual în perimetrul impus de prejudecăţile în circulaţie şi resimţit
de mulţi ca o carantină sau un ghetto. Or, chiar dându-şi prea bine seama că e altfel decât ceilalţi, un al treilea sex, cum ar fi spus Ulrichs, el
nu putea să nu aspire la normalitatea care-i este în general refuzată: cea
posibilă tocmai prin ieşirea din claustrare şi constând din comunicare
nestânjenită, fraternizare nesectară, pe o bază pur umană, afirmarea
specificităţii fără teamă că ar putea fi repudiată.
Era tocmai ceea ce făgăduiau cei trei mesageri ai unei condiţii
umane izbăvite de moralitatea făţarnică sau obtuză, de prejudecăţi social-discriminatoare, de religiozitatea certată cu firea şi cu bunul simţ.
Homosexualul evocat de ei apare în filigran, totuşi neechivoc pentru
cine are antenele necesare să-l identifice. Ba mai mult, împânzeşte întreaga substanţă literară, făcând ca şi acolo unde pare să nu fie vorba
despre el, spiritualitatea lui să pulseze surd dar uşor reperabilă. Pe el îl
recunoaştem îndărătul ambiguelor evocări poetice whitmaniene din
Calamus sau din Song of Myself, el e cel care sălăşluieşte tainic în intimitatea wildianului Dorian Gray şi tot la el ne gândim urmărind destinul lui Michel, Imoralistul lui Gide.
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Problemele lui se revarsă în cele ale umanităţii, cărora le comunică un accent unic. Prietenia dintre „camarazi”, gâlgâind de erotism,
apare la Whitman dilatată naţional, universal, cosmic, constrângându-l
pe cititor să reflecteze la posibilitatea unei omeniri unde iubirea cea
interzisă s-a generalizat victorios, înnoind toate. Sfărâmând lanţurile
pseudo-etice care ţin captivă frumuseţea, Wilde proclamă dreptul de a o
iubi fără îngrădirile impuse de suficienţa meschină a unei clase, a unui
sex, a unei secte, ceea ce, eliberând minoritatea, acţionează binefăcător
şi asupra majorităţii. Iar simpatia complicitară a lui Gide iradiază cu
mult dincolo de limitele lui Corydon, atingând acele înălţimi atotcuprinzătoare de gândire care au făcut din scriitor educatorul admirat al câtorva generaţii şi i-au adus acea recunoaştere pe care nu şi-a putut-o atrage
nici un alt homosexual declarat – Premiul Nobel.
Efectul acestor mesaje se exercita la diferite nivele. Cine, conştient de homosexualitatea sa, suferea din cauza ei şi încerca s-o combată, găsea în ele forţa de a o accepta. Oscilantului între adevărata sa fire şi
disimularea menită a-i înşela atât pe alţii cât şi pe sine îi ajuta să aleagă
curajos autenticitatea. Şi foarte mulţi n-ar fi luat niciodată act de homoerotismul lor latent, dacă n-ar fi ajuns la ei mărturiile acestor mari spirite
care-i îndemnau să scormonească în adâncuri sau să se deschidă impulsurilor provenitoare de acolo. Descopereau astfel ceea ce întreaga educaţie impusă de mediu caută pe toate căile să oprime îngrămădind peste
datul firesc, dar neconştientizat, stereotipurile mentale şi comportamentale ale tradiţiilor, obiceiurilor, rutinei sociale.
Este enorm ce au însemnat Whitman, Wilde şi Gide pentru eliberarea lăuntrică a nenumăratelor suflete programate de destin să se
împlinească homosexual, dar având nevoie de „moşitul” cuiva pentru ca
virtualitatea să se realizeze. Adică de acel gen de ajutor din afară pe
care-l dădea Socrate tinerilor atenieni, nu din intenţii profesionalpedagogice, ci pentru că era îndrăgostit de frumuseţea, puritatea şi isteţimea juvenilă. „Maieutică” (adică „moşire“) îşi numea el forma de dialog prin care îi aducea treptat la gândirea justă şi la cunoaşterea de sine.
Nu exagerăm spunând că Whitman, Wilde şi Gide au avut un impact
socratic asupra câtorva generaţii, bineînţeles într-un spirit corespunzător
stadiului atins de homosexualitate în evoluţia ei bimilenară. Limpezirile
produse de ei au făcut posibile primele coagulări comunitare, cărora
avea să li se datoreze transformarea conştiinţei individuale de sine în
faptă socială creatoare de istorie.
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Imboldul hotărâtor
Spiritualitatea homosexuală conştientă de sine plutea, ca să zic
aşa, deasupra lumii, căutând punctul prielnic unei încorporări. Nu mai
era vorba de data aceasta doar de o personalitate care s-o capteze în
sufletul său şi s-o cultive intim, mai mult sau mai puţin voalat pentru cei
din jur. De trebuinţă era acum cineva în stare să afirme fără echivoc
această spiritualitate în faţa societăţii, s-o apere de inevitabilele atacuri
ale acesteia, dar mai ales să polarizeze spirite înrudite şi capabile de un
angajament asemănător.
E ceea ce s-a întâmplat la întretăierea veacurilor XIX şi XX în
Germania, oarecum predestinată să joace un asemenea rol: o mare disponibilitate homoerotică în populaţie, o gândire înainte mergătoare foarte elaborată şi articulată, o cultură filosofică şi literară care, departe de a
respinge fenomenul în cauză, îl implica sau îl sugera cu simpatie (Goethe, Schiller, Winckelmann, Kleist, Hölderlin, Platen, Schopen-hauer).
Markus Hirschfeld (1868-1935) se puse la dispoziţie cu multiplele sale
priceperi şi talente – ca medic, filosof, jurist, om de litere, orator, militant, organizator – însufleţite de fervoarea luptătorului idealist.
Zguduit de procesul lui Oscar Wilde, aşternu în scris prima sa
pledoarie în favoarea celor oprimaţi din cauza sexualităţii lor aparte.
Argumentele şi le scoase din istoria culturii, plină de antecedente glorioase ilustrând creativitatea proprie atât de frecventă celor condamnaţi
de societate pentru înclinarea pusă în ei de natura însăşi şi care nu întâmplător e însoţită de daruri artistice, literare, filosofice. Şi cum asemenea antecedente alcătuiesc sorgintea însăşi a culturii europene, îşi
intitulă această scriere de tinereţe Sapho şi Socrate. Avea 27 de ani.
Fu ca un semnal care-i atrase numaidecât aliaţi. Stimulat de ei,
Hirschfeld făcu primul pas spre acţiune. Împreună cu trei prieteni devotaţi şi de nădejde, întemeie în anul următor, 1897, „Comitetul ştiinţificumanitar“: primă încercare de a scoate homosexualitatea din neagra-i
clandestinitate, de a-i da o înfăţişare social acceptabilă, de a crea acel
minim cadru instituţional care să facă posibilă reunirea celor înrudiţi
prin gândire şi aspiraţii. Nu mai existase ceva asemănător în istoria homosexualităţii; de fapt aceasta începea abia acum să-şi scrie istoria. Nu e
greu de imaginat efectul produs asupra celor obişnuiţi de secole să trăiască într-un întuneric anistoric.
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Adeziunile curgeau gârlă. Se ivise în sfârşit ceea ce minoritatea
asuprită îşi dorea tot mai arzător în mijlocul unei lumi ostile, în raport cu
care se simţea fără de apărare. Rostul Comitetului consta tocmai în a
ajuta celor vulnerabili sau dezorientaţi să opună rezistenţă acestei ostilităţi
şi chiar – cum s-a întâmplat în multe cazuri – să obţină câştig de cauză.
La doi ani de la înfiinţarea Comitetului, Hirschfeld inaugură
apariţia unei publicaţii anuale, Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Anuar pentru treptele sexuale intermediare), care va apărea timp
de trei decenii şi va conţine studii în jurul fenomenelor sexuale ieşite din
comun. Toate erau bazate pe cazuri concrete care se prezentau spontan,
cu încredere că vor găsi înţelegere şi bună sfătuire. Şi afluenţa acestora
devenea torenţială. La cifra de aproximativ 10.000 se vor ridica fenomenele de sexualitate problematică sau patologică luate în studiu de
Hischfeld şi colaboratorii săi de-a lungul celor trei decenii, de tot mai
intensă şi mai extinsă activitate. Sexualitatea umană constituia pentru
întâia dată obiectul unui interes nu numai cu adevărat ştiinţific, dar şi
pătruns de acel spirit umanitar care lipsea în spitale şi clinici, unde sufletul pacientului era ignorat, iar atenţia medicală se concentra exclusiv
asupra anomaliei anatomice sau fiziologice.
După un deceniu, în 1908, Comitetul scoase şi o revistă de sexualitate, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, conţinând precumpănitor
articole dedicate homosexualităţii. Era a doua de acest gen, după Der
Eigene, a lui Adolf Brand, şi total opusă spiritului rasist – superioritatea
virilităţii germane – în care era tratată acolo această problematică.
Hirschfeld era călăuzit exclusiv de criterii umaniste şi medicale. Nu
făcea nici o apologie, ci se străduia să lumineze mulţimile în legătură cu
manifestări ale naturii umane care, deşi primordiale, rămâneau un tabu
pentru mase, doar medicii putând discuta între ei asupra lor, servindu-se
de vocabularul ştiinţific latinesc. Era o operă în sensul iluminismului din
secolul XVIII, rămas însă şi el la mare distanţă de această tematică.
Neostenita desfăşurare de abnegaţie şi efort atinse maxima ei înflorire prin crearea „Institutului pentru ştiinţa sexuală” (Institut für
Sexualwissenschaft) în 1919. Celor întreprinse şi realizate până acum li
se oferea un cadru mult mai amplu de cercetare şi manifestare. Numărul
membrilor creştea vertiginos, iar acestora li se adăugau tot mai mulţi
oaspeţi străini, care de obicei aderau la această primă solidarizare a homosexualilor de pretutindeni. La creşterea interesului internaţional pen550

tru ceea ce lua fiinţă în Germania contribuia considerabil neobosita activitate de conferenţiar a lui Hirschfeld peste hotare.
Încurajat de succesul strădaniilor sale, Magnus Hirschfeld îndrăzni să se aventureze şi mai departe în acţiunea de universalizare a
cauzei. Împreună cu August Forel şi Havelock Ellis creă în 1928 „Liga
mondială pentru reforma sexuală”, al cărei prim obiectiv era abolirea
pedepselor prevăzute pentru homosexuali pretutindeni în lume. Era viziunea aproape profetică a unei forme de organizare care abia spre sfârşitul secolului XX, prin întâlnirea dintre emancipare şi mondializare, va
putea deveni o instituţie solid împlântată în realitate. Puţinii, dar intenşii, ani de existenţă ai „Ligii” au fost un vis cutezător, hărăzit însă în
curând unei spulberări tragice.
Tuturor acestor promiţătoare înfăptuiri, venirea lui Hitler la putere, în 1933, avea să le pună capăt în mod nimicitor. Hirschfeld nu se
afla pe atunci în Germania – presimţea încotro se îndreaptă vremurile.
De-a lungul anilor 20 avusese de suferit destule atacuri – când cu vorba,
când cu ciomagul – din partea extremei drepte naţionaliste ca să-şi poată
da seama cu luciditate de barbaria în pregătire şi de ceea ce-l aştepta ca
evreu, ca socialist şi ca militant pentru drepturile celei mai detestate
categorii umane. Hitler se afla mereu în vizorul său, nu numai prin agresivitatea sa politică, dar şi prin evidentele complexe sexuale al căror
purtător era. Când viitorul dictator începu marea ofensivă menită a face
din el Führerul întregii naţiuni, adică în anii 1930-1932, Hirschfeld consideră că este mai înţelept să se sustragă ameninţătoarelor valuri de ură
ce se revărsau peste societatea şi cultura germană. Profitând de prestigiul
Institutului său în lumea întreagă, întreprinse cel mai vast turneu de
conferinţe, care-l duse până în Extremul Orient. Întors la începutul lui
1933, se instală la Paris spre a urmări deocamdată de la distanţă evenimentele din Germania, unde Hitler devenise stăpânul absolut al situaţiei.
Într-un cinematograf parizian putu vedea în cadrul jurnalului de actualităţi, cum fusese devastat Institutul său din Berlin. Se prăpădi după doi
ani la Nisa.
Era fireşte şi el homosexual, dar pentru a putea reprezenta cauza
în faţa lumii şi-a impus rigoare şi discreţie în vieţuirea alterităţii sale.
Ceea ce n-a împiedicat poliţia să-i alcătuiască un voluminos dosar acuzator şi folosit, probabil, ca mijloc de presiune sau şantaj.
Maestru al condeiului, Hirschfeld e autorul unor scrieri devenite
clasice în cercetarea ştiinţifică a homosexualităţii: Homosexualitatea
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bărbatului şi a femeii, O istorie a mişcării homosexuale, Al treilea sex
în Berlin. Dar mai ales prin acţiunea sa pe multiple planuri – avocat al
celor oprimaţi şi doctor pentru suferinţele lor, luptător prin cuvântul
rostit sau scris, animator şi organizator cu forţă magnetică de atracţie,
prim polarizator al unor aderenţi entuziaşti de ordinul zecilor de mii – el
stă la originea avântului eliberator care avea să cuprindă lumea homosexuală în a doua jumătate a secolului XX. Din cenuşa în care totalitarismul a prefăcut opera sa, istoricul impuls al lui Magnus Hirschfeld va
renaşte cu adevărat ca o pasăre Phoenix.

Imitaţii neizbutite
Absolut incomparabile şi fără precedent, „Comitetul” şi „Institutul” lui Magnus Hirschfeld produseră emulaţie printre homosexualii din
alte ţări. De ce n-am încerca şi noi ceva asemănător? – îşi vor fi zis unii
dintre ei, sub imperiul nevoii ca şi în cadrul lor naţional să ia fiinţă o
forţă polarizatoare a destinelor şi energiilor împrăştiate. Desigur, în
aproape fiecare ţară, codul penal conţinea un articol cu pedepse pentru
cei descoperiţi a întreţine raporturi sexuale „contra naturii”, ceea ce se
înălţa ca un zid în faţa acestei ambiţii. Dar acelaşi obstacol exista şi în
Germania – renumitul articol 175. Impunătoarea mişcare se născuse
tocmai în vederea abolirii lui şi a folosirii tuturor mijloacelor legale
susceptibile să favorizeze atingerea acestui ţel. Exemplul german era
înainte de toate cel al personalităţii puternice: dăruită fără preget şi fără
teamă, aptă a conduce cu iscusinţă cauza printre nenumăratele piedici
puse în calea ei de societatea modernă şi mai ales hotărâtă să nu depună
drapelul exigenţelor şi revendicărilor. Or, o personalitate de o asemenea
anvergură nu s-a mai ivit. Au existat bunăvoinţă şi dorinţi sincere, dar
acestea nu pot obţine mare lucru în lipsa unei voinţe capabile să le galvanizeze. Fără un spirit cutezător şi gata să asume riscuri, starea de spirit
colectivă degringolează inevitabil spre acomodare, concesie şi, în ultimă
instanţă, oportunism.
E ceea ce s-a întâmplat în cele două mari ţări vorbitoare de engleză – Regatul Unit şi Statele Unite. Nemulţumiţi cu o simplă afiliere
la reputata organizaţie berlineză, homosexualii aspirau la o instituţionalizare de sine stătătoare, fără însă a dispune de ceea ce ar fi justificat-o.
Înfinţată la 12 iulie 1914, The British Society for the Study of Sex
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Psychology n-a îndrăznit nici o clipă să înfrunte străvechea homofobie
naţională. Ceea ce însemna: homosexualii organizaţi în această societate
de foarte britanică distincţie se piteau în spatele unui program şi a unor
forme de activitate astfel concepute încât să nu stârnească nici cea mai
mică bănuială de intenţii propagandistice sau prozelitice în favoarea rău
famatei iubiri „that dare not speak its name”. La 20 de ani de la procesul
lui Wilde se trăia încă sub semnul traumei produse de acesta printre cei
ce aparţineau familiei sale spirituale.
Erau abordate în conferinţe teme dintre cele mai diverse ale vieţii sexuale şi fireşte că cea a homosexualităţii nu putea să lipsească; dar
numai ca atare, ca una dintre multele teme, putea ea să fie prezentă, iar
tratarea ei trebuia să ţină seama de extrema susceptibilitate a opiniei
publice. Nederanjând pe nimeni, instituţia n-a avut, bineînţeles, nici un
necaz cu autorităţile. Aşa ne explicăm cum a fost posibil ca printre
membrii ei să figureze personalităţi ca G. B. Shaw, Bertrand Russell, E.
M. Forster, care nu puteau să nu fie preocupaţi de a lor „public image”.
Mai puţin putem să ne explicăm cum de s-a complăcut într-o asemenea
mediocritate avându-l ca preşedinte pe Edward Carpenter, a cărui viaţă
şi operă erau o mărturie vie a integrităţii homosexuale. Probabil că acesta nu credea în reuşita unei asemenea idei pe pământ britanic şi a acceptat filosofic un patronaj asupra căruia nu-şi făcea iluzii, dar de la care sar fi putut aştepta unele efecte trezitoare. Acestea, totuşi, nu s-au produs,
iar mediocritatea a sfârşit prin a face să alunece spre neant o activitate
din ce în ce mai vlăguită.
De cu totul alt gen era eşecul tentativei americane de a imita fenomenul Hirschfeld. Society for Human Rights fusese întemeiată în
1924 de către Henry Gerber (1892-1972), care făcuse parte, în calitate
de soldat american, din trupele staţionate în Germania după primul război mondial şi avusese prilejul să se familiarizeze cu ceea ce înfăptuiseră foştii adversari pe tărâmul organizării homosexualilor. Întors acasă, la
Chicago, găsi trei persoane dispuse să i se alăture pentru a forma o asociaţie după modelul german: John, un predicator care-şi câştiga traiul
predicând iubirea frăţească unor mici grupuri de negri, Al, lucrător întro spălătorie, şi Ralph, funcţionar feroviar. Cum se vede, oameni simpli,
puţin cultivaţi, care nu-l puteau asista la nivel intelectual în munca sa.
Fu de aceea nevoit să redacteze singur cele două numere ale revistei
„Friendship and Freedom” pe care izbuti să le scoată înainte ca pacostea
să se abată asupră-i şi să pună capăt acestei improvizaţii. Fusese dezlăn553

ţuită de... o femeie, soţia lui Al, de a cărei existenţă Gerber nu avusese
habar. Descoperind dubla viaţă a soţului şi geloasă pe cei trei camarazi,
în care era firesc să vadă tot atâţia rivali, informă poliţia. Pentru ceea ce
a urmat, prefer să-l las să vorbească pe Colin Spencer, autor al foarte
cunoscutei Homosexuality in History, pentru umorul britanic al felului
cum relatează grotesca înşiruire de evenimente care trebuiau să ducă la
jalnicul sfârşit al primei încercări americane de a-i înmănunchea pe homosexuali:
„Într-o noapte de duminecă, spre ora două dimineaţa, Gerber
tocmai se întorsese în camera sa de hotel. Cineva ciocăni la uşă: doi
domni care cereau insistent să între. Unul era detectiv, celălalt un reporter al ziarului «Examiner». Detectivul întrebă unde este băiatul. «Ce
băiat?», replică mirat Gerber. Detectivul îi spuse că are ordin să-l ducă
la comisariatul de poliţie. Scotociră prin cameră şi îi confiscară maşina
de scris, o sumedenie de hârtii şi o agendă.
La poliţie dădu de John şi de Al, precum şi de tânărul care se
afla în camera lui Al. I se arătă un exemplar al lui «Examiner» având
pe prima pagină un articol cu titlul „Bizar cult sexual demascat” şi i se
spuse că Al îşi aducea prietenii acasă şi avea raporturi sexuale cu ei în
faţa soţiei. Percheziţionând apartamentul lui Al, poliţia găsise o broşură
care «îi îndemna pe bărbaţi să-şi abandoneze nevestele şi copiii». Poliţia
nu avea mandate de arest.
În cursul zilei, un alt detectiv îşi făcu triumfal apariţia la tribunalul de poliţie arătând ce descoperise în camera lui Gerber: un puf
pentru pudrat. Fu acceptat solemn ca dovadă a efeminării lui Gerber.
Judecătorul suspendă şedinţa, spunând că, după părerea lui, prin expedierea poştală a unor materiale obscene fusese violată legea federală.
Dar «Friendship and Freedom» nu conţinea nimic ce ar fi putut fi considerat obscen.
Gerber îşi luă un avocat şi abia la a treia înfăţişare judecătorul,
unul nou, critică urmărirea judiciară pentru a fi efectuat un arest fără
mandatul necesar şi hotărî închiderea cazului. La plecare, un detectiv i
se adresă lui Gerber:«Ce urmăreşte în fond Societatea voastră? Să vă
dea vouă, derbedeilor, dreptul legal de a seduce orice băiat de pe stradă?» Gerber comentă în felul acesta experienţa: îl convinsese că «se

554

afla în faţa unui zid solid de ignoranţă, ipocrizie, ticăloşie şi corupţie.
Zidul câştigase partida».” 13
S-au mai făcut încercări asemănătoare în Olanda, Austria, Italia.
Nu atât de lamentabile ca în Statele Unite, dar sub nivel britanic.
Şi totuşi, cum vom vedea în curând, efemera înjghebare a lui
Gerber va avea urmări de cea mai mare importanţă, dar care nu se datorau nenorocosului fondator.

