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Autorul se prezintă... 

Îmi imaginez malițiozitatea privirilor întrebătoare care se vor îndrepta spre autorul însuși, mai 

puțin interesate să zăbovească asupra textului oferit de el decît să descopere substraturi personale 

producătoare de senzație. Le voi răspunde din capul locului spunînd că Iubirea interzisă și Celălalt 

Eros reprezintă împlinirea unei datorii aproape sacre resimțită de un om de cultură care nu a mai 

putut răbda să vadă trecut sub tăcere adevărul ființial al unor făuritori de valori spirituale de prim 

ordin. O cercetare de acest gen ar fi putut, și chiar ar fi trebuit, să fie întreprinsă de filozofii și 

istoricii culturii. Prin însăși natura îndeletnicirii lor ei sînt suficient de informați pentru a ști că de 

la Socrate și Platon încoace creativitatea omenirii este inseparabilă de acest “cealălalt Eros”, 

prezent în sufletul și trupul multora dintre reprezentanții ei cei mai aleși. Comentatorii fenomenului 

cultural erau și sînt însă insuficient de curajoși spre a rosti adevărul deplin, a apăra o manifestare 

a omenescului pe care numai ignoranța o poate condamna, în fine a cinsti postum sub semnul 

adevărului netrunchiat spirite de anvergura lui Leonardo, Michelangelo, Poliziano, Marlowe, 

Winckelmann, A.V.Humboldt, Wilde, Verlaine, Gide, Cocteau, Proust, Wittgenstein, Pasolini, 

Thomas Mann, Klaus Mann, Alan Turing (părintele computerului!), precum și nenumărați alții, 

peste ale căror chinuri intime, totuși istoric perfect documentate, se trece cu atîta ușurință. Astfel 

plăsmuiți de natură, ei au trebuit să îndure suferinți necunoscute celorlalți, iar în multe cazuri să-și 

curme viața sau să se prăbușească sub apăsarea strivitoare a complexelor create de o societate ale 

cărei vicii depășeau infinit păcatul sau perversiunea denunțate de ea. Cercetarea pasionantă a 

culturii timp de peste o jumătate de veac și înțelegerea fraternă a fondului uman care a generat 

marile ei valori — iată originea esențială a acestui dublu studiu. Încerc să scot la iveală și cealaltă 

față, cea mai adevărată deoarece este și cea mai tăinuită, a atîtor genii a căror reală perversiune 

consta în a fi acceptat să-și ascundă natura sau să simuleze ceea ce nu erau pentru a fi pe placul 

majorității. 

În plus, datorită profesiei de muzicolog, și mai ales posibilității de a cunoaște îndeaproape 

psihologia muzicianului, mi-am dat seama ce misterios legată este sensibilitatea acestuia de o 

orientare erotică neconformă cu standardul în materie. Fenomenul m-a intrigat și m-a împins la 

investigație, iar descoperirile m-au tulburat. Tragedia lui Ceaikovski, jucată oarecum în văzul 

tuturor, a pierdut ceva din provocatoarea-i intensitate prin mediatizarea ei. Dar unei cercetări 

imparțiale i se desvăluie cazuri mai puțin cunoscute, nu mai puțin răscolitoare însă prin suferința 

provenitoare din refularea nemiloasă a înclinării firești, din efortul disperat de a înăbuși glasul 

naturii și de a minți inima. Cînd am ajuns să-mi dau seama că aceasta era originea chinului 

sufletesc care otrăvea viața a doi dintre cei mai venerați compozitori ai mei, Beethoven și Schubert, 

am simțit că paharul răbdării începe să se reverse. Din ceea ce prea plinul lui făcea să se prelingă 

se năștea furia față de tipul curent de cercetător al culturii: indiferent la cauza unora din cele mai 

cumplite suferințe de care i-a fost dat speciei noastre să aibe parte, și interesat doar de rodul lor 

artistic, literar sau științific, ca și cum mărul ar putea apare fără arborele care l-a hrănit. Iar din 

această furie se năștea îndrăzneala de a mă aventura pe un tărîm pe care nu pusesem niciodată 

piciorul, căci acest gen de cercetare nu făcea parte din biografia mea muzical-filozofică. Retrăiam 



ceea ce un poet latin formula ca sursă a inspirației cînd spunea că “ira fecit versum”. 

O linie directă unește această luare de poziție cu tot ce am făcut în România “socialistă” pînă 

cînd, în august 1977, am fost nevoit să iau drumul pribegiei. Desigur, nu pot revendica meritul de a-

l fi contestat direct pe dictator, asemenea disidenților din acel an. De la catedra de Estetică a 

Conservatorului am ajutat însă cîtorva generații de studenți să-și libereze gîndirea de frici și de 

șabloane, înfruntînd la fiecare început de an pericolul de a-mi vedea interzis cursul. Prin 

numeroase cărți, publicistică și o mulțime de emisiuni radiofonice dezvăluiam felul în care o 

ascultare atentă a muzicii poate alimenta curajul sufletului de a-și rămîne credincios, mai presus de 

orice. Și — ca o încununare a unor decenii de eforturi periculoase — acei ultimi ani de neuitat, din 

toamna lui 1973 pînă în vara lui 1977, cînd, în fiecare marți seara la Ateneul Român și în fiecare 

luni seara la Sala Mică a Palatului, cuvîntul meu îndemna la păstrarea încrederii în valorile 

supreme ale Spiritului și la apărarea lor activă. Nu era o disidență spectaculoasă ca cea a lui Paul 

Goma, dar primejdiile ei le-am simțit necontenit, și nu în chip ipohondric, ci foarte tangibil. Ceea 

ce rosteam de la aceste tribune — cum mulți, desigur, își mai amintesc — era o adevărată sfidare a 

instituțiilor politice topografic vecine, ale căror avertismente veneau uneori în momentele cînd mă 

pregăteam să intru în scenă. Prin aceste două volume reînnod firul neconformist al anilor petrecuți 

în România, pe deplin conștient de ostilitatea de care, și de data aceasta, va trebui să se izbească 

luarea sinceră de atitudine față de o mentalitate puternic dominantă. O dovedește, printre multe 

altele, și faptul că scrierile de față n-au putut apare în țara care mi-a fost patrie; importantele 

edituri cărora m-am adresat au refuzat politicos publicarea. Ce-mi putea rămîne decît să mă exilez 

încă o dată și să caut refugiu la frații de dincolo de Prut? Libertatea de gîndire a acestora merită 

să devină motiv de reflecție pentru intelectualul pudibond, temător și plin de prejudecăți de la 

București. 

 

 

 

 

 

 

 

Prefer ca lumea să mă urască pentru ce sunt, decît să mă iubească pentru ceea ce 

nu sunt. 

     ANDRÉ GIDE, Jurnal 

 

 

Un viciu al societății face un viciu din sinceritatea mea... În Franța, acest viciu nu 

duce la închisoare, din cauza moravurilor lui Cambacérès și a longevității Codului 

lui Napoleon. Dar nu accept să fiu tolerat. Asta rănește iubirea mea de iubire și de 

libertate. 

              JEAN COCTEAU, Cartea albă 

 



 



 

 

Cuvînt înainte 

Este romanul cu desăvîrșire adevărat — și de aceea îmbrăcînd nu forma beletristică, ci pe cea 

eseistică — al unei aspirații profund umane pe care însă ignoranța și răutatea, proprii unei foarte 

mari părți a speciei noastre, nu încetează de milenii să o răstignească. Trei sînt personajele a căror 

interactiune creează țesătura epică: scriitorul german Thomas Mann, maestru incontestabil al 

romanului modern; fiul său Klaus Mann, scriitor și el, a cărui glorie postumă nu contenește să 

crească; André Gide, care reprezintă pentru francezi oarecum ceea ce este Thomas Mann pentru 

germani. Toți trei s-au văzut dramatic confruntați cu alteritatea lor sexuală și au reușit să o 

integreze, fiecare în felul său, evoluției lor umane și artistice. Călăuziți de ei, vom pătrunde într-o 

zonă a existenței de care majoritatea heterosexuală se ține disprețuitor departe, încredințată că acolo 

domnește un spirit dacă nu infernal, cel puțin funest. Or, cei trei însoțitori, ale căror servicii le vom 

solicita pe rînd, ne vor mijloci cunoașterea unor oameni cu nimic mai prejos, deși atrași de propriul 

lor sex, decît cei ce tind spre sexul contrar, iar într-o serie de cazuri chiar superiori lor. Călătoria la 

care ei ne invită poate părea amețitoare prin itinerarul ei istoric multidirecțional: trecutul devine 

necontenit prezent, prezentul privește în trecut ca într-o oglindă. Întreaga evoluție a gîndirii 

moderne nu ne-a permis, însă, ea să ieșim din timp? Și, totodată, nu ne-a creat ea posibilitatea, 

tocmai ridicîndu-ne deasupra vre-mel-niciei, să înțelegem relativitatea și caducitatea distincțiilor 

făcute sub imperiul limitărilor istorice, cînd “prea omenescul” de care vorbea Nietzsche se erija în 

normă a adevărului și a moralită-ții? Unui asemenea cititor i se adresează acest roman în formă de   

eseu, al cărui autor, punînd sub lupă tabuul social al așa-zisei homosexualități, încearcă să-i 

dezvăluie adevăratul conținut: acela de dimensiune eternă și indestructibilă a condiției umane. 

Că apariția unei asemenea cărți, premieră absolută în Ro-mâ-nia, va stîrni (și) indignare, este 

mai mult decît sigur. Dar această indignare, oricît de mare ar fi ea, este un fleac și un moft în 

comparație cu suferințele impuse de societate unei întregi categorii umane: ființele astfel plăsmuite 

de natură, încît se simt erotic împinse nu spre sexul opus, ci spre același sex. Crimă împotriva 

naturii, viciu, boală, perversiune — cu denumiri infamante ca acestea a stigmatizat din vremuri 

străvechi puterea heterosexuală o formă a Erosului care nu intra în tiparul reprezentării ei despre 

raporturile dintre sexe. Alături de alte minorități (sociale, naționale, religioase) oprimate timp de 

secole, dar fratenizînd și cu marile comunități asuprite de aroganța masculină (femeile), de clasele 

avute (paria, proletariatul), de rasa albă cu pretențiile ei de superioritate (popoarele de culoare), 

partea zisă homosexuală a omenirii își revendică din ce în ce mai hotărîtă dreptul la viață, bestial 

negat de-a lungul întregii ere creștine. România este în Europa ultima țară în care cea de a doua 

formă posibilă a atracției sexuale, nu mai puțin firească, deși nu contribuie la perpetuarea speței, are 

statutul de iubire interzisă, cu intoleranța, violențele și suferințele ce decurg din el. Fie ca cercetarea 

de față să ajute la ieșirea din această rușinoasă situație de care viitorimea își va aminti cam așa cum 

evocăm astăzi sclavagismul și iobăgia, pogromurile de toate genurile, persecutarea celor de altă 

credință politică sau religioasă. Doar o mentalitate obscurantistă îi mai poate condamna pe aceia din 

rîndurile cărora s-au ridicat Alexandru Macedon și Richard Inimă de Leu, Walt Whitman și Oscar 

Wilde, Thomas Mann și André Gide, Jean Cocteau și Jean Marais, Michelangelo și Leonardo, 



Verlaine și Rimbaud, Ceai-kovski și Bernstein. Cîte spirite mari au trebuit să făptuiască, să 

acționeze și să creeze ascunzîndu-și, cu un preț nespus de dureros, adevărata fire, pentru a evita 

oprobiul sub care o societate dominată de prejudecăți era totdeauna dispusă a-i strivi pe cei cu o 

sexualitate diferită! “Romanul unui tabu” este oglinda pusă în fața acestor prejudecăți. 



 

ROMANUL UNUI TABU 

“Iubirea care nu îndrăznește să-și rostească numele”: așa evoca, pudic, acest sentiment Alfred 

Douglas, tînărul lord și poet din cauza căruia Oscar Wilde a fost adus în fața tribunalului și 

condamnat la doi ani de închisoare. Foarte posibil ca expresia să fi provenit chiar de la ilustrul și 

nefericitul scriitor, în a cărui companie Alfred Douglas trăia de cîțiva ani. 

Ce nu putea fi rostit? Ce ar fi fost adică de natură să scandalizeze opinia publică a acelui sfîrșit 

de secol XIX, în cazul că s-ar fi spus lucrurilor pe nume? Să fie într-adevăr afecțiunea totală pentru 

o ființă de același sex un fenomen atît de scabros și dezonorant? În această lume în care nebuni și 

criminali au făcut popoare întregi să le proslăvească fărădelegile, un bărbat este arătat dezaprobator 

și disprețuitor cu degetul, atunci cînd mai poate rămîne în libertate, numai pentru a se fi bănuit sau 

dovedit că iubește nu o femeie, ci un alt bărbat, iar o femeie riscă un tratament asemănător (însoțit 

de mai puține primejdii, pentru motive ce se vor vedea mai tîrziu), aflîndu-se că unui bărbat îi 

preferă o altă femeie. Cu foarte puține excepții, pe care trebuie să le cauți îndelung și departe pentru 

a le putea găsi, societatea refuză să dea unor asemenea relații drept de cetățenie în lumea ei morală. 

Chiar acolo unde legile le recunosc dreptul de a fi ei înșiși și îi ocrotesc, cei marcați de natură cu 

dorul după un partener de același sex se simt urmăriți de priviri nemilos străpungătoare, menite să le 

amintească o vinovăție de care adesea ei înșiși ajung să se convingă. Vor prefera de aceea să nu 

profite de libertățile virtuale existente pentru a manifesta în văzul tuturor adevărul ființei lor intime, 

și vor continua să-și ascundă înclinarea în fața semenilor. Într-atît se tem de judecata acestora, încît 

se pot vedea împinși a se ascunde chiar de ei înșiși. Pornirea naturală este astfel supusă unei 

reprimări care va genera inevitabil complexe, suferință, boală și, cînd acestea vor fi devenit 

insuportabile, stingerea voinței de a trăi. 



 

1. Inumana discriminare 

Luînd în considerație exclusiv latura sexuală a legăturii — ca și cum persoanele ce se simt 

reciproc atrase n-ar poseda pe lîngă instincte și un suflet —, societatea, cea atît de grăbită să judece, 

trece cu vederea, cu o vinovată ușurință, peste fondul afectiv originar, nu mai puțin determinant ca 

în apropierea dintre două ființe de sexe diferite. Este drept că acest gen de relație poate îmbrăca 

forme frizînd prostituția, dar acestea nu provin din specificitatea naturii sale; cealaltă relație, cea 

majoritară și cu drept de cetățenie morală, nu degenerează mai puțin și mai rar într-una pur 

animalică prin care — într-un caz, ca și în celălalt — devine lip-sit de sens să se mai vorbească de 

iubire în accepția umană, autentică a cuvîntului. În plus, cei care, în virtutea hetero-sexualității lor, 

se consideră deținători unici ai legalității morale, își pot permite a-și afișa absolut nestingheriți 

lascivitatea — în presă, pe micul și marele ecran, pe stradă și în metro — cu o inde-cență pe care 

ceilalți sînt departe de a și-o putea permite într-o ase--menea măsură. Din punct de vedere erotic, 

aceștia din urmă sînt, în societatea modernă, o categorie “în afara legii”. 

Așadar, după cum în fața atracției dintre un băiat și o fată, primul gînd care-i vine în minte 

spontan, și poate colorat de o anumită simpatie, oricărui om normal e că o afecțiune mutuală trebuie 

să se fi trezit în ei, tot așa, observînd între doi bărbați sau între două femei o tandrețe a cărei natură 

aparte se poate ușor ghici sau bănui, ar trebui să ne zicem, dacă nu cu simpatie, cel puțin fără 

prejudecăți și mai ales fără a judeca: se pare că s-au îndrăgostit unul de celălalt. Or, lumea în care 

trăim este dominată de tradiții ce îngăduie asemenea simple constatări, fără subton depreciativ și 

fără ca să se contureze perspectiva scandalului, numai dacă e vorba de Ionel și Lenuța. Cînd însă 

vizați sînt Ionel și Radu sau Lenuța și Maria, atunci faptul constatat e deja cata-logat, judecat și 

condamnat. 

 

 

Dacă asemenea cazuri se întîlnesc relativ rar, este nu pentru că fenomenul s-ar produce doar 

sporadic — dimpotrivă, el este  mult mai prezent în viața de toate zilele decît își imaginează cei care 

nu-l concep sau îi neagă rațiunea de a fi. Acestora nu li se prezintă prea des ocazia de a face 

constatări ca cea de mai sus, deoarece ființele însuflețite de “iubirea al cărei nume nu poate fi rostit” 

nu îndrăznesc s-o manifeste. Ele asupresc, violentîndu-și conștient propria fire, un sentiment care 

prin însăși natura lui cere cu vehemență putința de a crește și înflori în libertate. Iar atunci cînd, 

totuși, acest sentiment a cutezat să scoată capul din închisoarea lăuntrică, începînd deci să se 

dezvolte în conformitate cu propria-i natură, se vede implicat în hățișuri sociale care-i transformă 

existența într-un chin. Cine, înzestrat nativ cu o asemenea sensibilitate, nu a găsit în sine curajul de 

a sfida convențiile sociale, morala dominantă, ipocrizia atotstăpînitoare, prohibițiile amenințătoare, 

dar mai ales propria-i teamă de a apărea în fața lumii așa cum este cu adevărat — acela își va trăi 

viața ca pe un calvar. Iar calvarul acesta va spori cu fiecare încercare a celui în cauză de a apărea 

altfel decît este, de a-și camufla adevărul ființial. Toate tentativele de acest gen sînt variații pe o 

temă unică: a se asimila celorlalți, majoritarilor, a se comporta ca ei, eventual chiar a mima ceea ce 

e mai trivial în felul lor de a fi, în ciuda dezgustului resimțit. 



 

2. Un destin emblematic 

Tipic, și anume la cel mai înalt nivel social, a fost destinul prea ilustrului scriitor Thomas Mann 

(1875-1955). Simțind foarte de timpuriu ceea ce apostolul Pavel (la rîndul lui, caz foarte 

semnificativ de psihopatologie sexuală) numea “așchia în carne”, a purces la reprimarea acestei 

înclinări cu toată seriozitatea și rigoarea proprii spiritului german. Avea, desigur, pe lîngă 

justificarea socială, și pe cea artistică: datoria față de geniul său literar. Nu-și putea permite — în 

atmosfera plină de prejudecăți și tabuuri, bigotă și intolerantă a societății burgheze protestante din 

Lübeck și apoi a celei obscurantist-catolice din München — să-și pericliteze posibilitatea de a se 

afirma și de a fi recunoscut pe măsura excepționalei sale înzestrări. Totuși, deși pusă sub obroc, 

adevărata sa fire nu putea să nu influențeze o creativitate atît de extraordinară. Căci, în artă, puterea 

de convingere depinde de autenticitatea mesajului, iar autenticitatea nu poate lua naștere decît dintr-

un adevăr lăuntric sincer trăit, din ceea ce este mai intim și mai profund în umanitatea artistului. În 

felul acesta, tocmai datoria față de geniul său literar îl determina irezistibil pe scriitor să facă din 

ceea ce ascundea substanța plăsmuitoare a caracterelor sale. 

Iubirea persoanei de același sex va deveni de aceea unul din leit-motivele fundamentale ale artei 

sale scriitoricești — de la “Tonio Kröger” prin “Moarte la Veneția” și “Mario și vrăjitorul” pînă la 

“Doctor Faustus”. Numai că Thomas Mann lua întotdeauna față de eroii săi marcați de dorințe 

inavuabile o distanță ușor dezaprobatoare, menită să preîntîmpine la cititor identificarea lor cu 

autorul. Personajele făurite de el urmau, așadar, să fie percepute ca tot atîtea cazuri psihologice 

ieșite din comun pe care scriitorul, în cea mai bună tradiție a romanului realist, le înregistra cu 

obiectivitate de cronicar aflat mai presus de eventualele grozăvii relatate. În plus, avea grijă, ori de 

cîte ori i se oferea ocazia, să ia ati-tudine, nu ca romancier, ci ca eseist, în favoarea valorilor 

dominante în societatea în care trăia și să-i critice tăios, cu o vagă nuanță compătimitoare, pe cei ce 

se îndepărtau de la ele. În 1926, în pragul vîrstei de 50 de ani și avînd deja în spatele său o serie 

întreagă de aventuri sentimentale în sensul “iubirii interzise”, putea totuși să rostească, în eseul 

“Über die Ehe” (“Despre căsnicie”), acest rechizitoriu al unei forme de existență umană care era și a 

sa: “Este iubire liberă în sensul că este nerodnică, fără de perspectivă, lipsită de consecvență și de 

răspundere. Din ea nu se naște nimic; nu creează bază pentru ceva; este «l’art pour l’art», ceea ce 

pe plan estetic poate părea fascinant și liber, dar este, neîndoios, imoral. Ea însăși simte în 

intimitatea ei lipsa de perspectivă și de rădăcini, imposibilitatea de a avea un viitor, incoerența ei. 

Esența ei este libertinajul, viața boemă, flușturatică. Nu poate întemeia nimic, nu creează o familie 

și nu procreează”1. 

Erau, acestea, nu declarații abstracte în favoarea vieții con-jugale tradiționale, ci o adevărată 

polemică cu propriul său fiu, Klaus (1906-1949), care cu cîteva luni înainte publicase romanul “Der 

fromme Tanz” (“Dansul evlavios”), raliere cum nu se poate mai clară la orientarea erotică pe care 

tatăl său o ascundea din răsputeri. El însuși, Klaus, venise pe lume marcat de această încli-nare, dar, 

spre deosebire de prudentul său părinte, hotărîse să iasă din ascunzătoare și să-și arate adevărata-i 

față. Situația în care se afla Thomas Mann prin cutezanța fiului, în plină ascensiune literară, era mai 

mult decît penibilă. Vedea apropiindu-se de fortăreața social-morală, în care se credea la adăpost de 

orice suspiciune, tocmai inamicul de care avea cea mai mare teamă. Dacă se va bănui acum în 



afecțiunea aparent platonică a lui Tonio Kröger pentru Hans Hansen mai mult decît o nevinovată 

prietenie, iar în interesul pasionat al lui Gustav Aschenbach pentru Tadzio, băiețandrul de pe plaja 

Lido, viciul detestat precum ciuma? Și dacă se va începe a se proiecta aceste bănuieli asupra 

autorului însuși? Cine știe, s-ar putea atunci descoperi că “Tonio Kröger” se născuse din iubirea sa 

pentru colegul Armin Martens și că tînărul polonez Tadzio nu numai că existase realmente, dar îl 

adusese pe autorul însuși într-o stare de exaltare și surescitare erotică în Veneția, unde, în vara lui 

1911, își petrecea vacanța, împreună cu soția sa, martoră a întregii istorii. Pentru el, cel în care 

spiritul respectabilității burgheze înfipsese rădăcini foarte adînci, adeverirea acestor temeri ar fi 

echivalat cu o catastrofă. Căci res-pectabilitatea generează inevitabil frica de a o pierde, în numele 

și din cauza căreia chiar și ce e mai sacru într-o intimitate poate fi călcat în picioare. 