Senzaţionalul sondaj
Spiritul lui Hirschfeld, invocat de atâţia fără succes, avea să apară dintr-o direcţie cu totul neaşteptată. Alfred Kinsey (1894-1956), un
profesor de zoologie de la Universitatea din Indiana, specializat în viaţa
insectelor, avea ca „hobby” studierea comportamentului sexual, nu la
animale, ci la oameni. Fenomenul îl fascina pur ştiinţific prin ameţitoarea lui diversitate. Să fie oare posibilă reducerea acesteia la norme fundamentale de conduită identificabile prin ample sondaje în rândurile
ambelor sexe?
Avu norocul să dea de sponsori interesaţi de idee, înţelegători şi
generoşi, în primul rând Fundaţia Rockefeller. Obţinu prin ei posibilitatea de a-şi forma o echipă competentă de colaboratori şi de a se înarma
cu toate cele trebuincioase unei cercetări care avea să se extindă asupra
a 5300 de americani albi din straturile cele mai felurite ale societăţii.
După câţiva ani, rezultatele cercetărilor erau expuse în două lucrări:
Sexual Behaviour in the Human Male (1948) şi Sexual Behaviour in the
Human Female (1953). În ciuda limbajului lor scientist, acestea nu numai că deveniră best-sellers, dar răscoliră profund şi durabil societatea
americană, producând un şoc ale cărui vibraţii se mai simt şi azi.
Wardell B. Pomeroy, biograful lui Kinsey descria controversa iscată de
aceste investigaţii ca „una din cele mai violente şi mai universale furtuni
de la Darwin“.14

13

Colin Spencer, Homosexuality in the History, Harcourt Brace & Company,
New York – San Diego – London, 1995, pp. 330-331
14
Apud Steve Hogan & Lee Hudson, The Gay and Lesbian Encyclopedia, Henry Holt and Company, New York 1998, p. 328
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Ceea ce zgâlţâise opinia publică era constatarea echipei conduse
de Kinsey că boala sau viciul condamnate de morală şi de religie făceau
parte din experienţa intimă a 37% dintre americanii de sex masculin.
Atât homosexualii puri cât şi heterosexualii puri sunt minorităţi. Realitatea umană e înclinată într-o măsură relativ redusă spre un comportament
definit în mod categoric şi pentru totdeauna. Ea preferă tranziţiile şi
amestecurile, adică manifestări mai puţin clar definite, cu predominanţa
uneia din tendinţe sau cu echilibrul lor. Există mai ales heterosexuali cu
porniri homosexuale de variată intensitate, de la impulsul abia perceptibil la o vehemenţă egală cu cea a înclinării spre sexul contrar. Şi există,
corespunzător, homosexuali cu interes mai puternic sau mai slab pentru
relaţii cu celălalt sex. Era o strălucită confirmare americană a uneia din
tezele centrale ale lui Hirschfeld: cea a treptelor intermediare
(Zwischenstufen). Şi se dovedea prin fapte şi date irefutabile că înclinarea fiinţei umane spre acelaşi sex e o parte componentă inalienabilă a
sexualităţii sale.
Protestele împotriva acestor rezultate au fost imense, căci fiecare american se vedea invitat să se întrebe dacă înclinarea homosexuală
nu sălăşluieşte şi în el. Au fost însă tot pe atât de neputincioase, ele
neputându-se justifica decât prin prejudecăţi şi dorinţi pioase, în vreme
ce echipa lui Kinsey avea în spatele ei ani de investigaţie şi cifre strivitoare. Savantul rămânea inatacabil, ba încă se vedea răsplătit prin posibilitatea care i se oferea de a întemeia un „Institut pentru cercetări sexuale”. Ceea ce naziştii distruseseră în 1933 la Berlin, renăştea în 1947 la
Bloomington.
Deşi aparent Kinsey nu avea nici o legătură cu încercările homosexualilor de a se organiza, investigaţia sa a alimentat substanţial
avântul pe care mişcarea îl va lua în curând. Cei contestaţi în dreptul lor
de a exista, se vedeau ştiinţific justificaţi şi prin aceasta moral stimulaţi.
În atmosfera creată de tulburătoarele sale revelaţii avea să se afirme şi
să-şi croiască drum, omul aşteptat şi necesar. Dacă Walt Whitman fusese părintele spiritual al conştiinţei homosexuale de sine în America,
Harry Hay, despre care va fi numaidecât vorba, îşi atrăgea recunoştinţa
generaţiilor pentru angajamentul curajos care făcea din el părintele mişcării gay în Statele Unite.
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Un fondator şi drama sa
Ironia destinului a vrut ca adevăratul fondator al mişcării homosexuale americane să fie un... comunist. Şi încă unul de cea mai sinceră
convingere, temeinic cunoscător al ideologiei marxiste. Atât de puternic
era ataşamentul politic al lui Harry Hay (născut în 1912), încât acesta s-a
înclinat ascultător când tovarăşii din conducerea partidului, aflând de
orientarea sa sexuală, incompatibilă cu morala comunistă oficială, i-au
cerut să între numaidecât pe făgaşul moralităţii burgheze, valabilă şi
pentru cei care-i mobilizau pe proletari împotriva burghezilor. Hay s-a
conformat disciplinei de partid: şi-a luat o nevastă, a produs doi copii şi
a îndurat 13 ani chinurile dublei existenţe. După care, în 1951, a divorţat
– şi de nevastă şi de partid.
Era exact momentul când în el se pârguise ideea de a înmănunchea homosexualii într-o organizaţie capabilă să impună societăţii revendicările lor. Mult mai fericit decât Gerber în alegerea camarazilor de
acţiune – iniţial Chuck Rowland şi Dale Jenings – îi convinse să pună
împreună bazele unei organizaţii care să se angajeze a reprezenta în cea
mai pură formă interesele homosexualilor. Actul solemn avu loc la 11
noiembrie 1950. La propunerea lui Hay, asociaţia primi numele de
Mattachine Society, inspirat de o uniune masculină asemănătoare din
timpul Renaşterii. Recent publicatele rezultate ale raportului Kinsey
exercitaseră un efect electrizant asupra acestei echipe fondatoare, aşa
încât îl putem considera cu temei pe savantul zoolog drept iniţiator spiritual al unei mişcări care, de acum înainte, va cunoaşte o neîntreruptă
consolidare şi extindere. Şi cum Hay fusese unul din puţinii simpatizanţi
activi ai nenorocosului Gerber, putem spune că şi încercarea eşuată a
acestuia îşi avusese rostul ei. Gerber însuşi, după ce renunţase să mai
joace rolul de înainte mergător, se va alătura cu devotament Societăţii
Mattachine. Se desemna o clară şi ascendentă continuitate în aspiraţii şi
strădanii.
Vântul era prielnic şi umfla pânzele micii corăbii. Numărul
membrilor creştea cu repeziciune, iar odată cu el volumul activităţilor şi
aria de desfăşurare pe teritoriul Statelor Unite. Creşteau însă şi problemele pe care trebuia să le înfrunte asociaţia şi în primul rând fondatorul
ei. Voinţa acestuia de a salvgarda specificitatea şi independenţa condiţiei de homosexual se ciocnea de tendinţa reprezentată de conservatorul şi
moderatul Hal Call, preconizând adaptarea homosexualului la modul de
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viaţă şi cerinţele societăţii heterosexuale. Conflictul orientărilor va lua şi
formă publică prin antagonismul celor două publicaţii periodice ale asociaţiei: „The Mattachine Review”, înclinată spre tranzacţie, şi „One”,
radicală şi nedispusă la concesii.
Dar Hay avu de îndurat şi încercări mai mari: cele legate de trecutul său marxist, care-l urmărea ca o umbră chiar şi după ce părăsise
activismul de partid. În acel timp de isterică panică în faţa înaintării
comuniste pe plan mondial, acest trecut părea să-i bareze drumul deschis de el însuşi spre un viitor mai bun pentru cei de-o seamă cu el.
Chemat să dea socoteală în faţa Comisiei pentru cercetarea activităţilor
anti-americane, nu putu ieşi cu faţă curată. Unii colegi de asociaţie vedeau în opţiunea sa politică de tinereţe o stavilă în dezvoltarea organizaţiei, iar autorităţile – pentru care Hay era un „marxist teacher” – îi încurajau în obiecţiile lor. De altminteri, se făcea tot mai insistent o apropiere între delicvenţa politică (zisă şi anti-americană) şi delicvenţa homosexuală, în buna tradiţie bisericească a condiţionării reciproce dintre
erezie şi sodomie. Homosexualilor înregimentaţi le era prea îndeajuns
povara propriului lor conflict cu legea, ca să-şi mai dorească şi foarte
primejdioasele bănuieli de ordin politic.
Sufletul lui Hay era sfâşiat. Îşi dădea sama că prezenţa lui în
conducere poate dăuna Societăţii Mattachine, dar era şi dezgustat de
micimea şi mediocritatea majorităţii, tot mai influenţată de modul oportunist de gândire al rivalului său. Nevoia sa de a rămâne – cum spune
titlul cărţii dedicate lui – „radically gay” era dureros contrariată. Se hotărî deci pentru ruptură. La 4 noiembrie 1953 părăsi societatea întemeiată de el, pentru a se consacra de acum înainte cercetării. Două erau domeniile care-l pasionau. Acela al transsexualităţii, mai ales în forma pe
care o lua aceasta în culturile originare ale Americii, prin aşa numiţii
berdache. Şi acela al muzicii, Hay fiind un eminent muzicolog, cu preţioase contribuţii atât în redefinirea estetică a acestei arte (e surprinzătoare formularea lui: „Music... man’s oldest science of organization“),
cât şi în studiul muzicii populare, examinată de el în contextul interesului său pentru formele androgine ale culturilor tradiţionale.
Va reapare din când în când în prim plan social cu luări spectaculoase de atitudine – bunăoară în chestiunea discriminării homosexualilor în armată – dar cu titlu personal şi pe baza propriei sale autorităţi
morale şi intelectuale. Cu timpul, rezervele faţă de trecutul său politic se
estompară, făcând loc gratitudinii pentru întemeietorul devenit patriarh.
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La sfârşitul celui de al doilea mileniu încă trăia şi era frecventat cu veneraţie. Cuvintele rostite de el când punea piatra de temelie a Societăţii
Mattachine se întipăriseră în nenumărate conştiinţe: „The Gays – Who
are we? Where do we come from? What are we for?“.

Homofobia britanică în defensivă
Pasul următor avea să fie făcut în ţara celei mai vitale homofobii
– Marea Britanie. Paradoxal, va fi datorat unui om care nu nutrea nici
cea mai mică simpatie pentru homosexuali. Sir John Frederik
Wolfenden (1906-1985), specialist apreciat în ştiinţele pedagogice, fusese însărcinat de guvern, în aprilie 1954, să prezideze „Comitetul pentru cercetarea infracţiunilor şi prostituţiei homosexuale”, în vederea
elaborării unui raport care să permită o reconsiderare a politicii pe acest
tărâm. Dacă n-a refuzat misiunea, nu înseamnă că ea îi făcea plăcere.
Distinsul aristocrat – era baron – avea însă într-un grad înalt simţul datoriei şi a-şi aduce contribuţia într-o chestiune atât de importantă pentru
moralitatea publică era pentru el un imperativ social.
Instituirea acestei comisii fusese smulsă aproape cu forţa guvernului de către nemulţumirile tot mai viu exprimate în legătură cu situaţia
homosexualilor în Regatul-Unit. Autorităţile nu învăţaseră absolut nimic
din cazul Wilde (al cărui De profundis, scris în închisoare, continua să
fie interzis), iar într-o ţară eminamente conservatoare chiar şi o încăpăţânare obtuză ca aceasta se putuse transforma într-o tradiţie. Arestările
nu-şi încetiniseră ritmul, priveau frecvent personalităţi cunoscute ale
vieţii publice, iar în clasele populare bântuiau cu furie: 4% din deţinuţi
fuseseră condamnaţi pe motive de homosexualitate. Metodele poliţiei
deveniseră renumite prin murdăria lor. Domnea şi aici o mârşavă tradiţie, cu obârşie în secolul XVIII, aceea a „agenţilor provocatori”, prin
mijlocirea cărora statul însuşi producea pretinsa infracţiune pentru a o
pedepsi.
Guvernul nu putea rămâne desigur indiferent la protestele care
se ridicau răzleţ dar stăruitor, cerând schimbări în tratarea fenomenului
cu pricina. Spera însă să poată dovedi, prin cercetările întreprinse de
comisia Wolfenden, că protestele nu sunt întemeiate şi că manifestările
de homosexualitate sunt atât de dăunătoare societăţii încât merită pe mai
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departe o reprimare severă. Însuşi numele dat comisiei lăsa să se întrevadă dispreţul cu care era privită cealaltă iubire în sferele guvernamentale. Aşteptările homofobe nu aveau însă să fie confirmate.
După trei ani de cercetări, studiu şi reflecţie, raportul comisiei
Wolfenden stabilea că justiţia n-are nici temei, nici cădere să judece
raporturi incriminate din punct de vedere moral (act contra naturii) sau
religios (păcat, încălcare a legii divine), câtă vreme acestea au loc în
cadru privat şi nu dăunează nimănui. Era de asemenea inadecvată considerarea înclinării homosexuale drept boală, purtătorii ei manifestându-se
de obicei ca fiinţe întru totul sănătoase, psihic şi fizic. Se impunea aşadar dezincriminarea acestui gen de relaţii sexuale, pe deplin acceptabile
dacă se consumă pe plan intim. Iar viaţa intimă, chiar dacă poate îmbrăca forme pe care unii le-ar numi imorale, nu e de resortul justiţiei şi al
legii. Ea trebuie să rămână aşa cum este, iar societatea n-are a se amesteca în ceea ce nu e social – concludea raportul redactat sub călăuzirea
distinsului şi foarte britanicului Sir John Frederik Wolfenden.
Prezentat Parlamentului britanic la 3 septembrie 1957, publicat
imediat, epuizat şi din nou publicat într-un mare tiraj, raportul
Wolfenden avu un efect seismic, foarte comparabil cu cel al raportului
Kinsey în Statele Unite. Tradiţionalişti şi puritani, clerici şi psihiatri,
jurişti şi educatori, mici şi mari burghezi îşi uniră glasurile într-o vehementă respingere a acestor recomandări. Se profetiza o decădere a moravurilor care ar putea avea urmări dezastruoase pentru întreaga naţiune,
pentru stat. Impresionat de aceste reacţii, guvernul preferă să nu întreprindă nimic, iar refuzul său de a da curs propunerilor comisiei deveni
tradiţie pentru guvernele următoare.
Pentru homosexuali era însă o confirmare şi o încurajare. Precum Kinsey în America, Wolfenden dădea un imbold decisiv acţiunii
populare. Lua fiinţă în sfârşit organizaţia care, vrând să spele patru secole de ruşine, acceleră procesul emancipării. Gay Liberation Front se va
arăta ferm hotărât să transforme patria homofobiei într-o ţară a libertăţii
sexuale. Şi într-adevăr, Anglia deveni patria unei noi tradiţii, aceea a
manifestărilor festive cunoscute sub numele de Gay Pride.
Rezistenţa activă neslăbită a homosexualilor uniţi şi organizaţi
triumfă asupra vociferărilor vestitoare de catastrofe naţionale. Au fost
totuşi necesari zece ani pentru ca guvernul britanic să catadicsească a
lua în serios şi a împlini recomandările comisiei pe care el însuşi o instituise. La 27 iulie 1967, homosexualitatea înceta să mai fie un delict,
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punându-se astfel capăt lungului lanţ de delicte comise de statul însuşi
faţă de fiinţe a căror nevinovăţie era în fine recunoscută. Dar Scoţia a
trebuit să mai aştepte încă 13 ani, iar Irlanda de Nord 15, pentru ca şi ele
să poată beneficia de noul spirit.
Urmările internaţionale ale cotiturii produse în înţelegerea britanică a homosexualităţii fură nu mai puţin spectaculare. Homofobia înregistra pierderi teritoriale gigantice. Canada, Australia şi Noua Zeelandă
urmau acelaşi drum, dar nu din imitare servilă a ţării care încă le tutela
regal, ci sub presiunea mişcării de jos, tot mai impetuoasă. Nu asemănător evoluau lucrurile în fostele posesiuni britanice din Asia şi Africa,
unde se prefera fidelitatea faţă de legile impuse odinioară de colonizatori. În timp ce unii încă se întreabă cine a răspândit homosexualitatea pe
glob – arabii? turcii? grecii? italienii? francezii? –, nu mai e loc de îndoială în privinţa efectului molipsitor avut pe scară mondială de homofobia britanică. Nu va fi fost atunci şi homosexualitatea britanică una din
cele mai eficace în lume?
Un amănunt nu lipsit de importanţă: fiul lui Sir Wolfenden, Jeremy, în vârstă de 20 de ani când tatăl său primi neplăcuta sarcină de a
studia un fenomen care-l dezgusta, ei bine acest Jeremy Wolfenden era
un homosexual. Putem formula doar presupuneri despre posibila influenţă
exercitată de această deloc simplă situaţie familiară asupra celui chemat
să decidă soarta homosexualilor în Regatul Unit. Se spune că şovăiala
de un deceniu a guvernului s-ar fi datorat temerii ca nu cumva recomandările comisiei conduse de Wolfenden să fie explicate prin problemele
personale ale tatălui. E ciudat că depenalizării din 1967 trebuise să-i premeargă moartea tânărului Jeremy Wolfenden în 1965. Avea 31 de ani.