Pentru a fi coerent cu masca ce și-o crease prin falsele sale dis-tanțări literare și prin 

ambiguitățile în care-și învăluia per-sonajele, bineînțeles cu o desăvîrșită artă scriitoricească, nu 

putea decît să dezavueze ceea ce fiul său revela. Iniția astfel un conflict de familie ce n-avea să se 

încheie decît o dată cu tragicul sfîrșit al lui Klaus. Se poate, așadar, spune că pentru consolidarea 

fortăreței menite a-l face să se simtă mai presus de orice bănueli, îngropase în zidurile ei legătura 

sufletească cu cel mai înzestrat dintre fiii săi. Vrînd-nevrînd, făcea ecou străvechii tradiții care 

condiționa trăinicia unei construcții de jertfirea unei ființe scumpe ziditorului, tradiție bine 

cunoscută compatrioților Meșterului Manole. 

Aceste pledoarii în favoarea valorilor tradiționale ale societății, și în primul rînd ale familiei, se 

dovediră foarte eficiente. Bănuielile nu-i atinseră nici eroii, nici propria-i persoană. Fortăreața 

rezistă pînă la moartea scriitorului în august 1955. Și astfel, deși zugrăvind cu o plasticitate 

impresionantă personaje total excentrice din punctul de vedere al psihologiei și moralei dominante, 

Thomas Mann și-a putut totuși făuri o existență ce trecea drept model de onorabilitate. Și-a asigurat 

astfel o liniște exterioară binefăcătoare pentru munca scriitorului, dar nu și pentru sufletul lui. 

Trebuind însă și el, ca tot omul, să se strămute în cealaltă lume, această onorabilitate își revelă, 

după 25 de ani, caracterul de pură fațadă. Magistral făurită și întreținută, ea avusese rolul să-l pună 

la adăpost pe temătorul scriitor de scandalul ce s-ar fi iscat aflîndu-se că straniile existențe evocate 

de el — acceptabile ca literatură, dar socialmente repudiabile — nu erau decît sublimarea artistică a 

propriilor sale aventuri sentimentale și fantasme de om refulat. După 25 de ani, deoarece aceasta era 

durata ce trebuia respectată de posteritate pentru ca enormul său Jurnal (“Tagebücher”) să poată fi 

dat publicității, ceea ce s-a petrecut între 1979 și 1995: timp indispensabil pentru ca o operă 

constînd din zece  volume , foarte groase, să  poa-tă fi pregătită pentru tipar, cu întreg aparatul 

științific necesitat de o atît de monumentală restituire.2 

Un cu totul alt Thomas Mann lua locul celui cunoscut pe baza a ce-ea ce el însuși îngăduise să 

se cunoască: scriitorul olimpian, antifascistul autoexilat, înțeleptul și iubitorul “pater familias”. 

Toate acestea erau, desigur, mai mult sau mai puțin adevărate, dar paralel, în culisele intime ale 

acestei vieți cu echilibrată și demnă aparență, se desfășurau procese de care numai el, cel ce savura 

și, totodată, detesta pecetea pusă de natură asupră-i, trebuia să știe. Excepție a făcut doar soția sa, 

Katia, căreia răbdătoarea înțelegere de-a lungul a exact cincizeci de ani de conviețuire îi conferă 

aproape statutul unei sfinte. Anticipînd cu cinci ani apariția “Jurnalului”, ea își publică memoriile 

(“Meine un-geschriebenen Memoiren”, 1974) în care se arată cu totul detașată de personalitatea 

răposatului și dezlegată de orice obligație de discreție. Nici vorbă să încerce a întreține mai departe 

fațada, deja în deteriorare prin zvonurile ce începuseră să circule. Ea le confirmă, ca bunăoară cînd 



dezvăluie sursa autobiografică a exaltării trăite de Gustav Aschenbach (la rîndul lui scriitor cu o 

experiență matrimonială în spatele său) în “Moarte la Veneția”: “Își descoperi numaidecît o 

slăbiciune pentru acest tînăr, care îi plăcea peste măsură, și, de asemenea, îl observa îndelung pe 

plajă cum se juca cu camarazii săi. Ce-i drept, n-a alergat după el pe străzile Veneției, dar tînărul îl 

fascinase, iar gîndurile îi zburau des la el”3. Pentru înțegerea găsită la Katia, scriitorul își va 

exprima mulțumirile într-o însemnare de jurnal din 17 octombrie 1920: “Recunoștință față de Katia, 

deoarece nu se arată cîtuși de puțin tulburată sau dezamăgită văzînd că nu-mi poate produce nici o 

satisfacție și că eu, culcîndu-mă lîngă ea, nu sînt în stare să-i prilejuiesc orgasm. Liniștea, iubirea 

și detașarea cu care răspunde sînt demne de admirație, așa încît nu e cazul să-mi fac griji”.  



 

3. Mărturisiri către sine însuși 

Amatorul de intimități picante care are răbdarea să străbată cele aproape 9.000 de pagini ale 

Jurnalului se va vedea generos răsplătit pentru silința și perseverența sa. “Interesul mi-a fost 

acaparat, nota scriitorul la 20 decembrie 1918, de un tînăr elegant, blond, frumos, un german tipic, 

a cărui întîlnire mi-a făcut o impresie cum de mult nu mai cunoscusem. Îl voi revedea oare? Ce 

aventură ar putea începe!” A doua zi, la 21 decembrie, constată că impresia din ajun ia proporții: 

“Plin de dorința aventurii, aș vrea să-l revăd pe tînărul de ieri”. După care urmează o noapte 

chinuită: “Somn nervos din cauza fantasmelor erotice de ieri seară” (22 decembrie). Împrejurările 

nu i-au permis să întreprindă ceva; se vede că era prizonierul statutului social pe care singur și-l 

crease. În forul său lăuntric imaginea încîntătorului tînăr persista însă, ca o chemare pasionată. Și 

iată că acesta își făcu din nou apariția, pe neașteptate, la una din conferințele scriitorului: “Din 

cauza oboselii, am uitat să notez ieri că acel tînăr elegant ce seamănă cu Hermes și care îmi făcuse 

o impresie atît de puternică acum cîteva săptămîni, asista la conferință. Chipul său, în armonie cu 

subțirimea taliei, are prin frumusețea și aerul său ușor exaltat, ceva antic, divin”(30 martie 1919). 

Foarte probabil că aventura interioară nu s-a continuat și pe plan exterior, deoarece lipsesc precizări 

în acest sens. În schimb notează după șase luni, cînd apăruseră “Considerațiile unui apolitic”: “Nu 

mă îndoiesc cîtuși de puțin că aceste «Considerații» sînt și ele o expresie a inversiunii mele 

sexuale” (15 septembrie 1919). Complicațiile de ordin exterior apar însă în viața sa matrimonială, în 

legătură cu care scrie la 14 iulie 1920: “Nu găsesc o explicație foarte clară în această privință. Nu 

poate fi vorba de o adevărată impotență, ci mai degrabă de confuzia obișnuită a vieții mele sexuale, 

unde nu pot conta pe nimic. E în afara oricărei îndoieli că slăbiciunea provine din atracția pe care 

o simt în cealaltă direcție. Ce s-ar întîmpla dacă aș avea un băiețandru la îndemînă?” Majoritatea 

notațiilor lasă să se întrevadă un efort neobosit de a sub-li-ma atracția și ispita, cum atît de evident 

reiese din însemnarea făcută la 25 aprilie 1934: “Cu ce bucurie și emoție am văzut în stabi-li-men-

tul horticol un tînăr brunet, foarte frumos, care, cu o caschetă pe cap și gol pînă la brîu, se dăruia 

muncii sale! Entuziasmul resimțit la vederea acestei frumuseți atît de naturale, a acestui tors, a 

acestui biceps dilatat, m-a făcut să reflectez ulterior la caracterul ireal, iluzoriu și estetic al unei 

asemenea înclinări, a cărei rațiune de a fi trebuie să consiste în contemplare și admirație, fără a 

încerca, în ciuda naturii ei erotice, să se realizeze fizic, adică prin simțuri”. Și, într-adevăr, doar 

două legături du-se pînă la capăt sînt menționate în Jurnal. Una dinainte de căsă-to-rie, cînd fusese 

“amantul fericit al lui Paul Ehrenberg”, și alta mai tîrziu, considerată de el ca o “cădere”, cînd 

avusese loc “împli-ni-rea tardivă și uimitoare a relației cu Klaus Heuser”. 

N-a fost scutit nici de tulburarea iscată în sensibilitatea sa eroti-că văzînd nuditatea propriilor săi 

băieți, în înfloritoare adolescență, și în mod deosebit a lui Klaus: “L-am contemplat cu încîntare pe 

Eissi (Klaus) care, cînd face baie, e cuceritor. Mi se pare foar-te natural să mă îndrăgostesc de 

propriul meu fiu”. Și, ceva mai tîr-ziu, în aceeași zi: “Eissi stătea culcat în pat citind, cu întreaga 

parte de sus a corpului descoperită, ceea ce m-a tulburat” (25 iulie 1920). Și după cîteva luni: “Am 

auzit gălăgie în camera tinerilor și l-am surprins pe Eissi făcînd necuviințe, complet gol, în fața 

patului lui Golo. Sînt sub puternica impresie a trupului său strălucitor, pe cale să devină acela al 

unui bărbat. Ce răscolire...” (17 octombrie 1920). Mărturisiri ce pot, bi-neînțeles, scandaliza pe cei 



ce văd în ele un atentat la etica famili-ală, dar impulsurile care le-au dat naștere se pot frecvent 

întîlni și de cealaltă parte. Cîți tați “heterosexuali” nu se simt asemănător atrași de grația sau 

famercul fiicelor lor! Nu pentru că era alcătuit așa cum era trecea Thomas Mann prin ispitele pe 

care le mărtu-ri-sește, ci pentru că își crease un mod de viață ce-i contrazicea pro---fund natura și pe 

care, dacă ar fi fost cinstit cu sine însuși, ar fi tre-buit să-l evite, cum singur recunoaște în notația de 

jurnal din 20 septembrie 1918: “Unul ca mine n-ar fi trebuit de fapt să aducă vreun copil pe lume”. 

 

 

Lectura acestei grandioase opere postume, zguduitor reve-la-toa-re, care este Jurnalul lui 

Thomas Mann, nu poate să nu-l îndem-ne la îndelungă reflecție pe cititorul sensibil. Mai ales cînd 

acesta și-a dat seama, sau cel puțin intuiește, că iubirea unei persoane de ace-lași sex, departe de a 

însemna un caz special de psihopa-- tologie, constituie un tulburător mister al condiției umane. 

Primul gînd care i se va impune va fi, desigur, că, evocînd foarte numeroase atracții de acest fel, 

uneori ambiguu, de multe ori însă fără echivoc, Thomas Mann vorbea despre sine însuși și că își 

scosese substanța psihologică necesară făuririi tipurilor sale literare din propria-i experiență de 

viață. 