Revoluţie într-un bar
Nu se putea găsi un cadru mai puţin reprezentativ şi mai puţin
romantic pentru explozia la care trebuia să ducă acumularea de atâta
tensiune psihică şi socială. Două milenii de viaţă asuprită şi de aspiraţii
sortite parcă pentru vecie neîmplinirii culminau eliberator într-un bar
newyorkez rău famat!
Cei care frecventau de obicei localul Stonewall din Greenwich
Village erau homosexuali, lesbiene şi travestiţi din păturile cele mai
umile ale populaţiei. Oficial, nu era permisă vânzarea de băuturi alcooli561

ce, dar pe sub mână se putea căpăta şi aşa ceva. Componenţa dubioasă a
clientelei şi comerţul ilicit cu spirtoase justificau frecventele descinderi
ale poliţiei. Acestea erau întreprinse nu atât de dragul arestărilor efectuate
de fiecare dată cu un asemenea prilej, mai ales printre cei fără documente, cât pentru mita cu care proprietarul barului, mafiot zice-se, domolea
mai totdeauna excesul de zel poliţienesc.
Iată însă că în noaptea de 27 spre 28 iulie 1969, ritualul n-a mai
decurs ca de obicei, cu micile incidente încheiate printr-un happy-end
care-i mulţumea atât pe oamenii ordinii, cât şi pe cei ai dezordinii. În
mod surprinzător pentru toată lumea de faţă, acestora din urmă le sări
ţandăra şi încă foarte violent, din ceva ce înainte era acceptat fără împotrivire. Se pare, la strigătele celor doi-trei clienţi pe care poliţiştii voiau să-i
ia cu ei. Aşa cum nu se mai întâmplase niciodată, cei care îndurau, cârtind
sau nu, toate silniciile puterii, se transformaseră dintr-o dată în atacatori.
Cei opt poliţişti, împreună cu inspectorul pe care-l însoţeau, deveniră ţinta
unui adevărat bombardament cu tot ce se poate găsi într-un bar.
Cei atacaţi erau uluiţi, deoarece numai la o asemenea reacţie nu
se aşteptau, ceea ce încurajă elanul ofensiv al pestriţei clientele. Poliţiştii
încercară să se salveze ieşind afară, dar gloata cea înfierbântată se năpusti după ei. Păruiala se mută în faţa barului, sub ochii generalului
Sheridan, erou al războiului civil, a cărui statuie străjuia, înconjurată de
o grădiniţă, în mijlocul micii pieţe. Războinica înfruntare era parcă programată. Nu numai topografic, dar şi onomastic, căci numele de
Stonewall era porecla dată generalului confederat Thomas Jonathan
Jackson, rezistent ca un „stonewall” (adică zid de piatră) de care se loveau neputincioase şi se năruiau toate atacurile duşmane.
Câmpul de luptă se lărgise acum enorm, cuprinzând o mare parte din Christopher Street, devenită de atunci istorică şi oferind împreună
cu Stonewall numele simbolice cele mai familiare şi mai dragi homosexualilor de pretutindeni. Pentru aceştia, chiar dacă n-au pus niciodată
piciorul pe sol american, New York e înainte de toate oraşul care adăposteşte o stradă numită Christopher Street cu barul unde homosexualii
au răspuns pentru prima oară violenţei prin violenţă, iniţiind astfel pe
întreaga planetă răzvrătirea urgisiţilor.
Să revenim însă pe câmpul de bătaie. Cum acel cartier era fieful
tradiţional al homosexualilor, mai ales ca artişti, combatanţilor din bar li
se alăturară numeroşii alţii aflaţi întâmplător prin apropiere sau prinzând
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de ştire de lupta în toi. Celor nouă poliţişti nu le rămânea decât ruşinoasa şi sănătoasa fugă. Se putea din nou respira în voie.
Era doar o pauză, extrem de importantă pentru regăsirea de sine
şi concentrarea interioară a celor care acţionaseră pur spontan, ca mânaţi
de o forţă misterioasă, aflată mai presus de fiecare din ei. În cele două
ceasuri de încăierare o adevărată iluminare avusese loc în aceşti oameni
simpli. Ripostând dintr-o nevoie elementară, pur viscerală, de descătuşare şi descărcare, nu-şi puteau închipui că prin explozia spontană de furie
intrau în istoria unei părţi deloc neglijabile a umanităţii, ba chiar inaugurau trecerea de la un fel de preistorie, la adevărata istorie.
Simţeau însă totodată că ceva absolut neobişnuit e în curs de
producere căci, oricât de ignoranţi şi necultivaţi ar fi fost ei, ştiau prea
bine că niciodată poporul „gay” nu îndrăznise să-şi contraatace asupritorii. Îşi dădeau seama că marea confruntare abia începuse, că ceea ce se
petrecuse în acea noapte era doar primul act al dramei. Trebuiau să se
pregătească neapărat pentru continuare. Improvizară aşadar un întreg
sistem de apărare activă, cu baricade şi tot felul de obiecte contondente
de aruncat în agresorii care nu întârziară să-şi facă din nou apariţia, fireşte cu mari întăriri. Patru zile şi patru nopţi durară luptele de stradă. În
cele din urma poliţia se dădu bătută, iar înfrângerea ei fu semnalul unei
defensive generale a homofobiei americane.
Desigur că această izbândă a unor persoane social nesemnificative în confruntarea lor cu forţele poliţiei într-un bar suspect din New
York era un eveniment cu totul modest, local şi lipsit de importanţă în
raport cu problemele naţiunii americane din acea epocă. Şi totuşi el a
reprezentat o cotitură în felul cum homosexualul îşi înţelege şi trăieşte
destinul, iar de atunci această schimbare nu încetează să se adâncească
şi să se consolideze. Deşi priveşte o categorie umană aparent minoritară
şi circumscrisă, ea a început să influenţeze simţitor mentalitatea întregii
naţiuni care a luat în sfârşit act, nu fără zguduire, că aceşti oameni, până
mai ieri ponegriţi şi hăituiţi, sunt la fel de normali şi vrednici de respect
ca ponegritorii şi hăituitorii lor, dacă nu chiar ceva mai mult, dat fiind că
nu ponegresc şi nu hăituiesc pe nimeni.
După cele întâmplate în nopţile şi zilele din iulie 1969, nimeni
dintre cei puternici nu s-a gândit să uşureze condiţia homosexualului,
dar nu acesta fusese sensul răzmeriţei din Greenwich Village. Lecţia ei
era cu totul alta şi se adresa mai puţin asupritorilor cât asupriţilor: Puneţi capăt o dată pentru totdeauna degradantei supuneri în faţa igno563

ranţei, răutăţii şi samavolniciei coalizate, aveţi curajul să staţi cu fruntea sus şi să ţineţi piept când acestea vă refuză dreptul de a fi voi înşivă.
Mesajul a reverberat în ecouri din ce în ce mai ample, propagându-se în
întreaga Americă şi cuprinzând uimitor de repede toată planeta.
Acesta a fost de fapt miracolul, căci numai aşa pot fi caracterizate urmările unui eveniment care, în sine, nu reprezenta mai mult decât
o banală şi vulgară încăierare de felul celor pe care le întâlnim cu miile
în western-urile hollywoodiene. Publicitatea sa ar fi trebuit să se reducă,
în mod normal, la o notiţă din rubrica faptelor diverse într-un ziar ale
cărui noutăţi sunt înghiţite de neant după 24 de ore. Că în cazul de faţă
nu a fot să fie aşa şi că răzvrătirea clientelei de noapte dintr-un bar oarecare a putut avea un impact izbăvitor asupra unei întregi şi importante
categorii umane, bimilenar stigmatizată şi oprimată – e un mister cu
neputinţă de explicat oricât s-ar strădui mintea omenească. A fost nu ca
un miracol – a fost un miracol!
Din acel moment homosexualitatea a început să aibă o istorie,
de unde până atunci doar cruzimea celor care o căsăpiseră două mii de
ani îşi avea istoria ei. Au luat naştere în toate ţările lumii grupuri hotărâte să acţioneze, iar numărul celor care devin fronturi de eliberare creşte
impresionant. O colaborare din ce în ce mai strânsă între asociaţiile naţionale lasă deja să se întrevadă marile perspective de mondializare a
mişcărilor gay, cu inevitabila apariţie de supraorganisme, apte să urmărească şi să coordoneze această evoluţie pe plan internaţional. Timpul
clandestinităţii şi al fricii se pierde tot mai mult în negurile trecutului,
acolo unde curajul a obligat ura să dea înapoi. Şi totul a avut ca punct de
pornire ciomăgeala de patru zile de pe Christopher Street!
Istoria care a început în iulie 1969 merită şi necesită o investigaţie aparte, care nu poate fi obiectul acestei cercetări. În fiecare ţară unde
s-a înfiripat acest proces sunt de descoperit forme originale ale ieşirii
din catacombe: tot atâtea contribuţii la istoria comună a unor fiinţe mai
unite, prin trecutul şi prin aspiraţiile lor, decât toţi cei care caută în ideologii motive de solidarizare.
Ca român nu pot însă să nu închei această încercare de a evoca
„răzvrătirea urgisiţilor” printr-un succint tablou al experienţei româneşti.
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Ultimii daţi pe brazdă...
Că românul nu e dispus să moară pentru o idee ne-a reamintit-o
Cioran cu necruţătoarea şi puţin măgulitoarea lui luciditate şi desigur că
fiecare îşi are, în această privinţă, experienţele sale adeveritoare. Dar pe
de altă parte, românul ar prefera să moară decât să se ştie recunoscut sau
stigmatizat ca homosexual. Căci, în conformitate cu versiunea oficială,
naţia noastră, după cincizeci de ani de ateism cu voioşie acceptat şi de
nimeni contestat, s-a descoperit atât de profund şi indestructibil creştină,
încât nu recunoaşte în sine nici cea mai mică urmă a acelei boli al cărei
nume credinciosul se fereşte chiar şi să-l rostească. De unde indignarea
păstorilor ei duhovniceşti la ideea că o asemenea grozăvie strigătoare la
cer ar putea fi lăsată să zburde liberă. Înfierarea cuiva ca homosexual ar
fi deci nu numai o cauză de nespusă ruşine, ca şi cum i-ar fi fost daţi jos
pantalonii în văzul tuturor, ci şi o ieşire infamantă din rândurile bunilor
români şi a dreptcredincişilor. Ce altceva îi mai rămâne atunci decât să-şi
ia viaţa, cum li s-a întâmplat câtorva tineri care avuseseră naivitatea să
creadă că, prin căderea dictatorului, şi iubirea ar fi devenit liberă. Sinucideri care, cu puţină bunăvoinţă, ar putea fi omologate morţii pentru o
idee, spre reabilitarea morală a unei naţii puţin dispuse să preţuiască
don-quijotismul.
Aceste tragice deznodăminte nu-mi ajunseseră încă la cunoştinţă
în depărtarea unde trăiesc, continuam să cultiv imaginea caragialească a
unei societăţi în care aranjamentul şi tranzacţia ţin loc de principii morale. Ştiam că românaşul se declară mulţumit putându-se sustrage pe şest
legii şi că i-ar părea o nebunie să revendice în gura mare dreptul de a
săvârşi public ceea ce s-a deprins să facă pe furiş şi în taină. De aceea,
nu-mi închipuiam posibilă angajarea cuiva într-o luptă deschisă cu autorităţile şi prejudecăţile naţionale pentru apărarea şi încurajarea sărmanilor homosexuali împinşi la disperare. Mă înşelasem însă asemenea lui
Cioran când se văzuse nevoit în Petite théorie du destin să mărturisească, autocritic, ingrata şi nedreapta asprime cu care-şi judecase odinioară
compatrioţii.
Care nu-mi fu uimirea văzând cum din mediocritatea şi laşitatea
generală se desprinseseră două caractere puternice, capabile să sacrifice
respectabilitatea cea atât de jinduită de mai toată lumea. Sfidând mentalitatea retrogradă şi agresivă prin demnitatea netemătoare cu care ex565