Cum, însă, opera unui romancier nu poate consta numai din relații între personaje masculine, 

este mai mult ca sigur că el va fi deghizat unele din acestea în straie femeiești: procedeu literar cu 

veche tradiție, pentru care Hans-Christian Andersen cu a sa “mică sirenă” și Marcel Proust cu 

Albertine, scriitori torturați de un complex similar, ne oferă exemple devenite clasice. De altfel, 

pentru cea mai interesantă dintre figurile sale feminine, Madame Chauchat din “Muntele vrăjit”, 

Thomas Mann însuși sugerează dedesubtul masculin: Hans Castorp se îndrăgostise de ea deoarece îi 

amintea de colegul său de odinioară, blondul kirghiz Pribislav Hippe, obiect al unei pasiuni de 

adolescență. Însemnarea de jurnal din 15 iulie 1935 îl indică însă ca original biografic al tînărului 

kirghiz pe W.T., identificat de istoriografia literară cu Willri Timpse, un alt tînăr îndrăgit de scriitor 

în anii de fragedă tinerețe. Iar în afară de Madame Chauchat e aproape cu neputință a găsi în lumea 

epică a lui Thomas Mann o personalitate feminină cu un relief cît de cît comparabil cu cel al unui 

Tonio Kröger, Gustav Aschenbach, Hans Castorp, Adrian Leverkühn sau Naphta și Settembrini. Ne 

putem imagina cum trebuie să arate în realitate întreaga istorie a culturii, privită cu ochii celui care 

știe cît de prezentă în viața umanității e această misterioară și socialmente inavuabilă atracție și care 

are și un ochi pentru initimitatea creatorilor de valori, pentru acea biogafie de dincolo de biografia 

convențională, chiar dacă ea n-a fost consemnată în jurnale destinate posterității. Cum a putut, 

bunăoară, un compozitor ca Ceaikovski, care niciodată n-a vibrat erotic pentru o femeie, să evoce 

atît de elocvent iubirea dintre Oneghin și Tatiana, dintre Lenski și Olga, dintre Gherman și Liza sau 

dintre îndrăgostiții baletelor sale, dacă nu făcînd apel la acel fel de a iubi care-i era propriu, dar pe 

care trebuia să-l oculteze? Și în cazul lui, una din formele ocultării era aparența feminină conferită 

unui conținut emoțional pe care nu-l putea trăi decît identificîndu-se pasionat cu propriul său sex. 

Din punctul de vedere al adevărului absolut, era desigur o minciună, dar nici Thomas Mann și nici 

Ceaikovski nu erau de vină că trebuiau să mintă. Ce fericiți ar fi fost să-și poată exprima nestînjeniți 

firea! Trăiau, însă, într-o lume unde cei făcuți de natură altfel decît ea nu puteau să supraviețuiască 

sau să se afirme decît ascunzînd adevărul intim și deghizîndu-l în forme acceptabile pentru 

mentalitatea dominantă. 

 

 



În Franța unde, începînd cu revoluția din 1789, iubirea dintre ființele de același sex nu mai era 

considerată un delict, iar André Gide și Jean Cocteau, contemporanii lui Thomas Mann, se puteau 

arăta lumii așa cum erau, asemenea deghizări nu mai constituiau o necesitate, afară numai dacă 

dorința de a fi ca majoritatea era mai puternică decît voința — desigur, întotdeauna și oriunde inco-

modă — de autoafirmare neechivocă. În Germania însă, această patrie a filistinismului burghez, 

precum și în ambianța purita-nis-mului american, unde scriitorul și-a petrecut exilul, ocultarea era 

de o  importanță mult mai mare. Și ea a funcționat exact în felul voit. Nimeni n-a îndrăznit să vadă 

în Tonio Kröger, în Gustav Aschen-bach sau în Adrian Leverkühn proiecțiuni ale aspirațiilor ce 

pulsau în sufletul și în sîngele scriitorului. Prezența alături de el a soției, devotata Katia, al cărei 

tainic sacrificiu absolut nimeni nu-l bă-nuia, precum și existența celor șase copii, pe care știa foarte 

bine că n-ar fi trebuit să-i aducă pe lume, adăugau un înveliș protecor în plus vieții sale private și 

adevărului său intim, făcînd ca în jurul lui să domnească, pînă ce s-a stins la înaintata vîrstă de 80 

de ani, atmosfera unei desă-vîrșite respectabilități.      

Dar să ne gîndim cu ce preț! Cît trebuie să-l fi costat sfîșierea între polii acestei duble existențe; 

hotărîrea de a minți, și mai ales de a se minți pe sine însuși, el, cel atît de atașat unor valori etice 

funda-mentale, în numele cărora de altfel se și autoexilase; faptul de a fi jertfit onestitatea față de 

sine însuși pe altarul creativității; dar îndeosebi incapacitatea de a înfrunta opinia publică, preju-

decățile și meschinăria ei, în vreme ce pe plan politic avusese curajul să înfrunte — ce-i drept, de la 

distanță — dictatura și teroarea lui Hitler. Nu e greu să ne imaginăm ce se va fi ascuns îndărătul 

aparenței olimpiene care-i făcuse pe mulți să-l compare cu Goethe. Dar și în cazul acestuia din urmă 

— o știm acum prea bine — olimpiană era impresia produsă, iar nu realitatea sa ființială, bîntuită de 

furtunile fără de care “Faust” nu s-ar fi putut naște. Thomas Mann avea multe motive în plus — de 

n-ar fi decît pribegia la care-l constrînsese nazismul, dar nu era numai ea! — să se simtă psihologic 

asediat de acele forțe infernale care generaseră în spiritul lui Goethe imaginea lui Mefistofel. 



 

 

4. O pasiune crepusculară 

Într-un anumit sens, Thomas Mann era sincer în atitudinea sa critic distanțată față de eroii în 

care trăia acest gen de iubire condamnat de societatea modernă: nu-și accepta firea, era el însuși 

revoltat descoperindu-se altfel decît ceilalți. Desigur că era neputincios în fața naturii, care nu putea 

decît să rămînă ceea ce era. Tot ce-și putea permite era un protest lăuntric al cărui unic efect consta 

într-o stăpînire de sine aptă să împiedice trecerea la fapte socialmente riscante. Dar acest protest 

lăuntric însemna, în realitate, o interiorizare a pasiunii ascunse, iar orice interiorizare aduce cu sine 

intensificarea. Așa că refuzul de a se accepta nu numai că nu l-a eliberat de înclinarea care-l tortura, 

dar a asigurat chiar longevitatea acesteia, coextensivă cu însăși viața scriitorului. La 75 de ani, 

Thomas Mann se îndrăgostește, în timpul șederii sale la Zürich, de un tînăr chelner de 19 ani, iar 

aceasta sub privirile înțelegătoare, dar nu mai puțin indignate, ale soției și ale fiicei sale, Erika. La 

un om de profunzimea lui nu era doar un capriciu. 

Notînd la 9 iulie 1950 izbucnirea acestei pasiuni, Thomas Mann are accente aproape dureroase: 

“Încă o dată, așadar, încă o dată iubirea, dorul pătimaș după un bărbat. Încă o dată a trebuit să mi 

se întîmple”. Tînărul nu observă bineînțeles nimic din ceea ce se pet-recea în sufletul bătrînului și 

distinsului domn, care deja începuse să simtă chinurile iubirii neîmpărtășite: “Pare că nu mai vrea 

să știe de mine. Interesul său față de atenția ce-i arăt pare stins” (11 iulie 1950). În aceeași zi trece, 

sub impulsul acestui simțămînt, la reflecții care arată că nu era vorba doar de o vulgară atracție: 

“Gloria mondială e deja fără importanță pentru mine, dar cît de neînsemnată îmi apare ea față de 

un surîs al lui, față de privirile ochilor săi, față de tonul catifelat al vocii sale! Platen (Karl August 

von Platen, 1796-1835, poet german frămîntat de probleme erotice asemănătoare – nota autorului) 

și alții, dintre care nu sînt ultimul, au viețuit această pasiune cu un sentiment de rușine, durere și 

descurajare, care-și are totuși mîndria lui. Ce redusă e în schimb energia de a trece la fapte! La 

urma urmelor, ar exista posibilitatea de a întreprinde ceva în sensul sugerat de acest sentiment. 

Dacă dimineața m-aș îmbrăca repede și aș lua micul dejun pe terasă, ar fi ușor să fac ca el să mă 

servească. Pe lîngă teama de răscolirea interioară și necesitatea imperioasă de a păstra totul 

secret, mă mai reține însă și o comoditate. Sînt prea tulburat ca să mă pot hotărî a purcede la 

acțiune”. Și încheie însemnările acelei zile de 11 iulie printr-un suspin care-i permite să facă un salt 

brusc în lumea eternității: “Încă trei zile și n-am să-l mai văd pe tînărul meu, iar chipul său se va 

șterge din amintire. Nu însă și aventura inimii mele. A intrat deja acest tînăr în galeria de care nici 

o istorie literară nu va vorbi (cît se înșela... — nota autorului) și care prin Klaus H. coboară în 

trecut pînă la Paul, Willri și Armin, aflători acum în împărăția celor morți”. Și iată, dintr-o simplă 

trăsătură de condei, catalogul complet al marilor sale pasiuni masculine: Klaus Heu-ser, Paul 

Ehrenberg, Williram Timpse, Armin Martens cărora li se adăuga acum Franz — sau Franzl, cum îl 

alinta el — Wester-me-ier, destinat și el, ca și predecesorii săi, să supra-viețuiască tainic în fi-gurile 

născute prin vraja maestrului. 

Această viziune de la înălțimea eternității nu înseamnă însă deocamdată biruință asupra 

tulburării din suflet. Imaginea lui Franzl îl urmărește obsedant. “Am adormit cu el în gînd și tot cu 

gîndul la el m-am trezit. Și așa, nu încetăm să suferim din iubire. Și încă la 75 de ani. Încă o dată, 



încă o dată!” (12 iulie 1950). Inevitabila despărțire nu numai că nu stinse flacăra dar, pentru cîteva 

zile, o transformă în vîlvătaie. Imaginația îi merge foarte departe: “Ce desfătător ar fi să ne culcăm 

împreună! Nu-mi pot însă închipui cum ar fi mădularele sale; aș fi tandru cu ele de dragul ochilor 

săi — așadar datorită unui factor aproape spiritual. Să fi fost influențat de platonismul lui 

Michelangelo?” (19 iulie 1950). Nu întîmplător apare numele lui Michelangelo. Căci, departe de 

prințul visurilor sale, la Saint Moritz, va încerca să-și liniștească și să-și purifice pasiunea în com-

pa-nia spirituală a celui ce-i fusese cu patru secole în urmă, și desigur rămînea, frate întru iubirea 

care trebuie să se ascundă de lume. Așa se născu extraordinarul său eseu “Erotica lui 

Michelangelo”. Franzl își începuse deja intrarea în eternitate... 

 

 

Dar tînărul de la Zürich va continua să-l însoțească lăuntric pe scriitor și în anii ce-i mai 

rămîneau de trăit. Eroul cu a cărui făurire artistică își va încheia opera de prozator, Felix Krull, 

excrocul nu numai simpatic, dar irezistibil, nu va fi altcineva decît Franzl în alte straie, printre care 

totuși și acelea de chelner, mare cuceritor al inimilor de ambele sexe. Printre “victimele” sale se 

numără și foarte distinsul lord Kilmarnock, cu o înfățișare amin-tind-o neechivoc pe a scriitorului 

însuși, care-i face pe ton aproape patetic stăruitoarea propunere de a părăsi hotelul și a-l însoți în 

calitate de camerist personal la castelul său din Scoția, evocînd chiar posibilitatea de a-i deveni 

moștenitor. Refuzul politicos al lui Felix, tristețea demnă cu care i se răspunde și darul generos — 

propriul său inel —, făcut de lord la despărțire, aduc singura notă melancolică prezentă în acest 

voios final de carieră literară. 