primau adevărul fiinţei lor, ei pledau pentru înţelegerea celor asupriţi
deoarece erau neînţeleşi şi demontau cu iscusinţă mecanismul atotprezentei făţărnicii – burgheză, naţională, ortodoxă etc. Florin Buhuceanu
şi Adrian Coman sunt primii mărturisitori ai cauzei homosexuale, pe
care doar un ultim rest de îngăduinţă românească şi multă presiune europeană i-a ajutat să nu devină şi martiri. Nici unul nu împlinise treizeci
de ani când îşi asumase acest foarte necomfortabil rol.
Reprezentau un tip de tânăr român neîntâlnit de mine înainte de
plecarea mea definitivă din ţară, în 1977. Şi de fapt, unul din motivele
majore ale autoexilării era tocmai faptul de a nu fi întâlnit asemenea
caractere cu care bucuros m-aş fi însoţit în calitatea mea de luptător,
mereu primejduit, cu foarte realele mori de vânt ale dictaturii ceauşiste,
cum desigur cei vârstnici îşi mai amintesc. Îi situam pe aceştia doi, împreună cu puţinii alăturaţi lor – modeşti, dăruiţi şi bravi – în tradiţia
inaugurată de tinerii care nu pregetaseră să-şi pună viaţa la bătaie în
zilele răscoalei populare din Decembrie 1989. Jertfa lor îmi vestea posibilitatea unei alte Românii şi a unui alt spirit românesc – o vieţuiam ca
pe o revelaţie. Tocmai pentru că asemenea „suflete tari”, cum ar fi spus
Camil Petrescu, nu existaseră înainte, putuse odiosul şi veneticul regim
să se instaleze cu o siguranţă de sine de parcă ar fi avut o veşnicie în faţa
sa. Şi tocmai pentru că astfel de fenomene îşi făcuseră în fine apariţia în
peisajul sufletesc al acestui „neam fără noroc”, cum spunea Mircea Eliade, devenise posibil, ca printr-un miracol, ca românii să scuture un jug
purtat de ei cu o complicitară şi masochistă voluptate timp de o jumătate
de secol. Recunoşteam în Florin şi Adrian o fibră sufletească înrudită.
Ce le-a izbutit lor nu va fi uitat de către cei care vor putea să
urmeze imboldurile firii fără a se mai simţi urmăriţi de poliţia din afară
şi de poliţia cuibărită în propriul lor suflet. Au pus pe picioare, în 1996,
o asociaţie, Accept, reprezentând-o în faţa unei lumi care nu pierdea nici
o ocazie să-i persifleze sau să-i compătimească. Firi deosebit de simţitoare, tocmai prin predispoziţia lor, au avut totuşi puterea să-şi lecuiască
singuri rănile produse de răutatea ieftină a meschinăriei agresive, mereu
gata să-şi etaleze suficienţa. Au folosit cu eficacitate toate mijloacele
posibile într-o vreme când ameninţătorul articol 200 din Codul Penal
mai era în vigoare – şi încă ce vigoare! –, ceea ce le-ar fi putut fi fatal,
dacă n-ar fi stat sub puţin patriotica umbrelă protectoare a organismelor
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internaţionale, preocupate de drepturile omului în general şi de cele ale
minorităţilor în special. Oricând li s-ar fi putut imputa propagarea unui
tip de relaţii condamnate de lege, cu urmările penale de rigoare.
Era un timp – anii 90 – când pretutindeni, în tradiţional toleranta
Românie, se operau arestări şi se pronunţau condamnări pe baza unor
prevederi juridice abolite în toate ţările Europei. Răsturnarea din Decembrie 1989, aducătoare de nu puţine libertăţi, nu modificase nici în
cea mai mică măsură soarta homosexualului şi atitudinea societăţii faţă
de homosexualitate. Deceniul începea şi se termina în aceeaşi atmosferă
apăsătoare de interdicţie şi subversivitate care alimentau frica, laşitatea,
trădarea, denunţul. Unul din marile merite ale asociaţiei Accept e de a fi
făcut publice, atât cât era legal posibil în acele condiţii, abuzurile comise de poliţie şi tribunale faţă de persoane a căror unică vină era că nu
iubeau după regulile stabilite de autorităţi.
Nici urmă nu mai rămăsese din mult vânturata, şi cândva adevărata, omenie românească, secătuită deja pe parcursul celor cincizeci de
ani de socialism. Tocmai prin ea ar fi fost în stare omul legii să-şi dea
seama că fiinţa vie ascultă de porunci ignorate de cele trei-patru rânduri
ale unui articol de cod penal. Şi tot prin ea ar fi putut omul ordinii să
găsească în sine bunătatea de a nu recurge la batjocură şi bătaie când se
vedea în faţa unei situaţii care nu se încadra în imaginea lui despre sexualitate şi bărbăţie. S-ar putea ca o asemenea înţelegere să se fi manifestat în cazuri izolate, necunoscute mie ca cititor al numeroaselor relatări despre soarta homosexualilor din România. Din tot ce au publicat şi
răspândit curajoşii tineri de la Accept nu rezulta însă decât brutalitate şi
dispreţ de-o parte, suferinţă şi umilire de cealaltă. Neomenia era acum la
ordinea zilei.
Ceea ce o făcea şi mai chinuitoare pentru hărţuiţi era extinderea
ei la cei mulţi, la aşa zisul popor. Acesta nu se arăta mai înţelegător şi
mai generos decât guvernanţii şi paznicii săi, îşi însuşise câinoşenia
acestora faţă de cei aflaţi în minoritate şi fără apărare. Ignorând cu totul
ce este în realitate cealaltă iubire, o condamna, o alunga, voia s-o ştie
stârpită. I se spusese că vine de la diavol, că este o perversiune şi o primejdie, iar el o credea, cum crezuse atâtea şi atâtea minciuni aducătoare
de nenorociri. O ura deoarece învăţase că trebuie s-o urască şi nu-şi
dădea seama ce urât devenea el însuşi pe dinăuntru de atâta rânjet dispreţuitor şi ameninţător. Homofobia şi-a avut partea ei de contribuţie la
alungarea omeniei, odinioară podoabă a sufletului românesc.
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Îl citez cu titlu simbolic pe foarte tânărul Laurenţiu Borcescu
din Cugir, în a cărui mărturie vibrează drama de acum şi dintotdeauna a
tânărului „gay“: descoperindu-şi alteritatea, îşi descoperă totodată singurătatea în mijlocul unei lumi duşmănoase şi gata oricând să-l excludă
din rândurile ei. „Părerea mea, ca gay, este că nici o persoană care este
homofobă nu a cunoscut un gay îndeaproape, ca amic. Cei care ne
urăsc fie se tem, întrucât nu ne înţeleg, sau nu vor să ne înţeleagă. Nu
suntem oare şi noi oameni ca şi ei? Dacă ai prieteni cărora le povesteşti
despre tine însuţi şi despre orientarea ta sexuală, te părăsesc. Acesta
este numai unul din lucrurile pe care trebuie să le suporţi: să vezi cum
prietenii pe care-i cunoşti de-o viaţă te părăsesc unul după altul.
Agresiunea verbală este următoarea etapă. Chiar dacă nu dai
importanţă unor vorbe, tot suferi întrucât nu înţelegi de ce aceia care în
urmă cu câteva zile îţi erau prietenii cei mai buni sunt acum duşmanii
tăi, care strigă când te văd şi chiar recurg la violenţă.
Câţi homofobi pot spune că au cunoscut un gay îndeaproape?
Dacă ne-ar cunoaşte mai bine, ar vedea că nu suntem cu nimic mai
prejos decât ei, că suntem oameni care dorim să fim fericiţi lângă cei
care ţin la noi şi ne acceptă aşa cum suntem. Dacă vecinii care au copii
ştiu că eşti gay nu durează mult şi te tratează ca pe un infractor, ca pe
un pericol pentru copiii lor.
Totuşi cred că cel mai rău este când propria familie este homofobă. Prietenii ţi-i poţi schimba, dar nu acelaşi lucru se poate spune şi
despre părinţii şi fraţii tăi. Este greu să vezi cum propria ta familie nu
mai vrea să aibă de-a face cu tine. Teama de a nu fi izgonit din familie
îi face pe mulţi gay să amâne coming out-ul.
Toţi sperăm ca ceilalţi să ne vadă cu alţi ochi, să ne considere
unul de-ai lor şi să nu mai avem tangenţe cu cei care nu ne înţeleg.
Dar mai sunt şi acei care ne consideră păcătoşi în faţa lui
Dumnezeu, spunându-ne că SIDA este pedeapsa cerească pentru că am
păcătuit. Ei uită că noi avem dreptul la o viaţă decentă, ca şi ei. SIDA
este o boală, nu o pedeapsă, şi nu îi afectează doar pe gay. Oamenii s-au
temut mereu de ceea ce nu înţeleg.
Dar totul nu este decât o chestiune de timp. Oamenii se pot
schimba. Cred, sper, ca aceasta să se întâmple cât mai curând. Să duci
o viaţă ascunsă e greu. Uneori vrei să-i spui cuiva despre tine, unui
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prieten, frate, părinte. Dar ţi-e teamă. Teamă de homofobi şi de reacţiile lor.
Am trăit-o pe pielea mea când am fost la discoteca din oraşul
meu şi doi tineri pe care nu-i cunoşteam au început să strige după mine
tot felul de lucruri, iar amicii lor râdeau şi ei, satisfăcuţi de «glumele»
celor doi. Deşi nu i-am băgat în seamă, totuşi m-a rănit când am văzut
că nu vor să mă lase să trăiesc ca oricare altul.
Nu-i poţi schimba pe oameni, doar ei înşişi o pot face; dar putem să-i facem să înţeleagă că, înainte de toate, suntem oameni şi trebuie să ne trateze pe toţi în mod egal.
Oamenii vor rămâne orbiţi de propria lor ignoranţă şi vor întoarce spatele adevărului atâta timp cât noi nu le întindem o mână de
ajutor.“.15
Iar ca simbol al ostilităţii care poate împinge un suflet sensibil la
deznădejde, ne poate servi senatorul Ion Vasile, membru al Comisiei
pentru drepturile omului din Senatul României. Întrebat ce trebuie înţeles prin „scandalul public”, a cărui provocare îl poate trimite pe incriminat direct în puşcărie, dânsul răspunse: „Dacă într-un bloc în care locuiesc 20 de familii locuieşte un homosexual cunoscut ca atare, majoritatea colocatarilor n-or, să accepte situaţia asta, fiind deranjaţi că locuiesc în acelaşi bloc cu o astfel de persoană. Lumea devine preocupată
pentru că are copii care pot fi molestaţi sau pot să adopte modul de
viaţă al acestei persoane. Scandalul nu înseamnă neapărat o chestiune
juridică, ci înseamnă că apar anumite probleme. Preocuparea colectivă
constituie scandal. Încercăm să facem posibil ca anumiţi oameni să fie
excluşi din comunitate ca pericole la adresa acesteia.“16
Şi ajungem acum la forma cea mai monstruoasă a excluderii şi
alungării: aceea la care recurg părinţii înşişi ai tânărului ce-şi mărturiseşte înclinarea. Marian Prunău din Bucureşti a fost gonit de acasă de
către mama sa, de îndată ce aceasta a aflat că fiul ei face parte din categoria umană stigmatizată de lege şi de societate. După câteva zile de
înnoptare pe străzi şi în parcuri, îşi evoca dureroasa experienţă în aceşti
termeni:
„Pentru mine totul a început cu un «dacă», a continuat cu un
«de ce?» şi s-a terminat cu un «punct şi de la capăt». La vârsta când
15
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alţii se mai joacă, eu mă gândeam la iubire, la mângâieri, şi sufeream
în mine, întrebându-mă dacă voi fi în stare să merg pe acest drum al
singurătăţii, al junglei plină de hiene ascunse sub chipuri de oameni
aparent deschişi la orice.
Nu foarte târziu mama mea a aflat că am această orientare,
pentru ea a fost o crimă, o făceam de ruşine faţă de prietenii ei. Nu conta că eu voi suferi cumplit în urma deciziei de a fi dat afară pe străzi. Şi
uite aşa s-a mai născut un capitol din cartea sufletului meu, căci fiecare
om este o carte cu un şir de capitole dulci-amărui. Iar eu, omul din mine
a ţipat şi am vrut să înjur cerul. Am simţit o palmă lovindu-mi sufletul,
şi m-am oprit, spunându-mi: eu sunt aşa cum sunt, cine mă iubeşte mă
acceptă, iar cine mă urăşte, într-o zi va culege suferinţa din mine.
Acum, ea mă urăşte, eu plâng fără ca lumea să mă vadă. Şi mă întreb:
Mamă, am să te pot ierta?
Am închis ochii... era a cincea noapte de singurătate pe străzi,
eram la un bun creştin care mă găzduia. Şi totuşi întrebările se transformau în demoni care îmi «gâdilau» ochii spre a plânge şi mai mult.
Dimineaţa, când m-am trezit, m-am gândit: şi astăzi este o zi. Cineva de
sus mă iubeşte, cei de lângă mine mă ocrotesc, mângâindu-mi sufletul
atât de singur.
Dragi părinţi, acceptaţi-ne, nu vă simţiţi vinovaţi, nu căutaţi vinovatul, nu-l veţi găsi căci el nu există. Mai bine încetaţi lupta cu voi
înşivă; va veni întâi acceptarea şi într-un târziu obişnuinţa cu situaţia.
Iar voi, cei cu astfel de orientări, nu regretaţi şi nu fiţi supăraţi pe viaţă:
viaţa este frumoasă chiar şi atunci când suferim.“17
Acestei neomenii neoromâneşti i se adăuga făţarnicul discurs al
evlaviei ortodoxe, chipurile apărătoare a poruncilor dumnezeieşti. Or, eu
ştiu prea bine ce înseamnă ortodoxia, căci am cunoscut-o dinlăuntrul ei.
Cum de foarte tânăr mă fascina viaţa călugărească am căutat să mă familiarizez cât mai îndeaproape cu ea. Nu exista mănăstire la care să nu
fi făcut câteva pelerinaje, iar la unele, ca Sihăstria, Rohia, Putna, devenisem unul de-ai lor. Studiile de teologie m-au ajutat să adâncesc relaţiile şi să le extind aria. Prietenia cu patriarhul Iustinian, care ar fi vrut să
facă din mine un episcop, rămâne unul din cele mai luminoase episoade
ale trecutului meu românesc. De altă natură fusese prietenia cu Dumitru
17
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Stăniloaie şi Nichifor Crainic, totuşi amândoi mă ajutaseră să pătrund în
intimitatea spiritualităţii şi trăirii ortodoxe. Benedict Ghiuş, Nicolae
Mladin, Ioanichie Bălan, Antonie Plămădeală, Constantin Galeriu, Iustinian Chira, Ilie Cleopa şi mulţi alţi prelaţi sau monahi făceau parte
dintre cei pe care-i frecventam cu drag, iar pe unii îi aveam adesea oaspeţi la Sinaia. Mănăstirea din Sinaia îmi devenise un fel de a doua locuinţă, iar pentru unii monahi de acolo vila mea juca acelaşi rol.
Am cunoscut aşadar suficient realitatea concret-umană a ortodoxiei ca să-mi pot permite să spun că ea nu face câtuşi de puţin excepţie
de la regula generală şi interreligioasă în virtutea căreia ambianţa cucernică, mai ales în formele ei monahale, generează spontan homoerotism.
De câte ori n-am vieţuit ceea ce Vasile Voiculescu în nuvela sa Schimnicul numeşte „neliniştea râvnelor nefireşti încuibată în paşnicul locaş”! Florile celuilalt eros cresc din plin şi în bine întreţinuta grădină a
ortodoxiei, ca în toate celelalte ogoare creştineşti. La Sihăstria sau la
Frăsinei, lucrurile nu stăteau în esenţă altfel decât la Solesmes,
Niederalteich sau Assisi. Departe de a condamna stări cum nu se poate
mai naturale, nu-mi pot exprima decât compasiunea pentru dubla teroare
sub care trebuie să trăiască homosexualul în sutană: poliţia de pe pământ
şi porunca din cer. E drept că experienţele mele cu ortodoxia datează de
un sfert de secol, dar tot ce s-a petrecut între timp sugerează o puternică
intensificare a fenomenului semnalat.
E de neconceput ca această situaţie să fie ignorată de ierarhia bisericească, părtaşă ea însăşi la asemenea prea omeneşti slăbiciuni. Trebuie să fie la curent măcar atât cât e Vaticanul la curent cu febra
(homo)sexuală a preoţilor americani. Or, ştiind cât de vulnerabil este
omul slujirii religioase la săgeţile lui Eros-Ganimede, biserica ar fi putut
şi ar fi fost datoare să păstreze o decentă tăcere, iar nu să se lanseze în
stigmatizări mai virulente decât ale politicienilor din Parlament. Nu
homosexualitatea oamenilor în anteriu este reprobabilă, ci fariseica lor
participare la o campanie a urii, neruşinarea de a-l face pe Iisus complice într-o chestiune de sordidă politică morală care nu priveşte nici viaţa
şi nici învăţătura lui. Or, tocmai veto-ul pravoslavnicei noastre Biserici a
împiedicat ani buni reglementarea situaţiei homosexualilor în concordanţă cu tendinţa generală a unei Europe în care românii ardeau de nerăbdare să între. Patriarhul a primit un bobârnac meritat când Gabriel
Catalan i-a dezvăluit public (pretinse) aventuri homosexuale de tinereţe.
Chiar de ar fi fost ele pură invenţie – proveneau totuşi din arhivele fostei
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securităţi – constituiau lecţia cea mai potrivită dată de viaţă unui om
care nu ştiuse să-şi respecte singur bătrâneţele tăcând şi neţinând deşănţat isonul unei vulgare prejudecăţi. Cazul nefericitului patriarh Teoctist
mi-a amintit situaţia identică a papei Paul VI, prin anii 1976-77, când
scriitorul francez Roger Peyrefitte adusese la cunoştinţa opiniei publice
libertăţile homosexuale pe care şi le îngăduise, când era mai june, Sanctitatea Sa. Scandalul de la Patriarhie semăna ca două picături de apă cu
cel de la Vatican.
Şi ca şi când aceste adversităţi n-ar fi fost de ajuns, li se mai alătura şi clasa politică, a cărei influenţă asupra deciziilor guvernamentale
e, vai, atât de importantă, căci democraţia obligă. Şefilor şi activiştilor
de partide, deputaţilor şi senatorilor le este, foarte probabil, cu desăvârşire indiferent, cine cu cine îşi împlineşte nevoile erotice, dar ce om
politic ar îmbrăţişa cauza homosexualilor fără să-şi pericliteze cariera,
fără să se vadă dezavuat de alegătorii săi? Într-o ţară eminamente homofobă, Caţavencii zilei trebuie să cânte în struna trivialei uri, dacă vor să
supravieţuiască politic. Şi după cum biserica ferchezuia cuvios şi evanghelic opoziţia sa la dezincriminarea homosexualităţii, tot aşa politicienii îşi dichiseau patriotic-naţionalist ipocrita lor raliere la ostilitatea tradiţională: Să barăm drumul unui viciu străin poporului nostru şi insultător pentru conştiinţa religioasă a naţiunii.
Printre aceste stânci, foarte primejdioase, au trebuit să conducă
tinerii de la Accept corăbioara micii, dar curajoasei lor asociaţii luptătoare până când, în ultimele zile ale lui 2001, a fost făcută breşa în zidul
împotrivirii generale. A fost o co-producţie între efortul autohton şi sprijinul intens al organismelor politice europene care, pur şi simplu, au
trebuit să forţeze mâna unui guvern nu lipsit de bună voinţă, dar mereu
şovăitor. Era desigur nepatriotic în ochii demagogilor şi necreştinesc în
cei ai fariseilor, dar paradoxul complicatelor evoluţii moderne este că
foarte adesea străinătatea a fost aceea care ne-a învăţat cum să fim buni
români şi buni creştini.
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III. Diagnoză finală
– câteva reflecţii –
„Nevroza homosexualităţii necesită o terapie pentru care cointeresarea statului ar fi foarte oportună”.1 Cu aceste cuvinte îşi încheia
cercetarea sa „Psihologia homosexualităţii” foarte ilustrul psiholog şi
psihiatru Alfred Adler (1870-1937), discipol dizident al doctorului Freud şi creator de şcoală psihologică proprie. Scrisă în anul 1930, când
Hitler îşi începea asaltul pentru cucerirea puterii, cartea e în întregime
pătrunsă de ideea că homosexualitatea e un fenomen patologic – perversiune o numeşte autorul tot timpul – care cere o abordare corespunzătoare.
Evreul Adler, nevoit peste puţini ani să se refugieze în Olanda, preconiza cu ingenuitate o asistenţă statală, pe care stăpânitorii nazişti o vor
acorda curând şi generos sub forma arestărilor şi detenţiilor, a lagărelor
de concentrare şi experimentelor pseudo-medicale. Un prost psiholog
dublat de un pătrunzător profet! Dată fiind actualitatea permanentă, ba
chiar crescândă a problemei, cartea lui Adler n-a încetat să se retipărească. Eu am citit-o în traducerea italiană din 1994.
Dar doctorul Adler era departe de a fi o voce izolată. Pretenţia
sa de a-i curarisi pe homosexuali, prin mijloace pe care niciodată nu le
pomeneşte, era o picătură din oceanul social al homofobiei cu pretenţii
terapeutice şi aşteptând din partea statului intervenţiile de rigoare, care
nu pot fi decât detenţia şi internarea. Cei mulţi vor să-i vindece pe cei
puţini de încăpăţânarea de a nu fi ca cei mulţi! Nu este însă tocmai
aceasta adevărata nevroză?
Cei ce sunt majoritari nu au ipso facto dreptatea şi sănătatea de
partea lor. A nu-i suporta pe cei care gândesc sau simt altfel e deja un
semn îngrijorător de tulburare nevrotică. La aceasta se adaugă incapacitatea de a accepta ceea ce există pe simplul temei al existenţei sale, refuzul de a recunoaşte ca legitim ceva ce dintotdeauna a fiinţat: flagrantă
inadecvare la realitate. Iar dacă luăm în consideraţie şi violenţa emoţională a reacţiei, susceptibilă să se transforme în ură feroce, căpătăm un
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tablou aproape complet al homofobiei ca fenomen de patologie. Cine ar
trebui atunci să fie supus tratamentului?

Adevăraţii bolnavi
Că sunt foarte mulţi cei ce gândesc, simt şi acţionează în acest
spirit nu împiedică homofobia să fie o boală. Nu numai ciuma sau holera, tifosul sau SIDA se pot extinde epidemic, ci şi maladiile spiritului, şi
poate mai cu seamă ele. De-a lungul celor cincizeci de ani de comunism,
naţia română aproape toată s-a îmbolnăvit şi s-a molipsit de frică, de
servilism, de făţărnicie – teribile flagele care i-au corupt şi măcinat substanţa. Nu au fost acestea boli, nu le vedem cu toţii sechelele? Homofobia este una din aceste epidemii cu caracter psihologic şi cea mai tenace
dintre toate. Dată fiind răspândirea ei pe suprafaţa pământului poate fi
chiar privită ca o pandemie.
Cineva trebuie să fie sau homosexual, sau lăuntric deasupra oricărei prejudecăţi ca să-şi dea seama că oamenii cu adevărat sănătoşi,
sufleteşte şi spiritual, sunt extrem de rari, şi că majoritatea semenilor
suferă – printre altele – de o homofobie latentă, acută sau cronică. El nu
li se va putea adresa celorlalţi – atât pentru că ar fi practic imposibil cât
şi pentru că n-o doreşte – cum o făcea Paul Claudel, acel apucat întru
homofobie, când îi azvârlea în faţă lui André Gide insolenta invitaţie:
„Nenorocitule, caută de te vindecă şi nu mai fă paradă de aceste ticăloşii“.2 Ceea ce el însă îşi doreşte sincer este să le poată spune: „Veniţi-vă
în fire, întrebaţi-vă raţiunea, nu mai cereţi realităţii să se conformeze
dorinţelor voastre“. E singura cale pe care bolnavii de homofobie pot
spera să devină oameni normali, adică vindecaţi de ideile lor fixe şi trăind în armonie cu ceea ce există şi nu necesită câtuşi de puţin încuviinţarea lor ca să continue să existe.
Homosexualii n-au nevoie de nici un tratament. Ei sunt aşa cum
sunt, adică aşa cum au fost făcuţi de natură şi poate de o înţelepciune
superioară, inaccesibilă muritorilor. Că sunt sau nu nefericiţi ori deviaţi
de la standard este treaba lor şi nimănui nu-i este moral îngăduit să se
amestece în viaţa lor câtă vreme ei nu fac rău nimănui. Dacă societatea
2
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are într-adevăr intenţiile umanitare pe care adesea le trâmbiţează, să le
arate înţelegere şi să-i lase a trăi în pace – e tot ce le face trebuinţă. Şi i
se va răspunde cu recunoştinţă.
Dar când cei mulţi îşi revarsă ura în numele sănătăţii sau al credinţei, e izbitor de evident că ne aflăm în faţa unei situaţii de psihopatologie colectivă. Şi cum mulţimea, aidoma atâtor bolnavi, va face tot ce
poate pentru a ignora gravitatea situaţiei, tabloul maladiei, mai sus schiţat, se îmbogăţeşte cu ceea ce-i permite să nu-şi simtă primejduită sănătatea: mania de a invoca raţiuni înalte – natura, naţiunea, Dumnezeu –
care abat atenţia bolnavului de la propria-i mizerie. Iese astfel la iveală
componenta paranoidă a homofobiei.