Apusul de viață al lui Thomas Mann, cu această extrem de tîrzie înflăcărare erotică, amintește 

încercarea prin care trecea Goethe, aflat exact la aceeași vîrstă, cu prilejul vilegiaturii estivale 

petrecute la stațiunile termale din Boemia — Karlsbad și Mari-enbad. Erau așadar călători, și unul 

și celălalt. Și tot de 19 ani era și tînăra Ulrike von Levetzow de care Goethe se îndrăgosti într-un 

asemenea grad, pierzînd într-un grad corespunzător și luciditatea, încît o ceru în căsătorie. Părinții 

n-ar fi fost împotrivă, dar fata, cu toate săruturile pe care le depunea zilnic pe obrajii în veș-te-jire ai 

bătrînului, refuză categoric — aștepta, bineînțeles, un Franzl. Durerea pricinuită inimii mereu tinere 

a vîrstnicului maes-tru fu însă fecundă. Căci din ea se născu, încă în timpul călătoriei de întoarcere, 

nemuritoarea Elegie de la Marienbad. Prin ea, Goethe picu-ra pe rana sufletească balsamul 

plăsmuirii poetice, așa cum, peste un secol și ceva, tot o plăsmuire poetică — lirica erotică inspi-

rată lui Michelangelo de Tommaso Cavalieri — avea să-l ajute pe Thomas Mann să iasă biruitor 

peste amărăciunea iubirii neîmpărtășite și neîmplinite. 

 

 

Tocmai sub imperiul acestei dureroase “aventuri a inimii” avea să ia Thomas Mann hotărîrea 

privitoare la publicarea postumă foarte tîrzie a Jurnalului. “Numai la 25 de ani după moarte, vor 

putea aceste caiete ale Jurnalului să devină accesibile. Dumnezeule, ce descoperiri amuzante se 

vor face atunci! Ei bine, să mă cunoască lumea, dar numai atunci cînd totul va fi murit” (13 

octombrie 1950). 

Detaliu anecdotic: chelnerul de odinioară, Franz Westermeier, descoperit după publicarea 

Jurnalului ca șef al chelnerilor dintr-un hotel prestigios în New York, s-a arătat uimit aflînd ce rol 

putuse juca în viața intimă a celebrului scriitor, alături de care intra, fără să vrea, în istoria literară. 

Totuși nu vom încheia aici incursiunea pe care Jurnalul lui Thomas Mann ne-o permite în viața 



privată a marelui scriitor. Căci prea e plin cazul său de semnificații valabile pentru toți cei care, 

savurîndu-și în taină homoerotismul înnăscut, se află cu toate acestea pe picior de război cu el. Este 

apoi întru totul posibil ca pe Thomas Mann să-l fi ispitit gîndul de a deveni postum el însuși —  prin 

surprinzător de excentrica sa existență —  eroul inves-ti-ga-țiilor biografice, cam așa poate cum se 

întîmplase cu Adrian Leverkühn, compozitorul german a cărui viață fusese povestită în “Doctor 

Faustus” de către prietenul său Serenus Zeitblom. 



 

5. Un Don Juan nefericit 

Poate că cel mai captivant roman al lui Thomas Mann -— și neîndoios cel mai instructiv — este 

însăși viața sa, aparent calmă, echilibrată și dreaptă, ascunzînd însă în realitate o mare dramă, în 

care recunoaștem arhetipul feluritelor conflicte atribuite de scriitor personajelor sale celor mai 

caracteristice. O dramă care, odată detectată, se arată de o intensitate superioară celei din avatarurile 

ei literare, unde, din motive ușor de înțeles, nu putuse fi niciodată prezentată în toată plenitudinea 

ei. O dramă cu atît mai mistuitoare, cu cît trebuia să rămînă neștiută celor mulți. Dacă autorul a 

încuviințat publicarea postumă, dar tardivă, a Jurnalului, a fost mai ales dintr-un orgoliu literar. Era 

sigur că, dincolo de efectul senzațional al surprinzătoarelor sale însemnări zilnice, posteritatea va 

descoperi ce roman unic a fost viața celui mai prestigios romancier al secolului: o adevărată 

capodoperă a artei de a-și ascunde identitatea ființială și de a suporta cu discret eroism urmările unei 

lepădări de sine care era tocmai contrariul virtuții cu același nume. 

Cel care, ca scriitor, se realiza cu excepțională strălucire, își trăia umanitatea ca pe un eșec total 

prin refuzul său de a urma chemarea propriei naturi, de a cărei sacrosanctă importanță în orice 

existență — fatală eroare! — nu-și putuse da seama. De aici amăgitorul gînd că, prin trucuri 

intelectual-artistice, i s-ar putea eschiva sau ar putea-o reduce la tăcere. I-a opus mai întîi ordinare 

scheme mentale, pretins etice, cu totul nevrednice de geniul său;  îm-pru-mutase, dintr-un ușor de 

înțeles, dar nu și ușor de scuzat oportunism, stereotipele sociale în circulație de două milenii, 

sforțîndu-se, fără succes, să creadă în ele. Din aceste scheme s-au născut cei șase copii ai săi, nu din 

dragostea pe care niciodată n-a simțit-o pentru sacrificata, răbdătoarea Katia. N-a trebuit să treacă 

mult timp ca să-și dea seama cît sînt ele de ineficiente în fața încă-pă-țînatei firi. O altă iluzie luă 

atunci locul speculațiilor nepu-tincioase pe marginea așa-zisului viciu contra naturii: aceea că ar 

putea veni de hac instinctului sublimîndu-l, transfigurîndu-l artistic, după binecunoscuta rețetă 

psihanalitică. Roadele literare ale acestei speranțe sînt evidente, dar ele priveau creația, mai puțin 

creatorul; sublimarea și transfigurarea aveau loc în paginile romanelor, iar nu în propria-i ființă, ale 

cărei porniri înnăscute și fundamentale se arătau de nedezrădăcinat. Își impregna eroii cu propriile-i 

frămîntări, nădăjduind că acest transfer îl va elibera de obsesiile și complexele alterității; efectul 

real era însă tocmai întețirea propriului homoerotism pe care încerca să-l înăbușe printr-o căsnicie 

de tip burghez. Nu, natura nu se lăsa cumpărată nici cu idei abstracte, nici cu artă. Rămînea ce era, 

altminteri nu s-ar mai chema natură. 

Ce ieșire să găsească atunci scriitorul și tatăl de familie care făcuse tot ce-i stătuse în puteri 

pentru a-și îngropa adevărul său homoerotic sub o respectabilă prefăcătorie heterosexuală? Cum în 

acele condiții — constrîngerea socială, reputația de apărat, disciplina germanului nordic, dar poate 

mai ales frica de necu-n-o-s-cutul în care ar fi intrat — nici nu putea fi vorba de o dublă exis--tență, 

nu-i rămînea decît să trăiască de unul singur și în inti-mitatea cea mai secretă, doar lui accesibilă, 

ceea ce în mod normal ar fi trebuit să-l mîne spre cei de o seamă cu el. Va savura — atît cît îi era 

posibil în închisoarea conjugală la care singur se con-damnase — spectacolul frumuseții masculine 

juvenile, contem-plîndu-l de la distanță; cu ajutorul imaginației, care îi prisosea, va inventa toate 

voluptățile artificiale menite a-l consola de lipsa celor reale. Unica voluptate reală pe care și-o putea 

permite era așa-zisul viciu solitar, ale cărui desfătări le va menționa adesea în Jurnal (alături de 



conținutul micului dejun, felul somniferului folosit, plimbările cu soția sau cu cățelul, scrisorile 

dictate sau primite și nenumărate alte amănunte ale vieții cotidiene, consemnate de el zi de zi peste 

o jumătate de secol, probabil în virtutea unei discipline în care simțea un sprijin psihologic). 

Străbătuse decenii în compania lui și, la 75 de ani împliniți, constata cu satisfacție eficiența libido-

ului cu care se întreținea tainic. Deosebit de activ pare să fi fost acesta în perioada dominată de 

pasiunea pentru chelnerul zürichez. Citim, astfel, însemnarea de jurnal din 10 iulie 1950: “Astă 

noapte, după un somn scurt, puternică trezire a simțurilor urmată de orgasm. Să fie în cinstea ta, 

băiete! Sînt mîndru de vitalitatea pe care o pot avea la vîrsta mea”. 

Cu priviri din ce în ce mai înfometate, căci dorința nu primea niciodată hrana așteptată, îi 

urmărea sau îi scruta pe tinerii ce-i erau scoși în cale de aproape zilnicele ocazii pe care le oferea 

foarte intensa sa viață socială. Contactul vizual era însă pentru el declanșator de procese emoționale 

care puteau căpăta amploarea unor adevărate furtuni interioare. Dar cum nu voia — sau poate era 

incapabil — să treacă la faptă, ceea ce se năștea în suflet nu izbutea să capete formă, să se 

cristalizeze. Peste o zi sau chiar numai peste cîteva ore, o altă întîlnire putea produce efecte 

asemănătoare. Fără ca cei din jur să bănuiască ceva, se îndrăgostea necontenit, și fiecare nouă 

dragoste îl ajuta să suporte nerealizarea celei anterioare, pe care însă nu o alunga. Cu înaintarea în 

vîrstă, acest donjuanism pur lăuntric nu înceta a spori, chinuitor pentru gînditorul și creatorul care 

putea doar privi neputincios și accepta resemnat capriciile firii. Implacabilă, aceasta recupera la 

bătrînețe ceea ce nu-i fusese dat la timpul cuvenit, impunînd venerabilului maestru reacții intime 

potrivite unui adolescent, dar foarte umilitoare pentru un septuagenar. 

Or, septuagenarul, cu mintea lui cea atît de vie pînă în clipele din urmă, contempla ceea ce 

Marivaux ar fi numit “le jeu de l’amour et du hasard” cu enormă tristețe, pe care nici voluptățile 

reale și nici cele artificiale n-o puteau îndepărta. O tristețe ce devenea sentiment al ratării ca om, 

obsesie a unei ireparabile frustrații, complex al neputinței, presimtire a sfîrșitului și, uneori, chiar 

dor de moarte. Constata o prăpastie între vîrsta sa, care ar fi trebuit să fie aceea a înțelepciunii, și 

problemele nerezolvate ce-l asaltau dină---untru, probleme ale altei vîrste, cu mult mai anterioare. 

Putea predica înțelepciune — și o făcea magistral în splendidele sale eseuri, în mult aplaudatele sale 

conferințe publice —,  dar n-o pu-tea trăi pentru sine: adolescentul nesatisfăcut și rebel din el își 

bătea necontenit joc de înțelept. Și apoi prăpastia dintre om și operă: aceasta atît de grandioasă, el 

atît de schilodit sufletește; pe de o parte, împlinire impunătoare, pe de alta, neîmplinirea cea mai 

dureroasă; admirat și venerat de societate, în cadrul căreia se văzu chiar solicitat să devină 

președinte al Germaniei, dar condamnat parcă fără cruțare de natură, pe care el, cel dintîi, o 

condamnase necruțător. Contradicții al căror efect sfîșietor creștea pe măsură ce scriitorul devenea 

tot mai conștient — cu remușcările de rigoare — că făcuse din disimulare și frică temelia însăși a 

existenței sale. 

Să urmărim, în lumina acestui intermezzo reflexiv, mișcările sufletești pe care avea să le trăiască 

tomnaticul și nefericitul nostru Don Juan după episodul sentimental de la hotelul Dolder din Zürich. 

Nu din indiscreție, deoarece încuviințînd publicarea Jurnalului, în care știa bine ce scrisese, autorul 

însuși se livrase opiniei publice; ca atare, el se propunea posterității în calitate de caz psihologic în 

sine, interesant și semnificativ independent de opera lăsată. Și constatările pe care le îngăduie în 

ceea ce privește psihologia homosexualului refulat sînt într-adevăr dintre cele mai prețioase: extrem 

de rare sînt fenomenele de acest gen care să se fi revelat atît de sincer și cu un asemenea lux de 

amănunte. Pe lîngă beneficiul psihologic însă, cel literar nu e de subestimat, căci aici — în 

problematica omului care-și ascunde și chiar își reprimă natura, pe de-o parte din rușine și frică, pe 



de alta din sete de glorie, de dragul căreia își pune masca cerută de comedia socială — se află cheia 

ce ne îngăduie înțelegerea lui Tonio Kröger, Gustav Aschenbach, Hans Castorp, Adrian Leverkühn, 

Felix Krull și a altor enigmatici eroi ai săi. 



 

6. “Jocul iubirii și al întîmplării” 

Prin plecarea din Zürich furtuna părea să se fi liniștit. Nu mică fusese contribuția, de dincolo, a 

lui Michelangelo, pe lîngă care Thomas Mann căuta consolare și sprijin, ca de la unul ce cunoscuse 

furtuni asemănătoare, dar și știuse să-și guverneze ceva mai bine sexualitatea. Va fi ajutat de 

asemenea de frumusețea naturală a cadrului — Saint Moritz, renumita stațiune elvețiană pentru 

sporturi de iarnă, cu lacul și munții săi — care înlocuia atmosfera mondenă și agitată din hotelul 

zürichez. Fusese însă numai o pauză, căci iată-l pe inamicul lăuntric din nou la atac: “Jos, pe terenul 

de tenis, un tînăr argentinian, deja excelent jucător, se perfecționează, la o anumită oră a dimineții, 

cu antrenorul său. Păr negru, figură greu de distins, statură suplă, admirabilă, picioare de 

Hermes... Profund interes erotic. Întrerup lucrul pentru a-l privi. Durere, bucurie, mîhnire, dorință 

fără țintă precisă. Genunchii săi! Își mîngîie piciorul — cît mi-aș dori să fiu eu cel care o face!” (6 

august 1950). 

Noua atracție nu numai că nu-l făcea să uite pe cea de la hotelul Dolder, dar intensifica dureros 

prezența invizibilă a lui Franzl, iar aceasta îl cufunda într-o meditație melancolică asupra 

neîmplinirilor sale omenești. “Sub influența aerului, a splendidului peisaj, a amestecului de 

însuflețire și indispoziție pe care locul îl suscită în mine, durerea trăită la «Dolder» s-a adîncit și a 

crescut, trans-for-mîn-du-se într-o jale pe marginea întregii mele vieți și a iubirilor ei. Acest entu-

zi-asm, nebun și totuși pătimaș afirmat, pentru farmecul neasemuit, și de nimic pe lume depășit, al 

tinereții masculine, cea care a fost dintot-- deauna fericirea și nefericirea mea. De nespus în 

cuvinte!” (Ibidem). 

Neobositul Don Juan din el — expresie a naturii însăși, fremătînd de nesaț tocmai pentru că nu 

capătă niciodată satisfacție — îl împinge iarăși spre locul amăgirilor: “Frumosul pe care-l admir de 

la distanță nu a jucat dimineața aceasta. După masă era însă prezent. Nu mă săturam să-l privesc, 

eram ca posedat. Felul său de a azvîrli, de a alerga, de a merge, de a se arunca, de a se arcui este 

minunat. Citeam, și mă ridicam iarăși și iarăși să-l privesc, deși fața nu i-o pot desluși. Entuziasm 

bolnăvicios pentru «divinul tînăr». Cea mai adîncă durere — dar pentru cine? pentru ce? Probabil 

că nici n-am să-l pot recunoaște pe frumosul meu în sala de mese. Cînd s-a așezat să se odihnească, 

proptindu-și picioarele de parapet, și părînd a-și sprijini capul pe umărul unei ființe feminine, și ea 

indistinctă, trăsei la rîndul meu obloanele zicînd în gînd: «Dragă tinere, trebuie să mă odihnesc». 

Simt apropiindu-se dorința de a muri deoarece nu mai suport dorul după «dumnezeescul băiat» 

(care nu e neapărat acesta)” (Ibidem). 

Deși angajat într-o nouă aventură interioară, rămîne întru totul accesibil invitațiilor 

ademenitoare ale vieții: “Figura drăguță a micului șofer care mă ajută din cînd în cînd să îmbrac 

impermeabilul, iar uneori conduce ascensorul. Îl întreb, în prezența doamnelor care surîd, cum îl 

cheamă: Toni. Pare de 14 ani, are însă 16. Cel puțin băiețașul acesta nu mă face să sufăr, mă 

încîntă doar ca formă premergătoare a celui pe care-l ador” (Ibidem). Dar imaginea argentinianului 

îl prinde din nou în mrejele ei, smulgîndu-l senzației de a fi căzut foarte jos: “Încălzit de joc, își 

scoate jacheta albă și o aruncă nonșalant băiatului care adună mingile. Ce fericit aș fi să fiu eu cel 

care o prinde” (Ibidem). Și încheie lunga însemnare a acestei zile de 6 august 1950 într-o tonalitate 

minoră, aproape plîngătoare: “Mă simt umilit, ceea ce nu-mi face nici o plăcere”. Bizar amestec de 



remușcări amare și dorințe irealizabile! 

Curios, tocmai distanța de la care îl urmărea pe tînărul tennis-man și care-l împiedica să-i 

distingă figura declanșase noua furtu-nă inte-rioară: “Nu-l voi fi văzut niciodată cu adevărat, iar 

acum, că tre-buie să plecăm, nu-mi rămîne decît să uit ceea ce atît mă încîntase în alura și în 

mișcările lui pe terenul de tenis. A uita, a învinge durerea. Ultima uitare și victorie asupra tuturor 

lucrurilor este moartea. Adîncă tristețe. Peste măsură de obosit de toate aceste furtuni sufletești” (8 

august 1950). 

Nemilosul Eros continuă însă să se joace cu inima, deja încercată, a bătrînului scriitor. Reîntors 

la Zürich, de unde urma să-și înceapă călătoria de întoarcere în America, la Los Angeles, Thomas 

Mann are de făcut față unor noi provocări sentimentale. Este vizitat de foarte tînărul său nepot 

Frido, băiatul fiului său Michael, pentru care nutrea o afecțiune cu totul specială. Frapant erotică, 

adevărată manifestare pedofilă, era în același timp de o puritate care o făcea triumfătoare asupra 

libidoului (ceea ce nu avea loc în cazul celor două mari pasiuni din aceste săptămîni). Ar putea fi 

comparată cu afecțiunea infinită a lui Ceaikovski — ultima sa iubire și poate cea mai adevărată — 

pentru Bob (Vladimir), fiul sorei sale Sașa, cel căruia avea să-i dedice Simfonia Patetică deoarece i-

o inspirase, așa cum Frido îi va inspira lui Thomas Mann singurul episod luminos, și totuși de un 

sfîșietor tragism, din sumbrul său roman “Doctor Faustus”, asupra căruia vom reveni mai tîrziu. 

Așadar, “întîlnire cu Gret (mama băiatului —  n.a.) și Frido. Acesta din urmă e încîntător. Mare 

prietenie între noi... Gret se întoarce cu Frido la Wolfgangsee. La despărțire îl sărut îndelung și 

drăgăstos pe dulcele băiat. I-am dat Gretei ceasul de aur destinat lui, pentru cazul că nu-l voi 

revedea curînd, sau poate niciodată” (12 august 1950). 

În același timp, însă, “jocul iubirii și al întîmplării” îl readuce în scenă pe pătimaș-doritul Franzl, 

deoarece, reîntorcîndu-se la Zürich, familia Mann va trage la același hotel Dolder unde începuse 

șirul necazurilor sentimentale. Venerabilul maestru freamătă ca un adolescent pentru care revederea 

ființei iubite capătă amploarea unui eveniment: “Îl voi vedea oare încă o dată pe tînărul meu? 

Poate că e tocmai ziua în care el nu lucrează. Sînt curios, cum va reacționa... Se pare că Erika 

(întotdeauna complice cu tatăl în micile sale aventuri amoroase, în timp ce Katia, soția, se mărginea 

să le privească îngăduitor și înțelegător — n.a.), sub pretextul că are de dat un telefon, s-a dus să-l 

caute pe tînăr ca «să-mi dea bună ziua». El trebăluia în vestibulul restaurantului cînd eu veneam cu 

Trebitsch de la masă. Ochii mei îl căutaseră tot timpul, acum însă șovăiau să creadă că el este. 

«Iată-l pe Franzl!» Veni spre mine. Strîngeri de mînă, bucurie. «Ce frumos să ne putem iarăși 

vedea». Expresia feții sale și mișcările capului sînt fermecătore, ce-i drept cam studiate, totuși 

sincere. Îmi spunea repetat «Scrisoarea Dumneavoastră m-a bucurat foarte mult» (de unde aflăm 

că, din St. Moritz probabil, Thomas Mann îi trimisese un mesaj —  n.a ). Îi puteam contempla atent 

fața, ochii castanii ușor oblici, dinții puternici, aerul curtenitor, robustețea capului și corpului, 

precum și o gingășie copilărească în felul său de a fi, de a vorbi... Nu mă puteam sătura să-l 

privesc... Strîngerea sa puternică de mînă. Surîsul, ochii săi. De neuitat. O plăcere fără margini, o 

iubire venită din străfundurile inimii. De fapt însă simțurile sînt cele care au fost seduse, nu inima. 

Sau să fie oare altfel? Cred foarte puțin în cuvîntul «inimă», și totuși ceea ce vrea el să sugereze, 

există” (15 august 1950). 

În ziua următoare nu face altceva decît să-și evoce, savurînd-o, scena revederii lui Franzl și a 

rămasului bun luat de la acesta, generatoare de reflecții pe tema Erosului: “Întîlnirea de ieri răsună 

puternic în suflet. Esența iubirii este o extrem de ciudată suspendare a repulsiei față de aproape 

prin simpatie: a încetat orice împotrivire față de o prea mare apropiere, față de corpul străin, față 



chiar de posibilitatea de a sta cu el în pat. Un gînd care devine numaidecît dorință. Nu neapărat o 

dorință puternică, rîvnitoare, pătimașă. Poate chiar face abstracție de relația carnală eu-tu, 

rămînînd tandrețe, ceea ce se cheamă inimă. Nu sînt sigur dacă așa este. Fericirea unei reale 

contopiri prin îmbrățișare îmi pare foarte îndoielnică” (Zürich, 16 august 1950). 

Doar odată ajuns la Londra simte începînd refluxul furioaselor talazuri emoționale: “Starea mea 

de spirit tinde să devină flegmatică și indiferentă. Gînduri privitoare la misterul erotismului, chiar 

reflecții pe marginea romanului se împletesc cu problemele arzătoare de viață de care sînt asaltat” 

(19 august 1950). 

Dar ce rămîne în urma apelor care se retrag? Un suflet devastat, pentru care regăsirea de sine e o 

condiție a supraviețuirii. Atît omul, cît și scriitorul au nevoie de ea: “Ziua plecării spre America... 