Nebuniile mulţimii
Psihopatologia colectivă, al cărei caz particular e homofobia,
străbate toată istoria omenirii. Specia noastră a fost dintotdeauna, din
punct de vedere psihic, mai de grabă bolnavă decât sănătoasă, iar perioadele de îmbolnăvire au fost de obicei mult mai lungi decât cele de
relativă însănătoşire. Faptul că de obicei fiinţele care nu se lasă cuprinse
de delirul bântuitor sunt privite de cei mulţi ca anormale, atestă caracterul pervers al acestei înnegurări psihice. Când cineva păstrează luciditatea şi independenţa cugetului în mijlocul exaltării naţionaliste, războinice sau totalitare, este tratat ca un criminal şi un pestiferat. După ce nebunia a trecut şi în faţa dezastrului produs de ea, toţi regretă ceea ce s-a
întâmplat, dar aproape niciodată nu se recunoaşte dreptatea celui ce
fusese tratat ca criminal sau pestiferat. De cele mai multe ori, acesta
zace undeva într-o groapă, victimă a lucidităţii şi demnităţii sale.
De câte crime nu s-a făcut vinovată specia noastră când se abătea asupră-i boala adusă de vreun descreierat cu aere profetice sau morbid cultivată în cercuri hipnotizate de o himeră. Istoria religiilor nu e
decât un lung şi tragic şir de deraieri psihopatologice ale omului, incapabil sau nedoritor să vadă că salvarea stă în el însuşi şi că nimeni nu va
coborî din cer pentru a i-o oferi. Paranoia iluziei de a se afla sub oblăduirea închipuitului său Dumnezeu îi alimenta fondul de bestialitate imanent făcându-l să explodeze distrugător. Istoria religiilor e de fapt istoria
măcelurilor interreligioase în numele a ceva ce nimeni n-a putut cunoaşte, ci doar confabula. Este aceasta sănătate psihică? Doar puţini puteau
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scăpa elucubraţiei generale, închizându-se în ei înşişi sau marginalizându-se voit.

Dreptatea celor puţini
Argumentul că dreptatea heterosexualului este absolută deoarece se bazează pe experienţa majorităţii scârţâie din toate încheieturile
când este luat sub lupa logicii şi a istoriei. El este doar o părticică din
amăgirea mai vastă în virtutea căreia cei mulţi ar avea dreptate deoarece
sunt mulţi, iar obiceiurile împământenite ar fi singurele justificate să
existe deoarece sunt moştenite din moşi-strămoşi. Or, realitatea este că
mulţimea poate să fie cuprinsă de o febră maladivă şi, în această stare,
să creeze datini, practici, modele de gândire care perpetuează de-a lungul
secolelor morbul iniţial, cu atât mai periculos cu cât este ignorat ca atare.
Tot ce au mai preţios umanitatea şi cultura provine de la cei care
izbuteau să se sustragă demenţei sau degradării colective. Masele fac
mătănii izbindu-şi capul de pământ în faţa unui Iisus idolatrizat, dar cine
dacă nu masele i-au cerut răstignirea după ce cu o săptămână înainte îl
ovaţionaseră? Nu s-a născut creştinismul din acest dublu delir a cărui
esenţă contradictorie e un indiciu neechivoc al naturii sale schizofrenice? Iisus era un non conformist care învăţa, după o serie de fapte provocatoare, arta de a se feri, de a se ascunde, adică de a sta cât mai la distanţă de cei mulţi. Este primul mare individualist din istoria spiritului
uman.
O soartă asemănatoare cu a sa au avut-o nenumăraţii reprezentanţi ai spiritului neînduplecat, refractari gloatei şi dogmei, cei condamnaţi ca eretici pentru ca după un timp să fie reabilitaţi şi repuşi postum
în drepturile lor. Dar în faţa rugului lor, mulţimile jubilau isteric, cu
bucuria perversă de a asista la chinurile celui ce nu era ca ele. Şi putem
fi siguri că, sexual vorbind, toate erau alcătuite din heterosexuali „sănătoşi”, dar cu mintea halucinândă şi sufletul bolnav de o sadică ură.
Suprem tragică a fost soarta spiritelor libere care au avut nenorocul să fie contemporanii exaltării populare epileptice din epocile totalitare. Dacă-şi rămâneau sieşi credincioşi trebuiau fie să se ascundă în
gaură de şarpe, fie să se lase striviţi de poporul ce-şi diviniza călăul şi
jura moarte celor pe care un Hitler, un Lenin, un Stalin, un Mao nu-i
puteau suferi dintr-o foarte personală idiosincrazie.
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Homosexualii sunt parte integrantă din această minoritate martiră a omenirii, inaccesibilă aberaţiilor şi criminalităţii colective care se
reclamă de la cea mai înaltă morală şi de la Dumnezeu însuşi. Creativitatea de care s-au arătat totdeauna capabili le conferă o justificare în
plus, pe lângă caracterul firesc al alterităţii lor.
Homofobia este una din cele mai statornice manifestări ale unei
slăbiciuni psihice funciare, proprie speciei noastre: aceea care o face să
fie predispusă la toate formele de nebunie (mai ales politică şi religioasă) ce se pot dezlănţui epidemic atunci când morbul lor s-a cuibărit în
capul cuiva sau câtorva. Ura împotriva homosexualilor nu se deosebeşte, în esenţa ei, de ura împotriva celor animaţi de un crez incomod sau
inacceptabil. Ceea ce i-a făcut sau îi mai face pe catolici să fie porniţi
contra protestanţilor, şi vice-versa, pe ortodocşi contra catolicilor, dar nu
totdeauna şi vice-versa, pe arabi contra evreilor, pe români contra ungurilor, evreilor sau ţiganilor ş.a.m.d. izvorăşte dintr-un fond comun de
agresivitate primordială, foarte, foarte înrudită cu natura heterosexuală a
fiinţei umane. Homofobia este doar mai statornică istoric şi cea mai cu
neputinţă de dezrădăcinat.

Când masele se smintesc...
Tendinţa ultimelor decenii din viaţa europeană e aceea de biruire sau cel puţin de depăşire a maladiei homofobe prin punerea în valoare
maximă a capacităţii omului de a raţiona. Reuşitele ei sunt cu totul remarcabile. A reuşit să se impună până şi într-o Românie unde articolul
de cod penal îndreptat împotriva homosexualilor era apărat cu o îndărătnicie foarte asemănătoare celei cu care Castro apăra socialismul cubanez: singur împotriva tuturor, dar cu atât mai îndârjit şi mai obraznic. Iar
cei mulţi se solidarizau cu această absurditate, incapabilă totuşi să reziste la nesfârşit în faţa bunului simţ, gândirii coerente şi unei mici doze de
curaj de care au fost capabili câţiva, foarte puţini. Cine avea dreptate?
Cine era sănătos la minte?
Ascendentul dobândit de mentalitatea înnoitoare şi înţelegătoare
îndreptăţeşte speranţe, nu însă şi autoliniştire. Căci iată, în plină Europă
comunitară şi progresistă poate să iasă brusc la iveală, cu totul neaşteptat, demonul vechii uri, în cadrul unui program politic de esenţă extremistă de dreapta şi cu veleităţi dictatoriale, sprijinit dacă nu de cei mai
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mulţi, în orice caz de foarte mulţi. Or, aceştia au izbutit, în Franţa anului
2002, să-l propulseze pe Jean-Marie Le Pen, demagogul neofascist şi de
nedezminţită intoleranţă, până în pragul funcţiei de preşedinte al republicii. Scriu aceste rânduri la sfârşit de aprilie, când francezii nu sunt
încă siguri – nădăjduiesc doar – că îl vor împiedica pe agresivul candidat la preşedenţie să între în palatul Elysée şi să-şi realizeze programul
anunţat. Or, ce prevede acesta?
După ieşirea Franţei din Comunitatea Europeană, revenirea la
vechiul franc, închiderea graniţelor şi lagăre pentru străinii fără documente, vin la rând homosexualii: obligativitatea tratamentului medical.
Chiar dacă Le Pen va cădea la alegeri şi e probabil că aşa se va întâmpla, pericolul care a zguduit şi scindat, în primăvara lui 2002, naţiunea
franceză îşi păstrează caracterul de drastic avertisment. Oricând se poate
repeta o asemenea situaţie, dar ea poate să conducă şi la triumful spiritului totalitar, dacă nebunia va cuprinde masele care pot impune o asemenea soluţie politică, aşa cum au făcut-o aducându-l în 1933 pe Hitler la
putere în Germania sau cocoţându-i pe comunişti în fruntea statului
român în anii 1945-1946 (căci ocupanţii sovietici n-ar fi putut face nimic fără masele muncitoreşti mânate ca o turmă pe marile artere ale
capitalei). Aceste mulţimi sunt şi cele a căror sănătate îi e dată homosexualului ca exemplu şi care vor striga totdeauna „Afară cu homosexualii”,
la fel de iresponsabil cum strigau „Heil Hiler”, „Jos cu regele”, „Moarte
capitaliştilor” şi alte perle asemănătoare din florilegiul sloganurilor.

Spălare socială a creierului
Amploarea şi rezistenţa istorică a homofobiei stau neîndoios în
legătură cu acţiunea modelatoare exercitată de către mediu asupra omului. Din fragedă copilărie şi până moare, acesta nu aude decât cuvinte de
hulă la adresa homosexualităţii. Cum să nu se formeze în el o pornire
duşmănoasă faţă de ceea ce îi este prezentat ca perversitate, viciu sau
boală? Arareori presa şi cinematograful, biserica şi şcoala vorbesc despre această înclinare omenească altfel decât stigmatizând-o şi batjocorind-o. Iar omul de astăzi, dacă nu are o personalitate puternică, devine
aşa cum instituţiile şi mass-media îi impun să fie, picurându-i neîntrerupt în suflet şi în spirit veninul vulgarei lor ideologii.
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Mai ales imaginea homosexualului ca bărbat diminuat, dacă nu
chiar estropiat, cultivată şi propagată de multe secole, e de natură să
producă aversiune. În bărbat, deoarece orgoliul său cocoşesc de mascul
se răzvrăteşte la ideea unei virilităţi împuţinate – de aici dispreţul său
curent pentru cine nu-şi poate dovedi bărbăţia cucerind şi dominând
sexul slab sau frumos. În femeie, deoarece aceasta n-are ce face cu o
jumătate de bărbat şi, în plus, pentru că vede în homosexual un concurent.

Latenţa noastră homofobă
Este neîndoios că asemenea clişee de universală circulaţie alimentează substanţial la fel de universala homofobie. Şi totuşi, aceste
reprezentări venite din afară sunt departe de a putea explica persistenţa
şi virulenţa homofobiei, imensa ei răspândire. N-ar fi putut dăinui cu
atâta încăpăţânare, dacă, dincolo de influenţele societăţii, familiei, bisericii şi diferitelor forme de mass-media, n-ar fi fost lăuntric determinată
prin ceva inerent fiinţei.
Exact aşa cum se întâmplă cu homosexualitatea însăşi, căreia
zadarnic s-a încercat să i se găsească obârşia în diverse înrâuriri corupătoare, în raporturi familiare speciale, în eşecuri sentimentale. Se ignora
sau mai degrabă nu se dorea să se recunoască, existenţa ei latentă, înrădăcinarea ei originară în abisale straturi psihice şi genetice. Oricine îşi
conştientizează alteritatea erotică trăieşte mai întâi o zguduitoare uluire
în faţa acestei realităţi intime, pe cât de obiectivă, pe atât de inexorabilă.
Există în fiinţa lui independent de voinţa şi dorinţele sale. O vieţuieşte
ca străină şi chiar ostilă aspiraţiilor formate în el de lumea în mijlocul
căreia trăieşte, cu obişnuinţele şi tradiţiile ei, cu şabloanele ei educative
vechi de milenii. Nici nu i-ar fi trecut prin minte să fie aşa, şi totuşi se
descoperă aşa. Înclinarea spre acelaşi sex nu se dobândeşte, ea urcă din
străfundurile fiinţei, iar primele ei semnale pot fi atât de şocante încât nu
rareori produc un adevărat cutremur interior.
Venim pe lume homofobi, aşa cum venim pe lume homosexuali.
Agresivitatea faţă de tot ce nu respectă canonul heterosexual are, asemenea celeilalte porniri, rădăcina ei fiinţială. Urcă şi ea din adâncuri
abisale, stimulată de sloganurile de afară care, justificând-o, o ajută să se
conştientizeze şi îi imprimă elan ofensiv. Ieşind la iveală, nu-l cutremură
pe cel care o trăieşte, dar prin potenţialul de viscerală ură ascuns în ea
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poate produce cutremure în juru-i. A căpătat răsunet public în România
monstruoasa faptă a mamei care, descoperind homosexualitatea fiului, l-a
gonit din casă, deşi ştia prea bine că n-are unde să se ducă şi din ce să
trăiască. Cazul foarte tânărului poet Marian Prunău va fi zguduit el cât
de cât o societate fidelă tradiţiei ei homofobe? S-ar putea, în măsura în
care omenia, raţiunea şi bunul simţ s-ar dovedi mai tari decât învârtoşarea în tradiţionala aversiune.

Paralele grăitoare
În vreme ce homosexualul care-şi învinge prejudecăţile şi fricile
ajunge să-şi accepte cu seninătate condiţia, homofobul se vede în faţa
unui alt imperativ, bineînţeles dacă vrea să între în normalitate. De
exemplu dacă, în calitate de părinte, scandalizat sau disperat aflând că
odrasla sa are această predispoziţie, doreşte totuşi să dovedească înţelegere, să-şi păstreze afecţiunea celuilalt şi pe a sa proprie, dar mai ales să
regăsească pacea sufletească, sfâşiată de furia homofobă. Problema lui
este opusă şi constă în a se educa tocmai în a nu accepta ceea ce urcă în
el din straturi sumbre.
Şi înclinarea homosexuală şi cea homofobă sunt manifestări ale
naturii, au însă conţinuturi psihice antagonice, care determină în mod
corespunzător locul fiecăreia din ele în scara valorilor morale. Cât ar
apărea fenomenul homosexual de vicios, pervers, maladiv etc., esenţa sa
este iubirea. Aceasta se poate exprima la diferite nivele: de la cel mai
platonic la cel mai hedonist; de la transfigurarea aproape asexuată până
la senzualitatea cea mai pătimaşă. Fundamental şi neschimbat rămâne
însă faptul că la baza atracţiei homosexuale stă dorinţa mai mult sau mai
puţin reciprocă, de a dărui ceva celuilalt, de a-l ferici atât cât este omeneşte posibil. Că o asemenea dorinţă contrazice sau nu legile naturii e
total lipsit de importanţă atunci când două făpturi omeneşti, fie ele şi de
acelaşi sex, tind una spre cealaltă purtate de misteriosul curent al iubirii,
divină indiferent de natura şi formele ei.
Ce ne întâmpină însă în homofobie? Numai ură şi violenţă, denigrare şi intoleranţă, adică tot ce trebuie pentru ca un suflet să-şi iasă
din ţâţâni şi să producă prin zdruncinarea sa, grave tulburări la cei din
jur. Mânia tatălui care se vede deja expus râsului public şi pe cale să-şi
piardă respectabilitatea, drept pentru care se năpusteşte cu vorbe de oca580

ră sau chiar cu pumnii asupra fiului cel încăpăţânat să nu curteze fetele.
Deznădejdea muiată în lacrimi a mamei care îşi crede feciorul luat în
stăpânire de cine ştie ce puteri diavoleşti, drept pentru care nu osteneşte
să dea acatiste, să se roage Maicii Domnului, să umble după sfat la tot
felul de doctori şi psihiatri. Am putea numi locuri comune aceste ciocniri de familie din viaţa tinerilor care-şi descoperă homoerotismul latent
şi în curs de trezire, dacă dramele generate de ele nu le-ar conferi necontenit o dureroasă prospeţime: sinucideri, fugă sau alungare din casă,
închidere în sine producătoare de boală sau – în cel mai rău caz – transformarea propriei existenţe într-o minciună socială.

Fructele otrăvite ale „fobiei“
Deşi naturală şi consubstanţială firii umane, homofobia este dezastruoasă pentru cel ce o vieţuieşte. Chiar dacă nu are încărcătura emoţională derivată din implicarea familială, ci se manifestă doar mental şi
declarativ ca parte a unei aşa zise concepţii despre lume. Ura din care
purcede şi care clocoteşte surd în ea, ca lava dintr-un vulcan în aparentă
inactivitate, emană mai departe ceea ce vine dinspre orice formă de ură,
poate mai puţin vehement, totuşi cu un efect malign în esenţa sa. Acţionează aidoma urii subiacente oricărei ideologii întemeiate pe negarea a
ceva şi urmărind exterminarea adversarului. Oricine îşi profilează gândirea în sensul unui „anti” – de orice fel ar fi acesta, chiar şi anticomunist
– îşi vede energiile sufleteşti ameninţate să fie prinse într-un vârtej carei poate fi funest, dacă se lasă târât într-acolo de valurile unei aversiuni
iraţionale, devenită adversitate militantă.
Pe scurt, cât s-ar justifica ea religios, biologic sau moral, homofobia este, pentru cel posedat de ea, o pacoste naturală. Se poate desigur
demonstra teoretic justeţea şi necesitatea luptei împotriva homosexualităţii. Practic însă, o astfel de luptă este o suferinţă pentru toţi: de la cei
care o declanşează, deoarece îşi irosesc prostesc şi neproductiv preţioase
energii sufleteşti, până la cei care-i servesc drept ţintă, adesea mortal
atinsă.
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Curajul de a nu condamna
Din fericire unii, favorizaţi poate şi de o structură psihică mai
armonioasă, izbutesc să se ridice deasupra acestei repulsii cu aparenţă
naturală. Ei refuză a condamna ceea ce pare de la sine condamnabil
cetăţeanului mijlociu. E posibil chiar ca ei să se manifeste ca apărători
absolut dezinteresaţi ai unui fel de iubire care, deşi nu este al lor, le pare
întru totul îndreptăţit să existe. Unii ca Goethe, Schopenhauer sau
Russell o fac la modul filosofic, ca slujitori consecvenţi ai înţelepciunii,
pe care n-o pot subordona imperativelor teologice (precum Kant) sau
obişnuinţelor sociale (ca Voltaire). Alţii o afirmă în limbaj politic şi
uneori cuceresc şi impun pentru cei huliţi drepturi deloc neglijabile,
politicienii de aşa-zisă stângă arătându-se în această privinţă mult mai
umani şi mai înţelegători decât dreapta conservatoare, tradiţionalistă şi
adesea cu pretenţii creştine. Din ce în ce mai mulţi creatori de film, regizori şi actori pledează întru apărarea celor pe care, într-un trecut încă
recent, această artă atât de populară îi trata cu ironie sau îi caricaturiza.
Aproape nu mi-a venit să cred, urmărind una din ultimele pelicule germane cu acest caracter, Eine aussergewöhnliche Affäre, văzând cum conflictul rezultând din îndrăgostirea unui institutor, soţ şi tată, de un coleg
mult mai tânăr nu era rezolvat în sensul moralizant tradiţional: ori se
întâmplă o nenorocire, ori se întoarce spăşit la nevastă şi copii. Nu, el se
hotărăşte pentru noua sa iubire şi pentru plecarea din căminul pe care
cândva îl întemeiase, şi o face în aşa fel încât spectatorul percepe această
despărţire aproape ca pe un „happy end”. În fine, părinţi trecuţi prin
încercări grele, în cursul cărora fiii lor au trebuit uneori să plătească cu
viaţa dreptul la diferenţă, se străduiesc, adesea cu remarcabilă eficienţă, să
influenţeze opinia publică cea atât de înverşunată, constituindu-se în asociaţii care cheamă la toleranţă (desigur că nu în România, sau încă nu).
Nu sunt mulţi cei care gândesc şi acţionează aşa. Sunt şi ei o
minoritate, cu mult inferioară numeric homosexualilor. Mărturia lor este
însă de enormă însemnătate. Ea dovedeşte putinţa de a birui o pornire
care, cât de naturală ar fi ea, nu e mai puţin odioasă. Cu toate că înnăscută, moştenită sau consubstanţială celui ce o manifestă, această extrem
de răspândită tară a firii se cere şi ea tratată, combătută, eradicată ca
orice anomalie congenitală care ameninţă dezvoltarea firească. Paradoxul homosexualităţii este că, deşi pare a contrazice natura, omenia din
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noi cere ca ea să fie lăsată aşa cum este. Paradoxul homofobiei este că,
deşi pare în concordanţă cu legile naturii, omenia din noi ne îndeamnă s-o
declarăm monstruoasă şi inacceptabilă.

Homofobie şi civilizaţie
Pare ea naturală, dar la un examen scrutător se dovedeşte mai
degrabă „făcută, iar nu născută”. Ca să stabilim dacă e cu adevărat naturală, ar trebui să avem în faţa noastră fiinţe care n-au suferit înrâuririle
civilizaţiei cu toată suprastructura ei de credinţe şi prejudecăţi. Ceea ce
în lumea noastră de tip european şi creştin este practic imposibil: evoluţia social-istorică, deprinzându-ne cu tot felul de rafinamente şi
impunându-ne necontenit noi modele de gândire şi comportare, ne-a
stricat pe toţi.
Dar de aproape două secole, antropologii şi etnologii, aceşti eroi
ignoraţi ai luptei pentru desluşirea misterului uman, cercetează populaţiile zise primitive, adică necorupte, şi în mod special sub raportul sexualităţii. Nici unul n-a putut semnala fenomene de homofobie, dar foarte
mulţi s-au simţit obligaţi de către conştiinţa lor ştiinţifică să vorbească
despre raporturile sexuale intermasculine ca parte componentă a iniţierii
în perioada de trecere de la adolescenţă la maturitate. Temeiul acestor
raporturi era pretutindeni convingerea că sperma celor mai vârstnici
picură bărbăţie în tinerii încă neformaţi. Tendinţe homofobe apăreau în
aceste societăţi numai ca urmare a civilizării lor, care începea totdeauna
prin creştinare, această principală sursă de ură faţă de tot ce contrazice
binecunoscuta filosofie sexuală a Apostolului.
Necivilizatului – tainic aflător în fiecare din noi, gemând şi
sufocându-se sub mormanul de obişnuinţe care ne-au creat o istorie – îi
este aşadar străină homofobia. Fiinţa umană, în starea ei primordială, nu
cunoaşte acest gen de ură. Nu pentru simplul fapt că este primitivă, ci
pentru că de această condiţie se leagă o sumedenie de aspecte ale modului de viaţă, care fac de neconceput apariţia unei asemenea mentalităţi.
Ceea ce nu înseamnă că aceşti ignoranţi întru homofobie nu cunosc ura
sau sunt incapabili de răutate. Alte fobii, numeroase şi virulente, îi animă, constituindu-se într-o agresivitate naturală, în care putem vedea cu
temei fondul originar de bestialitate al fiinţei, mereu activ, în toate condiţiile istorice. Susceptibil de infinită metamorfozare, el rămâne totuşi
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uşor recognoscibil ca semn al înrudirii noastre cu lumea reală a junglei
şi cu cea imaginară a iadului.

Neomenia noastră esenţială
Există în fiecare din noi într-un dozaj propriu fiecăruia şi nu aşteaptă decât (sau abia aşteaptă) prilejul de a răbufni. La unii iese la iveală doar provocat; la alţii, poate că la cei mai mulţi, manifestarea acestei
ferocităţi fundamentale este o necesitate, la fel de imperioasă ca instinctele vitale. Se cere satisfăcută ca setea, foamea sau sexualitatea. Cioran,
acest om care părea blândeţea încarnată, vorbeşte în repetate rânduri
despre omorurile comise de el cu gândul – blândeţea sa nu era decât
transfigurarea criminalităţii latente prin cultură. Nevoia de a ucide, care
îşi trăieşte apoteoza în orice război, nu e decât expresia ultimă a acestei
neomenii esenţiale care ne otrăveşte sau ne nimiceşte viaţa.
S-ar putea să fie interpretarea cea mai universal acceptabilă a
misteriosului concept de păcat originar. Iubirii, care singură poate da
sens existenţei, i se împotriveşte, duşmănos şi urcând din adâncuri învecinate, cruzimea noastră ontologică, neiubirea din străfunduri şi de la obârşii, a cărei izbucnire preface în ţăndări orice sens, şi cu el existenţa însăşi.
Or, civilizaţia, ale cărei merite nu e nevoie să le amintim, oferea
totodată, şi încă prea îmbelşugat, acestei cruzimi esenţiale substanţa care
s-o hrănească şi prilejurile care să-i permită manifestarea. Apariţia proprietăţii private, constituirea ierarhiei sociale, afirmarea marilor religii şi
nenumăratelor secte, formarea naţiunilor şi statelor – toate acestea au
fost mai puţin o binefacere cât o calamitate pentru omenia omului. Cu
timpul, ceea ce-l înrăia ajungea să fie privit ca ţinând de natură, de fire.
Era firesc să jinduiască după cât mai multă proprietate şi să-l deposedeze pe altul de ea. Era firesc să creadă că dumnezeul propovăduit de un
energumen e singurul adevărat şi să-i căsăpească pe cei de altă credinţă.
Era firesc să-şi iubească fanatic patria şi în numele patriotismului să-i
ucidă pe iubitorii altor patrii.
Toate aceste absurdităţi de origine pur socială şi purtând prea
adesea pecetea mărginirii omeneşti, s-au altoit pe ferocitatea originară,
căpătând şi ele statutul de componente ale naturii umane. Erau în realitate doar produse ale felului în care oamenii au înţeles să-şi organizeze
viaţa, influenţaţi de semeni de-ai lor mai departe văzători sau mai autori584

tari. Păreau naturale dar erau de fapt o pseudo-natură, care făcea să nu
mai poată fi desluşită adevărata natură, de o nobleţe şi generozitate necunoscute prea omeneştilor reglementări ale vieţii obşteşti şi spirituale.

Voinţa naturii şi voinţa societăţii
Aici se află şi originea homofobiei, prin care bestialitatea primordială găsea o posibilitate de a se manifesta mult mai la adăpostul
învinuirilor decât încăierările militare sau religioase, a căror agresivitate
e mai totdeauna gratuită. Comportarea nemiloasă îngăduită de homofobie se prevala de înalte justificări morale şi de porunci a căror obârşie
divină nimeni n-o punea în discuţie. Reclamându-se de la natură, ale
cărei legi, de Creator voite, pretindea că le apără, ea revendica samavolnic cinstirea la care aceasta are dreptul. Or, ceea ce postula mentalitatea
homofobă, mai ales în formele ei habotnice, încă de pe timpurile paleoiudaice, nu era decât expresia unui foarte şi prea pământesc fel de a
concepe relaţiile interumane. Nu Dumnezeu cerea ca acestea să se desfăşoare aşa cum scrie în Levitic sau în Epistolele Apostolului, ci mintea
legislatorilor preocupaţi de reglementarea cât mai practică a organizării
sociale. Era într-adevăr în interesul societăţii ca raporturile de tip heterosexual să fie privilegiate, ceea ce însă nu presupunea cu necesitate
campania exterminatoare împotriva celuilalt gen de raporturi.
Natura a dat omului pasionalitatea şi sexualitatea, indicându-i
cum să le folosească pentru perpetuarea vieţii. Dar nimic, absolut nimic
nu ne îndreptăţeşte să afirmăm că această indicaţie este exhaustivă, că
prin înmulţirea speciei se epuizează raţiunea de a fi a sexualităţii. Instituţiile create de oameni sunt cele care au decretat admisibilitatea sau
inadmisibilitatea diverselor forme de iubire, toate gravitând în jurul
celor două posibilităţi majore: cu cineva de alt (=hetero) sex sau cu o
persoană de acelaşi (=homo) sex.
Caracteristică naturii îi este nemărginirea. Cum însă aceasta îl
sperie pe om, printre altele şi pentru că îl invită să păşească pe tărâmul
unei libertăţi corespunzătoare, i-au fost arbitrar impuse graniţele şi separările, preceptele şi interdicţiile fără de care spiritul mărginit al făpturii
se află în primejdie să se piardă. Utile dintr-un anumit punct de vedere,
ele reprezintă o siluire pe cât de brutală pe atât de meschină a adevăratei
naturi, divina noastră mamă.
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Un fenomen de neruşinată impostură, această homofobie! Pretinde a vorbi în numele unei naturi, pe care în realitate o desfigurează,
căci îi obligă copleşitoarea diversitate, dinamismul perpetuu, miraculosul fel de a se metamorfoza să între în calapodul unei îngheţate şi mizerabile dihotomii. Pe deasupra, prin asasinatele fără număr săvârşite de ea
– fizice, psihice, sociale – ea constituie una din formele principale ale
criminalităţii umane. Să ne apropiem de monstru şi să încercăm a-i stabili identitatea.

Gogoriţa demografică
Vom lăsa la o parte basmul cu Sodoma, bun pentru proşti şi creduli, dar luat din păcate în serios de mulţi gânditori eminenţi: când e
vorba de sexualitate chiar şi aceştia redevin copii sperioşi şi simt nevoia
să se reazeme pe un catehism oarecare. Să zăbovim însă oleacă la justificarea demografică: homosexualitatea trebuie combătută şi dezrădăcinată deoarece ameninţă natalitatea unei naţiuni. Cu o aberantă consecvenţă a făcut uz nazismul de acest argument. Interna în lagăre, când nu-i
ucidea, zeci de mii de homosexuali deoarece stânjeneau proliferarea
naţională, dar îi trimitea cu milioanele la pieire pe cei ce trebuiau să-i
înfăptuiască imperialistele ambiţii. O socoteală tipic germană, atunci când
această, altminteri extrem de înzestrată naţiune, e părăsită de bunul simţ.
Or, toată istoria omenirii, cu miliardele care cresc fără încetare,
dovedeşte că, deşi procentul homosexualităţii în lume a rămas statornic
de-a lungul secolelor, natalitatea de ansamblu a crescut până la a deveni
o primejdie planetară. Învinuirea homosexualităţii de nepar-ticipare la
procesul proliferării naţionale provine din crasă necunoaştere. Cei mai
mulţi homosexuali nu sunt celibatari, ci au neveste şi copii. Căci acesta
e preţul pe care trebuie să-l plătească pentru a trăi liniştiţi, când nu se
căsătoresc şi reproduc din pur automatism animal şi social. Cât despre
celibatari, ei sunt arareori homosexuali: fie că n-au avut norocul de a
trezi o pasiune feminină, fie că l-au avut pe acela de a şti să-şi păstreze
neatârnarea.
Argumentul natalităţii e însă atât de ridicol încât nu merită nici
măcar această atenţie. Să mergem deci mai departe.
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Tirania obişnuinţelor
Cetăţeanul de rând e cuprins de indignare numai la gândul că
doi bărbaţi ar putea face împreună ceea ce fac un bărbat şi o femeie
abandonându-se senzualităţii. Cu atât mai roşu de mânie devine când
chiar ochii îi sunt solicitaţi de ceea ce mintea refuză să admită. Românului cumsecade îi e deocamdată cruţat spectacolul care, în lumea occidentală, e destul de prezent – totuşi nu ca orgiile amorului oficial – prin
film, cărţi, presă şi aşa zisele parade „gay”. Va fi însă cu neputinţă de
oprit procesul pus în mişcare odată cu dezincriminarea juridică. Prin
încetarea discriminării pe bază sexuală, erotismul homosexual capătă
acelaşi drept de a se manifesta ca şi celălalt erotism, care se etalează şi
se lăfăie cu atâta dezinvoltură. E inevitabil ca pe stradă, în metro sau în
parcuri să ni se ofere şi priveliştea (deocamdată absentă) a doi bărbaţi
care se sărută îndelung şi cu înfocare.
Dar chiar şi când acest viitor ipotetic va fi devenit realitate,
aversiunea faţă de apropierea erotică dintre doi bărbaţi (respectiv două
femei) va continua să acţioneze, probabil secole, şi nu numai la români.
Or, tocmai în acest refuz mental al unei apropieri erotice imaginabile
doar între sexe opuse se află sursa principală a agresivităţii homofobe.
Orice om cu deprinderi heterosexuale, deci „normal”, posedă însă, în
principiu, luciditatea necesară pentru a-şi da seama că felul său de a
privi şi judeca se bazează pe obişnuinţele sale specifice, şi că acestea,
deşi majoritare în lume, nu pot pretinde la universalitate. Când va înţelege că perspectiva sa nu este unica posibilă şi că ea e departe de a epuiza comunicarea sexuală dintre fiinţele umane, apropierea erotică de tip
homosexual va începe să-i apară cu totul îndreptăţită din propria ei perspectivă. În orice caz, raţiunea, dacă-şi respectă exigenţele de logică, nu
poate fi de altă părere. Restul e chestiune de gust, iar acesta nu poate fi
decât foarte personal. Dar gusturile se mai şi schimbă sau se educă.

Sexualitate şi estetică
Doi bărbaţi care se sărută, ba chiar se culcă unul cu celălalt:
Pfui! Ce oroare…
Homofobul judecă nu numai în termeni etici (e imoral! e contra
naturii!), dar şi estetici: E urât!
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Să fie celălalt mod de împreunare mai frumos?
Dacă e să luăm în serios criteriul estetic, va trebui să recunoaştem cu toată obiectivitatea că actul sexual în genere nu conţine absolut
nimic care să facă apel la sentimentul frumosului din noi. Este fenomenul inestetic prin excelenţă, ceea ce nu înseamnă că n-ar poseda alte
atracţii.
Înţelept e ca, în privinţa aceasta şi o parte şi cealaltă să tacă şi
să-şi vadă de treaba ei. Căci ce s-ar întâmpla, dacă un homosexual ar
privi şi judeca lumea prin prisma alterităţii sale, aidoma heterosexualului care pretinde ca toţi să facă precum el? Nimic nu i-ar fi mai
uşor decât să scoată în vileag ceea ce e grotesc şi dizgraţios în zbaterile
considerate a fi în concordanţă cu legile naturii, mai ales când sunt însoţite de cacofonia grohăiturilor. Viziunea lui Truman Capote: „N-am
priceput niciodată cum poate un bărbat să se culce cu o femeie. E atât
de plictisitor, plictisitor, plictisitor!” – perspectivă tipică de homosexual
puţin dispus să înţeleagă gusturile semenului.
Şi totuşi ceva va fi fiind adevărat chiar şi în această parţialitate,
dacă un gânditor ca Cioran, care nu s-a arătat niciodată ademenit de
„celălalt eros”, putea să spună, în Silogismele amărăciunii: „După metafore, farmacia. Aşa se dezagregă marile sentimente. Începem cu poezie şi terminăm cu ginecologie. Din toate condiţiile omeneşti, cea mai
puţin de invidiat e cea a amantului.” Sau: „Declarăm război glandelor
şi ne prosternăm în faţa duhorilor unei târfe. Ce neputincios ne e orgoliul, confruntat cu liturghia miasmelor, cu tămâia zoologică!” Sau:
„Două biete victime, uimite de propriile lor chinuri, de năduşeala lor
sonoră. La ce ceremonial ne silesc gravitatea simţurilor şi seriozitatea
corpului! Să pufneşti de râs în plin horcăit, – e singurul mijloc de a
sfida poruncile sângelui, solemnităţile biologiei.“

Ridicole frici masculine
Din urâţenia (închipuită) a erotismului intermasculin purcede
enorma rezervă a bărbaţilor în lumea modernă de tip occidental în exteriorizarea unei afecţiuni reciproce: Nu cumva să se bănuiască ceva!
Relaţia publică dintre doi bărbaţi, despre care se presupune că se preţuiesc, e de-a dreptul jalnică prin rigiditatea ei, în comparaţie cu efuziunea
arătată de femei între ele, chiar şi când nu se preţuiesc. Teamă, inhibiţie,
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înţepenire – iată ce se degajează din întâlnirile masculine, când nu are
loc manifestarea brutal-virilă, mai mult sportivă decât emoţională, a
unei false amiciţii. Atunci când convenţiile sociale cer o îmbrăţişare
(francezul îi spune „acoladă”, pentru a sugera excluderea oricărei conotaţii erotice), insul bărbătos îi va aplica celuilalt pe spinare câteva plesnituri, caricatură a ceea ce îşi închipuie că ele ar trebui să exprime. Sărutul rămâne rezervat femeilor. Nimeni nu le va suspecta de lesbianism.
Conştientă sau nu, în orice bărbat care ţine la virilitatea aparenţei sale, trăieşte teama de a nu se comporta cumva într-un fel care-l
aminteşte pe cel propriu femeii. Omagiază bucuros celălalt sex, chiar
dacă o face din interes sau ipocrizie, până însă a vrea să-i semene (în
vreme ce femeia nu vede nimic rău în a-şi însuşi caracteristici masculine). Nici o insultă nu-l poate afecta ca punerea la îndoială a plenitudinii
sale bărbăteşti. Nici măcar de o feminitate în proporţie de unu la sută
nu-i face plăcere să audă.
Şi totuşi realitatea îl arată cel puţin tot atât de slab ca sexul căruia i s-a lipit această etichetă. Nu numai „la donna è mobile”, el însuşi se
dovedeşte zilnic fire nestatornică. Lacrimile îl pot podidi şi pe el. E mult
mai susceptibil decât femeia să devină emoţional dependent. Stăpânirea
sa de sine este extrem de limitată şi poate uşor ceda pornirilor nevricoase. Isteria îi e din ce în ce mai familiară, mai ales când capriciile nu-i
sunt satisfăcute. Iar a se văicări a încetat de mult să fie doar o treabă
muierească. Şi aşa mai departe. Femeia are atâtea dificultăţi în relaţiile
ei cu bărbatul pentru că acesta a ajuns să-i semene excesiv.
De unde atunci obsesia de a nu părea feminin? Pentru ce refuzul
de a se accepta aşa cum este? Ce sens să aibă această comportare de struţ?
Sensul e de găsit în milenara tradiţie care echivalează homosexualitatea cu preponderenţa trăsăturilor feminine în psihologia şi comportarea bărbatului. Echivalare foarte discutabilă. Uneori întemeiată, de
cele mai multe ori însă nu. Homosexualitatea e infinit mai diversă decât
îşi imaginează denigratorii ei, are forme extrem de rafinate de a se ascunde (incluzând paternitatea suprem respectabilă) şi mai ales ştie să
simuleze perfect – atunci când se sileşte şi a învăţat lecţia – cea mai
autentică „normalitate”.
Teama bărbatului de dimensiunea feminină a propriei sale fiinţe
e una din consecinţele diminuării sale spirituale de-a lungul vremurilor.
Îi e frică de ceva ce nu numai că face obiectiv parte din el, dar e în mă589

sură să asigure armonia umanităţii sale şi constituie un izvor de energii
cel puţin la fel de preţios ca cel de natură virilă. Respingându-şi neinteligent – ca să fiu eufemistic – feminitatea, îşi amputează fiinţa, dă o
expresie grotescă şi mincinoasă propriei sale bărbăţii. Aceasta se mai
poate salva doar prin conştientizarea, acceptarea şi cultivarea „duşmanului” feminin lăuntric, după exemplul femeii, pentru care propria masculinitate devine din ce în ce mai mult un prieten, apt să-i confere chiar
superioritate în surdul şi recele război dintre sexe.