Starea mea sufletească e plină de amărăciune, fatalistă, pregătită pentru cele rele, dar îi face 

pandant perspectiva liniștii pe care o voi găsi în casa noastră. Insensibilizat și obosit în urma 

surescitărilor, sper să pot termina acolo în cîteva luni romanul” (Londra, 20 august 1950). 

Ajuns, însă, de cealaltă parte a Atlanticului, distanțarea geo-grafică îl face, paradoxal, să-i simtă 

și mai aproape pe cei care-i tulburaseră sufletul. Acest suflet devenit, cu trecerea anilor, din ce în ce 

mai puțin sigur de sine: “Chinuit, rușinat, uimit, mă las dus de gînduri la aventurile și imaginile 

lungii călătorii, la îndrăgostirea mea continuă de tineri de toate felurile... La întrebarea telefonică 

a unei agenții în legătură cu rezervările făcute de Erika, n-am știut cum să răspund. Incapacitatea 

mea practică, sporită prin răsfăț, mă face să-mi fie rușine de mine însumi. Pasiunile, supărările din 

dragoste m-au absorbit total; numai prin creație devin suportabile. În fond, însă, ele sînt cele care 

ne hrănesc” (New York, 22 august 1950). 

Pe măsură  ce străbate, în tren, continentul american, pentru a ajunge la cealaltă coastă, starea de 

spirit i se întunecă, recentele trăiri urmărindu-l ca niște “furii”. Iată-l devenit dependent de cei care 

i-ar putea alimenta iluziile: “E dureros și apăsător. Mocnesc necontenit amintirile tinerilor 

contemplați și iubiți. O Dio! O Dio! Inimă rănită. In vostro fiato son le mie parole (gîndește în 

termenii sonetelor lui Michelangelo — n.a.). Nu vor să-mi piară din minte și din fața ochilor acele 

picioare de Hermes, la forza d’un bel viso. — Aceasta e ultima stațiune a lungii călătorii de 

întoarcere, țelul e încă departe, și mai este și nesigur. Întunericul viitorului. Fie ca el să-mi aducă 

liniștea de care am nevoie ca să mă pot dărui lucrului, căci numai acesta mă mai leagă de viață. 

De-ar veni cît mai curînd Erika! De l-aș mai revedea pe Frido! De mi-ar scrie măcar o dată tînărul 

de la Dolder!” (Chicago, 25 august 1950). 

Suferă, dar e mereu dispus să aprecieze, ba chiar să dorească o nouă frumusețe masculină, chiar 

cînd se află în compania soției sale Katia (menționată întotdeauna în Jurnal doar prin inițiala K., în 

vreme ce numele fiicei Erika e scris de fiecare dată întreg). “Merg la lac împreună cu K. Ne așezăm 

pe o bancă la umbră. Arșiță umedă. Mulți--me de oameni pe țărm și pe iarbă. Firește, ochii-mi se 

opriră la un Adonis în costum de baie; o frumusețe desăvîrșită, chiar și în trăsăturile feții. N-am 

mai putut însă regăsi fantasma pe drumul de întoarcere” (Chicago, 27 august 1950). 

Sperînd într-o restabilire a legăturii cu sine însuși, întreruptă prin tumultuoasele trăiri europene, 

nu se gîndește totuși nici o cli-pă să pună o surdină peste glasul inimii și al instinctului. În pli-nă 

suferință, este în stare să înalțe un imn pornirii care a generat-o. În tren spre Los Angeles notează: 

“Cred că acasă, în căminul meu, voi uita și-mi voi reveni din chinurile călătoriei, și că mă voi 

regăsi în ciuda ochilor micului Franz Westermeier și a acelor picioare de Hermes de pe terenul de 

tenis. Voi păstra însă aceste chipuri și încîntări în mine, chiar și vindecat de ele și de înstrăinarea 

de mine însumi, care mă face să mă simt mai bătrîn și mai greoi... În ultima vreme, probabil 



deoarece simt că toate porțile îmi sînt închise, entuziasmul meu pentru tinerețea masculină a 

crescut furtunos. Față de frumusețea acesteia, ochiul mi-a devenit extrem de scrutător și dureros 

rîvnitor. Nu-i pot înțelege pe cei lipsiți de o asemenea sensibilitate, aproape că-i disprețuiesc. Este 

pentru mine acum o axiomă că prin ceea ce e demn de admirat în «divinul tînăr», acesta depășește 

cu mult femeia, trezind astfel (în mine) un dor care nu se poate compara cu nimic pe această lume” 

(28 august 1950). 

Două luni mai tîrziu aflăm că n-a trecut zi fără să se gîndească la fru-mosul chelner, și cu ce dor! 

“În toate aceste săptămîni am așteptat cu fiecare poștă o scrisoare din partea tînărului de la Hotel 

Dolder. Încăpățînată prostie. Să vedem cît o să țină” (Pacific Palisades, 28 octombrie 1950). După 

alte zece zile de asemenea iluzorie așteptare, începe în sfîrșit trezirea, al cărei gust nu poate fi decît 

amar: “Pînă astăzi încă cercetez fiecare nouă poștă cu speranța că va fi sosit ceva de la micul 

Westermeier. E complet sau aproape cu totul absurd. Abia după trei luni încep să-mi dau seama că 

ceva fals licărea în ochii lui. E absolut sigur că va fi observat excesivul interes pe care i-l arătam. 

Ar fi prea mult să-i cer să se și bucure” (Pacific Palisades,  

8 noiembrie 1950). 

Vom cunoaște epilogul întregii istorii după alte trei luni, cînd va așterne în Jurnal aceste 

surprinzătoare gînduri: “De cîteva săptămîni, stingere totală, neobișnuită a potenței sexuale. 

Manifestare extrem de drastică (și deprimantă? s-o ia dracu’!) a procesului de îmbătrînire, pe care 

l-am simțit accelerîndu-se în timpul călătoriei europene. Cum refuz să mă masturbez fără o erecție 

deplină, se pare că mă aflu la sfîrșitul vieții mele sexuale fizice. Pe jumătate adormit, visai că îmi 

luam adio, cu un sărut, de la cel din urmă iubit de mine, Franzl W., ca de la reprezentantul întregii 

categorii umane pe care o ador. După ce pătrunsesem cu privirea în ochii lui castanii...” (Pacific 

Palisades,  

6 martie 1951). 

Fațada respectabilă ascundea, așadar, un zbucium care-l situa pe scriitor într-altă clasă umană 

decît cea hărăzită lui prin situația socială și modul burghez de viață. Aparținea și el “rasei 

blestemate” a celor ce nu pot iubi la lumina zilei și în văzul tuturor, dar, făcînd o proastă socoteală, 

se dezisese de ea și arborase conformist semnele caracteristice existenței “socialmente corecte”, în 

contradicție cu adevărata sa natură. Încuviințînd publicarea Jurnalului, el revendica dreptul la o 

biografie pe măsura operei: departe de a fi fost ceea ce reieșea din cronica exterioară a 

evenimentelor, adevărata sa viață, cea a intimității sale, avusese din plin excentricitatea proprie 

acelor eroi ai săi cărora societatea le-ar fi contestat respectabilitatea. Cînd Adrian Leverkühn, 

înainte de prăbușirea sa finală, își rostește în public taina, spre indignarea celor prezenți (“Omul 

acesta, rupse tăcerea glasul clar, chiar dacă astmatic, al savantului doctor Kranich, omul acesta e 

nebun”), el nu face decît să ducă pînă la capăt ceea ce trăia ca aspirație și în sufletul lui Thomas 

Mann. Numai că și aici, în “Doctor Faustus”, se manifestă jumătatea de măsură, ca să nu zic 

lașitatea proprie scriitorului: din teama de a nu fi identificat cu tragicul și extravagantul său erou, îi 

aducea pe buze această măr-turisire în clipele nemijlocit premergătoare nebuniei sale — un fel 

izbitor de a insinua, printr-un simbol medical, caracterul psih-opatologic al homosexualității și de a 

se distanța de ea.  

Propria noastră distanță istorică ne permite însă astăzi să vedem, dincolo de această lașitate, 

intenția și suferința profundă a scriitorului. În mijlocul unei societăți incapabile de înțelegere și 

toleranță față de cei care nu se conformau reprezentărilor ei morale și sexuale, el dezvăluia din 

durerosul său adevăr intim atît cît îi îngăduiau împrejurările și curajul de care era în stare. În orice 



caz, mai mult decît îndrăzniseră confrați cu probleme lăuntrice asemănătoare — cum ar fi Proust, 

Forster, Loti, Kipling, Stefan George, Montherlant –, incomparabil mai temători întru a le lăsa să 

transpară. Era aceasta și expresia tîrzie a remușcării de a-i fi trădat oarecum pe cei de o seamă cu el 

și de a fi pactizat, din oportunism, tocmai cu o lume ostilă felului lor de a iubi, care era și al său. 

În această lumină, așa-zisul pact încheiat cu diavolul de către Adrian Leverkühn, noul doctor 

Faust, apare ca simbolizînd acceptarea convențiilor sociale falsificatoare prin care insul plăsmuit 

altfel decît cei mulți se vede condamnat la o existență infernală: cea pe care Thomas Mann însuși o 

trăia în ascunzișurile sufletului său, neștiute de nimeni. Recursese la acest pact deoarece știa bine că 

nimeni dintre cei de care depindea socialmente nu ar fi întîmpinat cu înțelegere adevărul său ființial 

și că, prin urmare, nu-i rămînea decît să-l disimuleze, simulînd ceea ce nu era. Thomas Mann merită 

măcar postum acea înțelegere pe care, în ultimele rînduri ale romanului său, o bătrînă și miloasă 

femeie o cere filistinilor indignați de mărturisirea revelatoare pentru neferictul Adrian Leverkühn, 

prăbușit în demență și neputință: “Frau Schweigestill... înălță capul sărmanului leșinat în brațele-i 

materne și, ținîndu-i pieptul la pieptul ei, strigă într-o parte, în odaie, către cei ce mai stăteau cu 

gura căscată: 

– Hai, ștergeți-o de-aici cu toții! N-aveți nici un pic de înțelegere-n voi, tîrgoveți ce sînteți, și-

aici de-nțelegere-i nevoie! Vorbea de milă cerească, bietul om, și nu știu zău, dacă-i de-ajuns. De-

nțelegere omenească, credeți-mă pe mine, asta-i de-ajuns oricînd!” 



   

7. Coming out 

Și se scurseră cei 25 de ani. Începu publicarea Jurnalului sub admirabila îngrijire a lui Peter de 

Mendelssohn. Ce bombă! Și ce pleașcă pentru presa în vînătoare de senzațional! Mi-aduc aminte de 

articolele și reportajele ce apăreau necontenit în ziarele și revistele occidentale cu reacții indignate 

sau sarcastice care confirmau profeția scriitorului. Lumea se amuza, într-adevăr, copios, aflînd ce 

fusese în intimitatea lui titanul romanului mo-dern. Își va fi zis, probabil, de dincolo, Thomas Mann 

că socoteala pe care și-o făcuse — să se descopere totul, dar după un sfert de secol — nu fusese 

chiar cea mai bună. Lumea n-a apreciat sinceritatea sa (cît de ușor ar fi putut el să elimine pasajele 

“compromițătoare” din Jurnal!) și nici măcar nu și-a amintit că “de mortuis nihil nisi bene”, ci a dat 

frîu liber ancestralei nevoi de flecăreală cu pretenții moralizatoare. Se năpusteau înfometați, cei care 

trăiau din senzațional, asupra viciului, perversiunii, păcatului împotriva naturii, descoperite ca tot 

atîtea pete pe cel mai strălucitor soare literar al primei jumătăți de secol. Ce dezamăgire! Maestrul 

fusese așadar un... horribile dictu! 