Imprevizibile evoluţii
Această asumare a propriei feminităţi nu conţine însă ea primejdia alunecării spre homosexualitate?
Fireşte că o asemenea posibilitate există, dar bărbăţia demnă de
acest nume nu i se poate eschiva numai din cauza prejudecăţilor care
generează pericole imaginare. Este un semn de reală virilitate să înfrunte
curajos şi lucid implicaţiile integrării sale fiinţiale. Căci aceasta este
cunoaşterea de sine. Orice bărbat este în stare să se ducă să moară prosteşte, chipurile ca un erou, pe câmpul de luptă când o stăpânire belicoasă
i-o cere; să dea el înapoi în faţa provocărilor venite din însăşi interioritatea lui şi care nici măcar nu-i ameninţă viaţa, ci numai superstiţiile şi
fricile?
Cultul şi tradiţia prieteniei, care cunosc în cadrul sexului masculin o intensitate unică, reprezintă magma emoţională primordială din
care se poate cristaliza, dacă destinul o cere, o legătură homoerotică.
Orice prietenie veritabilă cuprinde, în stare virtuală, o asemenea dimensiune, care uneori se realizează, alteori nu, după împrejurări şi după
caractere. Disponibilitatea homosexuală există, latent şi inconştient, în
orice bărbat, pe de-o parte în virtutea feminităţii inerente fiinţei sale, dar
pe de altă parte şi ca emanaţie a virilităţii însăşi, care, în baza unui fel de
homeopatie ontologică, tinde spre ceea ce-i seamănă. Sexualitatea e un
tărâm fără margini, misterios, nocturn şi lunar, care ne poate rezerva
descoperiri dintre cele mai neaşteptate, mai şocante. Din nefericire pentru om, nechemaţi şi apucaţi au încercat să impună o brutală ordine în
acest enigmatic domeniu al existenţei, convinşi că ar putea zădărnici
fenomene nedorite de ei, deşi dorite de natură. Iar nefericirea s-a produs
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îndeosebi când omul, din naivitate sau bună credinţă, a luat această ordine în serios.
Nenumărate persoane de sex masculin simt că în adâncul sufletului lor se petrece această evoluţie dar, încredinţaţi de buclucul în care
ar intra şi de ruşinea pe care şi-ar atrage-o, încearcă să o ascundă, atât
celorlalţi cât, în măsura posibilului, şi lor înşişi. Se produce atunci fenomenul considerat de Freud drept una din cauzele majore ale tulburărilor
psihice: refularea. Or, homofobia este, în mulţi dintre reprezentanţii ei
foarte vajnici, doar o homosexualitate care se încăpăţânează a nu se
recunoaşte ca atare. Aceştia îşi strigă că nu sunt aşa, şi ca dovadă nu
ostenesc să condamne gălăgios bietul neam al pederaştilor, complet
lipsiţi de apărare, pironiţi de un fel de etern stâlp al infamiei.

Cucernica frustrare sexuală
Marii bărbaţi ai lumii vechi înţelegeau cu firească simplitate
această dualitate a omului, necontenita oscilare a vieţii sale sufleteşti,
posibila alunecare de la un pol la altul. Vieţuiau fără complexe şi crize
această deschidere fiinţială în ambele direcţii, manifestată în forme şi
dozaje care corespundeau fiecărei individualităţi, unicităţii ei. Nu era
pentru ei nici o ruşine să se simtă şi să se arate atraşi de o dulce fecioară
şi totodată de un strălucitor adolescent. Catul, Horaţiu şi Vergiliu cântau
în lirica lor amândouă sursele de inspiraţie erotică. Dar Voltaire, marcat
de noua mentalitate în ciuda îndrăzneţei sale gândiri, era nemulţumit la
simpla afirmaţie a lui Ovidiu că băieţii nu-i plac atât de mult cât fetele
(ceea ce însemna că totuşi îi plăceau un pic: nu era suficient de homofob!). Şi tot Voltaire îi reproşa împăratului Octavian Augustus (el însuşi
fost favorit al lui Iulius Cezar) că-i acordase protecţia lui Horaţiu care
închina ode lui Ligurinus. Ce prăpastie se căscase între atitudinea celor
vechi şi cea a modernilor! Ne-am putea întreba: Cine era mai modern?
Păgânul cu suflet larg încăpător sau creştinul în al cărui suflet încăpeau
mai mult dogme decât sentimente? De ne-ar impresiona măcar pederastia împăratului Traian, pe drept venerat de naţia noastră care, fără el,
cine ştie dacă ar fi luat fiinţă. Or, venind în Dacia el o adusese cu sine nu
pe împărăteasă, bărbătoasa Plotina, ci mica trupă de efebi de care se simţea altfel atras decât de o soţie cu care nu putuse avea nici un fiu. Dar
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dintre aceşti efebi unul, Adrian, îi va deveni urmaş, iar amantul acestuia,
Antinous, va câştiga o celebritate care va rivaliza cu cea a cezarilor...
Ruşinea a fost fiica slută a cucerniciei creştine în monstruoasa-i
împreunare cu gustul puterii imperiale. Marcată de la început de obsesiile
ei sexuale (senzualitatea ca păcat, naşterea fără prihană, proscrierea
goliciunii, frunza de viţă etc.), noua religie a făcut din acoliţii ei persoane sexual frustrate sau de-a dreptul bolnave. Asceza, atât de idealizată, a
fost în realitate o amputare a fiinţei, efectele ei pretins spirituale nefiind
decât halucinaţia produsă prin asuprirea simţurilor. Creştinul înceta treptat să se comporte faţă de sexualitate dezinvolt şi suveran. Complexele
de vinovăţie şi remuşcările exacerbau, paradoxal, instinctul pus silnic
sub obroc, pentru pretinsa-i obârşie diavolească. Ceea ce fusese dat
omului ca să se bucure şi să dăruiască altora bucurie, se transforma în
cauză de nelinişte şi suferinţă, de autobiciuire şi inutilă înjosire.
Sexual, omul devenea din ce în ce mai nesigur şi mai vulnerabil.
Cu cât era mai civilizată ambianţa în care evolua, cu atât devenea mai
bolnăvicioasă percepţia sa sexuală. Ce lecţie reprezenta, pentru cine
avea ocazia să afle de ea, mărturia publică a lui André Gide, prin intermediul scrierilor sale autobiografice, în legătură cu amorurile sale neconvenţionale din Nordul Africii, mărturie condamnată cu o meschină
indignare de făţarnic-pudica intelectualitate franceză a acelui timp! Adolescenţii algerieni şi tunisieni, analfabeţi sau aproape, îl iniţiau pe cultul
şi evlaviosul tânăr scriitor francez în felul cum trebuie tratat un instinct
pe care el nu învăţase decât să-l oprime. Putem fi siguri că toţi aceşti
Mohamed, Atman etc. nu erau perverşii de care vorbeşte catehismul homofob, şi că aveau să devină mai târziu soţi şi taţi. Nu cunoscuseră însă
creştinismul şi nici morala burgheză, aveau încă acea generoasă disponibilitate proprie adevăratei naturi: cea care refuză să se lase claustrată întrun stupid paragraf de cod penal sau într-un ritual social.

Patologia urii
Dacă în om n-ar trăi potenţial şi cealaltă formă a Erosului, el n-ar
combate-o cu atâta vehemenţă. Teama şi repulsia privesc o realitate care
există în el, dar nu este acceptată pentru că nu este dorită şi nu este dorită deoarece a fost învăţat că trebuie s-o urască. Încrustându-se în el şi
refulând natura primordială, noile deprinderi, consolidate prin repetare
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şi prin injoncţiunile din afară, au devenit cvasi instinct, un surogat de
natură care creează iluzia că homofobia ar fi inerentă firii, când ea nu
este decât un fel de tumoare crescută pe adevărata noastră umanitate şi
părând inseparabilă de ea.
Iar faţa cealaltă, complementară, a iubirii, repudiată în virtutea
unei multiseculare şi evlavioase spălări a creierului, omul nesigur de
sine o proiectează în afară, o atribuie altora, o declară boală şi perversiune, ba chiar o demonizează şi o incriminează. Felicitându-se cu suficienţă
că este sănătos, nu îşi dă seama că în el s-a instalat de fapt o psihoză
care, ignorată şi netratată, poate avea o evoluţie funestă.
Este emblematic, în această privinţă, cazul furibundului marchiz
de Queensberry, care, cuprins de un veritabil amok homofob, a izbutit
să-şi atingă sinistra ţintă, aceea de a-l distruge moral şi social pe marele
Oscar Wilde – un asasinat în toată regula. Era atât de „sănătos” încât
făcuse o pasiune pentru cel mai brutal sport, boxul, în a cărui istorie a şi
intrat deoarece a contribuit hotărâtor la elaborarea bazelor sale regulamentare, cunoscute chiar sub numele de „Queensberry Rules”. După ce
acţiunea sa împotriva lui Wilde se soldă prin condamnarea scriitorului
pentru homosexualitate la doi ani de ocnă, căzu în mania persecuţiei: se
credea urmărit pretutindeni de agenţii victimei, numiţi de el „the Oscar
Wilders”. Un zid al vrăjmăşiei reciproce îl izolă de restul familiei. „Sănătatea” sa declină rapid şi la cinci ani de la procesul prin care triumfase
homofobia sa, era deja pe patul de moarte. Când Percy, un fiu al său
care nu se amestecase în conflictul legat de procesul lui Wilde, veni săşi vadă tatăl muribund, acesta nu fu capabil de altceva decât să-l scuipe.
Devenise sub-om. Punctul culminant al acestei desfăşurări îl vor constitui revelaţiile celor două foste soaţe: acestea dezvăluiau motivele... sexuale ale separării lor de el – inadecvarea sa masculină la datoriile conjugale! (cam aşa cum făcuseră cele două „ladies“ abandonate de Byron
– ce ironie!). Nu e mai înţelept ca homosexualul să trăiască aşa cum îi e
firea decât să se transforme în propriul său duşman?

Spre o recucerire a plenitudinii
Conştientizându-şi psihoza şi devenind propriul său psihiatru,
homofobul, moderat sau înverşunat, se vede irezistibil condus spre zone
tot mai ascunse din el însuşi, unde descoperă ca aparţinându-i ceea ce el
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– din ignoranţă, superficialitate sau auto-înşelare – se grăbea să pună în
seama altora. Primele întâlniri cu această parte neexplorată a fiinţei sale
vor genera desigur un sentiment de ruşine, un complex de inferioritate.
Cu puţină inteligenţă şi ceva mai multă voinţă va izbuti însă să treacă
dincolo, unde va putea gusta fericirea plenitudinii şi adevărului, chiar
dacă îl va costa unele false amiciţii. Deviza lui Gide poate deveni aceea
a fiecărui om sătul să trăiască în necunoaştere de sine şi disimulare:
„Prefer ca lumea să mă urască pentru ce sunt, decât să mă iubească
pentru ceea ce nu sunt“.
Pe măsură ce această trezire spirituală se va generaliza şi există
deja semne importante ale extinderii ei, se va constata că atracţia spre
propriul sex, cu infinitatea ei de nuanţe homoerotice, nu priveşte doar
procentul fixat arbitrar de diverse statistici pe baza unor sondaje îndoielnice. Ea se va dovedi a fi o trăsătură a omului normal, cel care a descoperit anormalitatea unilateralităţii şi a urii. Nu înseamnă câtuşi de
puţin că va deveni homosexual – acesta ar fi un caz de excepţie – ci
numai că homosexualul va fi devenit un frate al său, iar homofobia un
trecut de care îi e ruşine să-şi amintească.

Absurda învrăjbire
Lupta împotriva homofobiei e departe de a însemna numai o
pledoarie pentru înţelegerea socială şi umană a fenomenului numit homosexualitate. Ea atrage atenţia asupra adevăratei naturi omeneşti, pusă
în patul procustian al feluritelor ideologii şi devenită încetul cu încetul
caricatura a ceea ce ar putea şi ar trebui să fie.
Prevăd întrebarea simplistă şi răutăcioasă cu care un cititor sau
altul se va răţoi la autor: Dumneata vrei să faci din noi toţi homosexuali?
Desigur că o asemenea intenţie nu s-ar putea naşte decât într-o minte
bolnavă, iar boala homofobiei ajunge deocamdată. E vorba pur şi simplu
de orizontul care se deschide într-o viaţă sufletească atunci când această
ură atavică este biruită, nu atât intelectual, cât existenţial.
Învârtoşarea întru homofobie e atât de mare prin vechimea ei
bimilenară, încât îngustarea şi daunele pricinuite de ea condiţiei umane
nu se mai observă. Cine reuşeşte s-o dezrădăcineze din suflet nu alunecă
în nici una din perversiunile de care se sperie a priori, ci doar a extirpat
tumoarea. Pentru el, homosexualitatea a încetat să mai existe ca proble594

mă, căci a descoperit adevărata perversiune, aceea care a dus la învrăjbirea celor două forme ale erosului şi a iscat o ură generatoare numai de
crime şi suferinţe. Exact aşa cum culoarea pielii, limba vorbită sau genul
de religiozitate nu mai contează pentru cine vede, dincolo de ele, esenţa
pur omenească a fiinţei.
Într-un asemenea stadiu de emancipare spirituală, cineva se poate uni în modul cel mai profund cu un asiatic sau cu un mahomedan,
ceea ce e deja vieţuire pentru mulţi. În acelaşi spirit se poate produce şi
apropierea sa de aşa-zisul homosexual: ştiind prea bine că e aşa, dar şi
pentru că celălalt nu s-a sfiit să se arate cum este, ceea ce n-a constituit
pentru nici unul piatră de poticnire.

Promiţătoarea deschidere
Riguros vorbind însă, nu există homosexuali. Îi aparţine marelui
scriitor american Gore Vidal meritul de a fi făcut precizarea că, orice
persoană fiind genetic şi psihologic bisexuală şi fiecare fiind mai presus
de orice OM, corect e să se vorbească despre homosexuali ca despre
fiinţe cu înclinare (mai mult sau mai puţin) preponderent homosexuală.
Nu putem spune că Michelangelo a fost un artist homosexual, aşa cum
nu spunem că Rafael a fost un heterosexual: adjectivul nu ar avea nici o
capacitate definitorie, oamenii nu pot fi clasificaţi după un asemenea
criteriu. Aceasta e discriminarea. Iar atracţia emanată de una din aceste
fiinţe nu-şi are obârşia în sexualitatea ei, ci în umanitatea ei, căreia înclinarea sexuală îi conferă eventual doar o anumită coloratură. Îndrăgeşti, chiar şi în sens erotic, omul sau creatorul, nu sexualitatea lui. Două persoane cu înclinare homosexuală nu se armonizează dacă omeneşte
nu vibrează în mod asemănător sau complementar. A-l caracteriza pe
cineva ca homosexual e o tipică ştampilă homofobă, căreia misterul
uman îi e cu desăvârşire străin.
Spre o asemenea deschidere şi umanizare a înţelegerii croieşte
drum învingerea homofobiei, care de 2000 de ani împarte artificial şi
maniheistic specia umană în două categorii ireductibil adverse: cei care
trăiesc după legile naturii şi cei care încalcă aceste legi, conceptul de
natură fiind lăsat spre clarificare în seama teologiei şi bisericii, dreptului
penal şi tribunalelor. Nu iertarea homosexualilor de păcatele lor e ceea
ce va caracteriza ieşirea din era homofobă, ci dispariţia homosexualităţii
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ca problemă socială generatoare de conflicte şi complexe. Pare desigur
utopic, dar nu mai puţin utopică era în America, încă la mijlocul secolului trecut, tratarea populaţiei de culoare pe picior de egalitate cu albii.
Când a fost asasinat Martin Luther King, campion al luptei împotriva
acestei discriminări? Nu în 1968? Şi ce vedem astăzi? O persoană de
culoare, ministru de externe al Statelor Unite. Un ganez negru, negru,
secretar general al Naţiunilor Unite.
Că şi în viaţa aşa zişilor homosexuali se profilează un viitor de
demnitate şi recunoaştere ne-o sugerează unele cariere politice absolut
neobişnuite în raport cu tradiţia. Atât primarul Berlinului (Wowereit) cât
şi primarul Parisului (Delanoé) îşi declaraseră înainte de alegeri apartenenţa lor la rău famata familie. Şi totuşi au fost aleşi! Belgia a avut un
vice-prim-ministru care de asemenea îşi făcuse cunoscută din capul locului orientarea homosexuală. Scandalurile de pedofilie, pe care adversarii
politici au încercat să le folosească pentru a-l răpune, nu l-au putut disloca. Mai rămâne doar ca o ţară occidentală să capete un preşedinte cu astfel
de predispoziţie. Atunci desigur România, ţară eminamente proocidentală, se va grăbi să ţină pasul cu vremurile şi cu Comunitatea Europeană! Faptul că America şi-a trimis ca ambasador la Bucureşti o persoană care nu face nici un secret din homosexualitatea sa şi apare însoţit nu
de soţie, ci de prieten, a făcut desigur ca mulţi să cadă pe gânduri, şi
cine ştie ce întorsături senzaţionale va produce îngândurarea lor.
Este fireşte o glumă, dar nu e chiar de glumă. Căci dacă sinistrul
articol de cod penal a fost abolit, aceasta nu s-a datorat nici Patriarhiei,
nici Parlamentului, înverşunaţi în opoziţia lor, ci birocraţilor de la Bruxelles şi Strasbourg care au spus: nu-i lăsaţi pe pederaşti în pace – atunci
n-aveţi ce căuta printre noi. Şi atunci, în pofida Parlamentului şi a Patriarhiei, guvernul a venit cu memorabila „ordonanţă de urgenţă” prin care se
exprima luciditatea executivului în faţa ortodoxei şi neaoşei homofobii
naţionale. Dacă însă problema homosexuală a avut o asemenea greutate
politică, nu înseamnă că ea are şi o importanţă umană corespunzătoare?

Puntea peste prăpastie
Dezincriminarea juridică a homosexualităţii este desigur o victorie importantă în lupta împotriva homofobiei. Ea priveşte însă poliţia
şi tribunalele, nu şi mentalitatea colectivă. Decizia de sus n-are adevăra596

tă putere asupra minţilor şi sufletelor. Acestea trebuie să se elibereze
singure de străvechea prejudecată, dacă-i întrezăresc neomenia. Totuşi
faptul că statul nu mai consideră delict ceea ce până mai ieri avea acest
statut e de natură să îndemne cugetele a reflecta. Ar fi anormal şi grav ca
mulţimea să continue a condamna ceea ce stăpânirea a depenalizat.
Pentru ca atmosfera social-morală să se însănătoşească, acceptarea înclinării homosexuale nu poate fi decât totală, fără rezerve şi cu
nimic discriminatorie în raport cu heterosexualitatea dominantă. O acceptare sub anumite condiţii lasă poarta deschisă celor mai arbitrare
interpretări şi restricţii. Dacă cei înclinaţi spre propriul lor sex nu beneficiază de aceleaşi drepturi de care se bucură cei majoritari, apare o inegalitate producătoare de tulburări, aşa cum se întâmplă cu orice minoritate tratată ca rudă săracă sau oaspete nedorit dar răbdat.
Ideea de toleranţă de asemenea n-are ce căuta în convieţuirea
celor două forme de eros. Toleranţa implică totdeauna un grad de culpabilitate sau de nelegitimitate pe care cei puternici, din mărinimie, o trec
cu vederea. Dar aici nu e nimic de trecut cu vederea. Dacă discriminarea
a încetat, înseamnă că s-a recunoscut pe deplin dreptul la viaţă comportării umane care, printr-un raţionament influenţat de funeste prejudecăţi,
a fost sălbatic maltratată aproape două milenii. I se cuvin de aceea toate
permisivităţile celeilalte sexualităţi, după cum este datoare să respecte la
rândul ei aceleaşi limite.
Puntea peste prăpastia creată de ura bimilenară trebuie însă
aruncată din ambele părţi. Cei ce se simt homosexual predispuşi nu pot
aştepta să cadă asupra lor o ploaie de libertăţi, ca răsplată de sus pentru
suferinţele îndurate. Dezincriminarea a fost ca o breşă făcută în zidul
tradiţionalei împotriviri homofobe, pe care ei au datoria să o lărgească
necontenit. Drepturile, create în principiu şi la modul foarte general, se
cer cucerite în concret, iar la nevoie impuse acolo unde ele se lovesc de
rezistenţa conservatoare. Este necesar ca societatea să ia act zi cu zi de
existenţa alternativei homosexuale, de viaţa în rândurile comunităţii ei,
iar mentalitatea de gheto să fie înlocuită prin aceea a deschiderii şi dialogului. Fiecare din cele două părţi are a se obişnui cu cealaltă, până ce,
prin frecări generatoare de scântei, se va fi produs o acomodare reciprocă durabilă. Aşa s-au integrat toate minorităţile care iniţial stârneau nemulţumire şi respingere majoritarilor, până ce au ajuns nu numai să se
înţeleagă, dar să se şi contopească: străinul cu băştinaşii, aşa-zisul eretic
cu drept credincioşii, elita cu poporul ş.a.m.d.
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Îmbogăţire reciprocă
Fiecare din cele două forme de eros are ceva preţios de dat celeilalte şi de aflat de la aceasta. Homosexualitatea, nevoită să trăiască pe
apucate în cele două milenii de clandestinitate, nu poate să nu jinduiască
la soliditatea şi stabilitatea modului de viaţă propriu heterosexualităţii.
Nevoia matrimonială îşi croieşte drum din ce în ce mai larg printre aceste fiinţe sătule de o singurătate forţată şi de nestatornicia născută din
riscurile mari ale condiţiei lor. În loc să strige panicard că familia e
ameninţată, heterosexualul ar putea contribui la armonizarea socială
asistându-şi fratele homosexual în consolidarea unui fel de a trăi în concordanţă cu firea acestuia, dar împrumutând ceva din ceea ce a învăţat şi
câştigat cel aflat mereu în legalitate şi dispunând deci de o linişte pe
care celălalt n-a cunoscut-o niciodată. Familia tradiţională trebuie să
întindă generos mâna noului tip de familie în curs de înjghebare,
netemându-se de concurenţă, căci e de neconceput şi absolut cu neputinţă ca ceea ce se naşte acum să înlocuiască ceea ce există. Rostul vieţii de
familie spre care năzuiesc îndreptăţit persoanele homosexual predispuse
este doar acela de a introduce ordine într-un sector încă haotic al vieţii,
ceea ce se va revărsa binefăcător asupra tuturora. Căsătoria cu faţadă
heterosexuală a homosexualului care vrea să-şi salveze reputaţia în faţa
moralei burgheze trebuie să devină amintire a unui trecut ireversibil şi
prezent numai în coşmaruri nocturne.
Încetând să mai fie obiectul condamnării publice şi bucurându-se
din ce în ce mai mult de înţelegere şi poate chiar de simpatie, existenţa
insului cu înclinare şi viaţă homosexuală poate la rândul ei să devină un
exemplu de meditat, dacă nu neapărat de urmat. Libertatea lui, cu toate
părţile ei îndoielnice, rămâne fascinantă. Omul cu nevastă şi copii nu se
va putea niciodată împiedica să-l invidieze. Apropiindu-se binevoitor de
acest frate al său pe care natura l-a programat pentru alte ţeluri, el capătă
putinţa de a aprecia cu luciditate starea de umilitoare dependenţă în care
intră când marile lui calităţi şi virtuţi se subordonează capriciului feminin. Iar femeia, la rândul ei, va putea aprecia în acelaşi spirit capacitatea
extrem de redusă a bărbatului de a-i intui nevoile profunde şi de a o trata
în conformitate cu acestea. Or, parteneriatului homosexual îi sunt proprii mai totdeauna şi virtuţile prieteniei, ceea ce doar rar se poate spune
despre un parteneriat conjugal clasic sau în genere heterosexual.
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Inevitabilul impact
Va fi inevitabil ca emanciparea crescândă a homosexualului până nu de mult asuprit să influenţeze atât fiecare sex în parte, cât şi convieţuirea masculin-feminină. E o nouă clasă socială care se cristalizează
şi se afirmă, iscând reacţii dintre cele mai felurite şi mai neaşteptate
printre cei ce nu-i aparţin. Cam aşa cum se întâmpla cu orice formaţie
socială în epoca ei de avânt: dădea tonul, era imitată, obliga oamenii să
se definească prin confruntarea cu ea. Nu acesta a fost cazul aristocraţiei, al burgheziei şi chiar al proletariatului? Nici una dintre aceste clase
nu era majoritară şi totuşi a putut exercita o înrâurire considerabilă asupra întregii societăţi. Prin recunoaşterea ei, homosexualitatea va avea
desigur un impact deloc neglijabil asupra vieţii sociale, a mentalităţilor,
a moravurilor.
Acest impact va însemna desigur pentru foarte mulţi o punere la
încercare. Şi cea mai pusă la încercare va fi viaţa de familie. Răscolirea
şi trezirea se va produce mai întâi în cei, de ambe sexe, care aleseseră
acest mod de viaţă din rutină sau nechibzuinţă şi se simţeau strâmtoraţi
sau chiar sufocaţi în acest cadru. Nu întâmplător una din temele foarte
frecvente în cinematografia şi literatura occidentală, în strădania lor de a
fi un seismograf fin al dislocărilor socio-psihologice de profunzime, este
aceea a cutremurului produs într-un cămin unde a pătruns, într-un fel
sau altul, acest spirit al homosexualităţii descătuşate. De obicei sub forma unei persoane tinere (oaspete de ocazie, coleg(ă) de muncă, amic(ă)
al copiilor etc.) care generează mai ales în capul familiei, dar uneori şi
în soaţa lui, o tulburare grea în consecinţe.

Posibile deznodăminte
Patru sunt modurile cinematografice şi literare de a rezolva conflictul dintre cele două iubiri şi dintre răspunderile decurgând din ele.
Acestea reprezintă, fireşte, reflectarea a ceea ce se petrece în viaţa însăşi:
1. Cuprins de remuşcări, soţul abandonează relaţia producătoare
de criză familială şi revine pocăit la soţie şi la copii. Această pocăinţă
poate avea lor chiar în stadiul prefamilial al unei vieţi sentimentale, ceea
ce lasă să se presupună că respectivul convertit la „normalitate“ va ră599

mâne credincios acestei opţiuni şi îi va da şi o formă matrimonială. Un
film german poartă titlul grăitor de „Coming in”, aluzie polemică la acel
„coming out” prin care homosexualul îşi făcea publică alteritatea.
2. Depăşit de ceea ce se întâmplă cu el, deoarece toată viaţa nu
făcuse decât să se ascundă de ceilalţi şi de el însuşi, capul familiei îşi
pierde minţile. Pasolini îşi termina filmul său Teorema înfăţişându-l ca
apucat de streche: fuge gol şi urlând peste câmpuri. E o soluţie extremă
şi rară, legată desigur de profunda nemulţumire a regizorului faţă de propria-i homosexualitate, pe care o detesta practicând-o totuşi cu frenezie.
3. Cum soţul şi tatăl nu mai poate nici să se întoarcă înapoi şi
nici să continue noul tip de relaţie, trebuie lăsată soarta să decidă pentru
cel aflat în cea mai primejdioasă nesiguranţă. Un accident de automobil,
de pildă, poate pune tragic capăt unei existenţe devenite insuportabile,
ca în filmul german „Die Qual der Liebe“ (Chinul iubirii).
4. Ca în filmul „Eine außerordentliche Afäre“, deja sumar caracterizat pe parcursul acestui epilog, soţul şi tatăl abandonează familia şi
purcede la crearea unei noi convieţuiri cu prietenul şi colegul care trezise în el homoerotismul latent. În faţa aceleiaşi soluţii ne pune filmul
„The Lost Language of Cranes”, după romanul scriitorului american
David Leavitt.
În etapa de trecere de la intransigenţa homofobă la libertatea
erotică deplină, societatea şi familia se pot aştepta la toate aceste experienţe. Pe canavaua lor, viaţa va broda desigur multe variaţii.

Sexele opuse şi războiul lor rece
Pe măsură ce societatea, cât de cât lecuită de morbul homofobiei, va avansa în înţelegerea raţională a ceea ce ura viscerală şi atavică
putea doar respinge, fenomenul homosexual va juca un rol din ce în ce
mai mare în cunoaşterea de sine a heterosexualităţi însăşi. Căci heterosexualitatea şi homosexualitatea nu se află în relaţie de adversitate sau
negare reciprocă – aceasta a fost ideea acreditată de o tradiţie cu obârşii
religioase, iudeo-creştine. Se exclud doar în capetele îmbâcsite de prejudecăţi şi în inimile înrăite, în realitate ele sunt cele două feţe ale sexualităţii umane, unite printr-o infinitate de tainice vase comunicante.
Doar homosexualul ia însă în serios această complementaritate,
căci nu e clipă în care să nu se examineze, mai mult sau mai puţin critic,
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din punctul de vedere al heterosexualului. Dar acesta se fereşte ca de
dracul să se privească în lumina homosexualităţii. Presimte, subliminal,
că dacă ar face-o, o mare parte din construcţiile şi certitudinile socialerotice ale imaginaţiei sale s-ar nărui. Şi-ar da seama atunci, cu o limpezime cutremurătoare că sexul opus îi e într-adevăr opus, că nimic nu-l
apropie de el în afara datoriei de proliferare, alimentată şi făcută atractivă prin foarte efemera şi amăgitoarea înfierbântare.
Dincolo de aceasta însă, o genune se cască între sexele contrarii,
care nu degeaba sunt contrarii şi nici o punte nu poate fi aruncată de pe
o buză a prăpastiei pe cealaltă. De aceea, după ce înfierbântarea a trecut,
se speră în puntea pe care ar reprezenta-o progeniturile pentru cele două
sexe, sortite unei aparente întregiri, în realitate însă unui război când
rece, când cald. Speranţă doar rareori şi foarte înşelător realizabilă,
deoarece atât bărbatul cât şi femeia se descoperă fundamental singuri,
incapabili să se înţeleagă cu adevărat, adică spiritual, străini unul de
celălalt în firi, în interese, în aspiraţii. Misoginia (ca şi misandria, mai
rar evocată, dar nu mai puţin reală) e umbra permanentă a erosului comun. Cine n-a blestemat celălalt sex în clipele dezamăgirilor amare şi
ale trădărilor devastatoare?

Mângâierea prieteniei
Cel care a luat act cu luciditate de această opoziţie ireconciliabilă a sexelor, opoziţie generatoare de solitudine şi duşmănie, întrezăreşte
cu ochiul lăuntric ceea ce din învârtoşare heterosexuală nu remarcase
sau subapreciase: surâsul consolator al prieteniei cu cei aparţinând propriului sex, prietenie în care posibilitatea homo-erotismului e totdeauna
latentă sau vibrează discret. Şi nu este aceasta natura cea adevărată şi
profundă, în virtutea căreia cei de-o fire se atrag tocmai pentru că sunt
de o fire?
Apărut în lume cu o morbidă fixaţie sexuală, creştinismul n-a
fost în stare să conceapă decât o natură legată de sex şi de reproducere:
este natural doar ceea ce constă din pătrunderea unui penis într-un vagin
şi se soldează cu un spor al populaţiei. Meschină şi trivială înţelegere,
care ignoră esenţa sufletesc-spirituală a fiinţei, neatârnarea sa de cerinţele reproductive!
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Or, există nu numai această natură, dar şi una de calitate infinit
mai subtilă, de care depinde înflorirea lăuntrică atât a bărbatului cât şi a
femeii. Ea nu se opune naturii de la bază, ci o împlineşte, deoarece e
izvorâtoare de vieţuiri inaccesibile atracţiei sexelor opuse, atracţie tulburătoare, dar niciodată cu adevărat profundă. Prietenie – homo-erotism –
homosexualitate sunt trepte sau componente ale uneia şi aceleiaşi aspiraţii spre o formă de comuniune cu neputinţă de găsit în convieţuirea cu
o fiinţă pe care n-o înţelegi şi care nu te poate înţelege.

Conştientizare zguduitoare
Fiecare dintre cele două sexe ajunge pe această cale la conştientizarea nedemnei sale situaţii în condiţiile uniunii heterosexuale. Bărbatul devenit jucărie în mâinile femeii şi dependent până la înjosire de
capriciile acesteia. Femeia tratată ca obiect de trecătoare plăceri masculine şi nu mai puţin înjosită de brutalitatea posesivă a unei virilităţi închipuite. Fiecare dintre aceştia descoperă degradarea căreia i se abandonează punându-şi cătuşele matrimoniale. Iar copiii, incapabili să insufle viaţă unei relaţii muribunde, privesc neputincioşi şi compătimitori
mizeria unuia şi a celuilalt, încercând cel mult să îndeplinească un rol de
mediatori şi trăgând concluzii pentru propria lor conduită în viaţă...
Şi din nou, fiecare din cei doi dezamăgiţi desluşeşte în depărtările intime ale propriului său suflet surâsul mângâietor al celuilalt eros,
unde nu mai există opoziţia producătoare de frustraţii şi umilinţe. Numai
prin el îşi va putea salva bărbatul virilitatea spirituală şi demnitatea sufletească. Şi tot el va permite deplina înflorire a adevăratei splendori
feminine, inseparabilă de o forţă cu totul ieşită din comun şi rivalizând
cu cea a bărbatului.

Mesajul strămoşilor
Toate aceste lucruri nu sunt nici noutăţi nici descoperiri. Grecii
cei vechi, a căror istorie e leagănul culturii noastre, le cunoşteau foarte
bine. Socrate o avea pe Xantipa ca nevastă pentru a-şi îndeplini datoria
demografică şi familială faţă de cetate, dar fiinţa sa superioară prospera
numai în comuniune cu tinerii atenieni, iubiţi de el uneori cu erotică
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înflăcărare, chiar dacă era stăpânul simţurilor sale. Întreaga mitologie
greacă e impregnată de dorul după prietenia intermasculină: Ahile şi
Patrocle, Oreste şi Pilade, Hercule şi Hilas, Apolo şi Hiacint, ca să nu
mai vorbim de Zeus şi Ganimede. Şi ea era întru totul compatibilă cu
erosul născut din atracţia sexelor opuse. Grecii îşi dădeau perfect seama
de dualitatea fiinţei umane, de dubla necesitate resimţită de ea.
Predicile lui Ioan Gură de Aur şi ale fanaticilor înrudiţi cu el au
alungat din conştiinţa şi din memoria creştinătăţii această imagine a
plenitudinii şi complementarităţii, atât de frumos întipărită în celebra
formulă coincidentia oppositorum. De prea multă evlavie creştinească,
omul s-a împuţinat până la a deveni propria sa caricatură. Din Socrate,
Ahile, Hercule de odinioară a rămas doar apucatul care urlă ridicând
măciuca şi rotind-o în aer: Să fie stârpiţi homosexualii! Aceasta este
homofobia.

P. S. Le Pen, apostolul politic al homofobiei, a pierdut alegerile
şi şansa de a-i interna pe toţi homosexualii francezi. Dar nu se ştie ce va
fi la următoarele alegeri – în Franţa sau aiurea – aşa cum cu puţini ani în
urmă nimeni nu bănuia că o asemenea resurecţie a mentalităţii totalitare
ar fi posibilă, în Franţa sau aiurea. Lecţia încăierării de la barul
Stonewall trebuie de aceea să rămână înscrisă cu litere de foc în conştiinţe: Vigilenţă, Neînfricare, Ripostă!

26 Mai 2001, Palma de Mallorca
17 Mai 2002, Sankt Peter
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De la debutul său în critica muzicală, în
1949, şi până în 1977, anul autoexilării,
George Bălan a fost o prezenţă dominantă în
viaţa muzicală românească prin cărţile sale
Arta de a înţelege muzica, Enescu viaţa,
Enescu
mesajul, Beethoven, Wagner,
Mahler, Muzica, tema de meditaţie filozofică,
sensurile muzicii ş. a., prin conferinţele ţinute
în toată ţara, prin emisiuni radiofonice,
precum şi prin activitatea pedagogică de la
Conservatorul bucureştean.
Stabilit în Germania, întemeiază la St. Peter
Schule", destinată formării ascultătorului,
notorietatea internaţională: manifestările ei
Occidentală şi în unele ţări din cele două

o şcoală, „Musicosophiacare-şi câştigă repede
au loc în toată Europa
Americi. La baza ei stă

disciplina muzical-spirituală Musicosophia, expusă de autor într-o vastă
literatură (în cinci limbi): Arta de a-l înţelege pe Mozart, Gândirea lui
Bruckner, Meditaţia muzicală, Muzica şi sacrul, Dumnezeul iubitorului de
muzică, Demnitatea melomanului, Arta de a fredona, Gestul muzical ş. a.
După răsturnarea dictaturii, George Bălan a revenit de mai multe ori în
ţară, a publicat O căutare muzicală a timpului pierdut - eseu
autobiografic, Procesul lui Socrate, Nebănuitul Eminescu, În dialog cu
Cioran, Misterul Bach, Răspunsurile muzicii, În căutarea maestrului şi a
realizat o serie de emisiuni pentru televiziune pe tema „Cum să
înţelegem muzica?".
Întreita formaţie universitară, muzicală, filozofică şi teologică, i-a permis
abordarea unor domenii aparent străine unul de altul, dar unite prin
misterioase vase comunicante.
Această carte este ultima apariţie din trilogia pe care George Bălan a
dedicat-o problematicii homosexualităţii.
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