Nu făcuse socoteala cea mai bună deoarece, cu puțin curaj în timpul vieții, ar fi putut evita 

meschina bîrfă postumă. Ar fi trebuit doar să trăiască în conformitate cu propria-i natură, adică să 

nu încheie pactul cu diavolul conformismului social și să accepte incomoditățile provenite dintr-o 

asemenea integritate, totdeauna însă inferioare satisfacției de a fi fost mai tare decît judecata și 

prejudecata colectivă. Mai precis, el trebuia să se împace filozofic cu inevitabilitatea ca ceilalți, în 

sfredelitoarea și insațiabila lor curiozitate, să intuiască, mai devreme sau mai tîrziu, și să comenteze, 

în felul lor, alteritatea sa. Or, tocmai gîndul că realitatea sa intimă, din care ar vrea să facă o taină, ar 

putea fi aflată, este cel mai mare obstacol întîlnit pe drumul vieții sale de oricine devine conștient de 

prezența acestei înclinări în structura sa ființială. Dacă vrea ca existența sa să însemne împlinire, iar 

nu perpetuă frustrare, armonie, iar nu sfîșiere lăuntrică, el va învăța, punîndu-și inteli-gența la 

contribuție, și se va strădui, încordîndu-și voința, să înlăture acest obstacol, pur psihologic, și de 

aceea întru totul pe măsura puterilor fiecăruia de a-l birui. Ceea ce acest destin foarte special 

așteaptă de la el, este să arate că vrea sincer și activ să se realizeze în consonanță cu ființa sa adîncă 

și chiar să și-o impună, atunci cînd mediul încearcă să-l împiedice a fi el însuși. În loc să se rușineze 

că este așa cum a ieșit din pîntecele mamei, nu va șovăi să-i facă el de rușine pe cei care osîndesc 

ceea ce nu cunosc, numai pentru că li s-a spus că trebuie osîndit, sau din răutate și intoleranță. 

Aceasta este capitala punere la încercare căreia viața îl supune pe cel născut cu acest semn în 

sufletul și pe trupul său. Victoria lăuntrică asupra mentalității tiranice înconjurătoare, iată rațiunea 

spirituală de a fi a acestei minoritare, totuși foarte importante categorii umane, căreia îi aparțin un 

șir nesfîrșit de personalități de cea mai mare anvergură — suficientă justificare pentru a nu fi tratată 

cu ieftin dispreț. Rațiunea biologică de a fi, cea rezultată din numărarea cromozomilor, deși va fi 

avînd realitatea ei, îmi pare totuși infinit mai puțin relevantă. Căci faptul de a ști ce se petrece în 

genele sale nu-l va ajuta pe nimeni să-și trăiască viața mai demn și mai curajos. 

Cu totul altfel ar fi fost receptată opera lui Thomas Mann de către posteritate, mai ales în lumina 

revelațiilor din Jurnal, dacă scriitorul ar fi apărut din timpul vieții cu adevărata lui identitate umană, 

iar nu deghizat în veștmintele înșelătoare ale burghezului onorabil. Intimitățile erotice încredințate 

Jurnalului n-ar mai fi șocat atunci pe nimeni deoarece s-ar fi văzut în ele doar detalii privitoare la 



ceva ce nu era necunoscut. Cînd fiica sa Monika, stinsă în 1992, luă cunoștință de reflecția făcută de 

tatăl ei, foarte la rece, în însemnarea de jurnal din 20 septembrie 1918, și anume că de fapt el n-ar fi 

trebuit să aducă vreun copil pe lume (iar în acel moment cinci erau deja prezenți), comentă: “La 

ideea aceasta ar fi trebuit să ajungă înainte de a ne fi obligat pe toți șase să venim pe lume”. Cu alte 

cuvinte: ar fi trebuit să trăiască în concordanță cu firea lui. Ceea ce nu l-ar fi obligat cîtuși de puțin 

la adoptarea unui mod de viață excentric și provocator. Cineva își poate rămîne credincios și fără a 

deveni pentru ceilalți motiv de scandal, dacă știe să-și guverneze alteritatea. Fără îndoială că, în 

condițiile unei onestități față de sine însuși, față de propriu-i destin, însăși opera scriitorului ar fi 

luat o altă direcție. 



 

8. Între om și artist 

Or, Thomas Mann — precum mulți alți creatori cu o traiectorie asemănătoare: Maugham, 

Kipling, Forster, Auden, Green etc. — a pus afirmarea sa artistică mai presus de afirmarea sa 

umană, pe care a subordonat-o intereselor scriitoricești. Raționamentul clasic care triumfă în 

asemenea situații este următorul: dacă-mi ascund adevărata natură (de pildă, simulînd contrariul ei 

sau ducînd o viață de cîrtiță, sau întemeind o familie ca orice cetățean care se respectă, sau eventual 

criticînd public “detestabilul viciu” ș.a.m.d.), voi avea drum liber spre recunoașterea socială, căci 

aceasta, depinzînd de mentalitatea majorității, nu ar putea fi acordată celui ce nu intră în tiparele ei 

— și mai ales în cele sexuale. Un fel de a gîndi care adesea dă roade. Căci dacă nu este nobil, este 

în schimb — într-un anumit sens — practic. 

Să nu-l întrebe însă nimeni — sau, poate și mai bine, chiar să-l întrebe — pe autorul care-și vede 

acest raționament răsplătit  cu laurii ce-i sînt puși pe creștet în urma unei vieți duse sub acest semn: 

ce mutilări lăuntrice a trebuit să îndure; prin ce disperări a trecut, înăbușind nevoia cea firească de 

comuniune; cît s-a putut disprețui pentru a fi îngăduit ca societatea să-i falsifice viața; ce șuvoaie de 

lacrimi se prelingeau pe obrazul acoperit de masca voioasă a “normalității”?! În melancolicele sale 

reflecții din timpul șederii la Zürich, Thomas Mann scria că toată gloria ce-i fusese adusă de 

înfăptuirile sale literare nu însemna pentru el mai nimic în comparație cu un surîs al lui Franzl. Ceea 

ce echivala cu un început de revanșă pe care omul și-o lua asupra artistului. Și iată că, totuși, o 

minte atît de pătrunzătoare și departe văzătoare nu-și putuse da seama, de-a lungul unei întregi vieți, 

de ceva ce era și mai grăitor decît surîsul încîntător al unui chelner de hotel, și anume: că nici o 

operă și nici o glorie nu se pot compara în importanță cu necesitatea de a fi integral, adică fără 

compromisuri frustrante, tu însuți, prin a cărei împlinire respiră orice suflet uman. Că, prin urmare, 

afirmarea scriitorului trebuie să cedeze întîietatea afirmării omului; prin abdicarea acestuia de la 

regala sa datorie, scriitorul nu va putea evoca, dacă aspiră spre sinceritate, decît propria-i dramă și 

propria-i înfrîngere, sentimente refulate sau visuri neîmplinite, ceea ce, nemulțumindu-l în cele din 

urmă, îl face să alunece pe nesimțite spre minciună. Un caracter puternic și incoruptibil este gata să-

și jertfească opera dacă realizarea acesteia e condiționată de jertfirea dreptului sacru de a fi el însuși. 

O situație mai degrabă ipotetică, deoarece destinul nu ar împinge lucrurile atît de departe. El, care a 

pus această povară pe umerii celui astfel însemnat, va avea neîndoios grijă, prin magia sa ce ne va 

rămîne întotdeauna de neînțeles, să-i deschidă căi nesperate acolo unde se părea că nu există ieșire. 

Tocmai în acest mod îndrăznea să-și conceapă rațiunea de a fi cel pe care-l putem considera un 

echivalent francez al lui Thomas Mann, măcar și pentru faptul de a se fi văzut confruntat cu aceeași 

pornire intimă: André Gide (1869-1950), cu doar șase ani  mai în vîrstă decît colegul său german și 

cu o viață cam tot atît de lungă. E drept, cum am menționat deja în treacăt, că dincolo de Rin, în 

marele context al separării statului de Biserică, codul Napoleon, consfințind o cucerire a revoluției, 

desculpabilizase relația umană cea atît de odioasă, încît nimeni nu îndrăznise a-i da oficial un nume: 

“peccatum illum horribile inter Christianos non nominadum”, așa îl indicau evlavioșii păzitori ai 

sufletelor, adică pe românește: “acel îngrozitor păcat care între creștini nu trebuie numit”. Oricine 

era acum liber să iubească pe cine voia și cum voia. Era însă o libertate mai mult teoretică. 

Dispăruse spectrul închisorii (care se pare că nu era chiar atît de cumplită, dacă tocmai în acest 



cadru își scrisese Sade, “divinul marchiz”, cele mai multe opere), dar apăruse acela al opiniei 

publice, a cărei perfidă teroare avea efecte în alt fel teribile și mult mai traumatizante pentru spiritul 

uman. Și aici ne vedem ajunși la un punct, unde luarea în considerație a raportului dintre individ și 

mediu se impune ca indispensabilă. 

Mesajul lui André Gide — căci aici într-adevăr e vorba de un me-saj, ceea ce nu se poate afirma 

despre majoritatea cazurilor în care acest cuvînt este întrebuințat — poate fi înțeles și apreciat mai 

ales pe fundalul atmosferei ce domnea în Franța ultimului pătrar de secol, și care e departe de a-și fi 

pierdut actualitatea. În acel timp gîndirea socială, adică mentalitatea diriguitoare a societății, nu 

numai că preluase complet atribuțiile poliției, procurorului și judecătorului, dar le și depășise în 

eficacitate, deoarece crease un climat de insuportabilă opresiune morală în jurul penibilului subiect. 

Două mari curente, de anvergură națională, se întîlneau și își uneau forțele pentru a combate ceea ce 

lor le apărea ca viciu condamnabil atît în ochii lui Dumnezeu — căci Dumnezeul lor era foarte 

antropomorf —, cît și în aceia ai oamenilor. Unul era catolic sau catolicizant și se reclama de la 

poruncile și interdicțiile Scripturilor. Celălalt, laic și scientist, invoca îngrijorătoarea regresiune a 

natalității în Franța, căreia i se găsea astfel țapul ispășitor. Așadar: să fie dezrădăcinat acest viciu, iar 

francezii se vor înmulți nestăvilit! Aceasta era, în linii generale, starea de spirit dominantă în viața 

publică din vremea tinereții lui André Gide, desigur din punctul de vedere al fenomenului care ne 

interesează. Să încercăm însă a ne face o idee mai concretă despre ea. 



 

9. Bolnavul închipuit 

Un alt mare scriitor, care pe atunci, adică în ultimul deceniu al secolului, se apropia de amurgul 

carierei sale, Emile Zola (1840-1902), aflat în afara acestei problematici, se izbi de ea într-un mod 

cu totul neobișnuit. Viața însăși fu cea care i-o impuse, și iată cum. Primi o foarte lungă scrisoare, 

cu două continuări de asemenea ample, de la un tînăr cititor italian, admirator al romanelor sale. 

“Mă adresez Dumneavoastră, celui mai mare romancier al timpului nostru care, cu ochiul 

savantului și totodată al artistului, sesizează și zugrăvește cu atîta forță toate defectele, toate 

rușinile, toate bolile ce fac să sufere omenirea, pentru a vă trimite aceste documente umane, atît de 

căutate de scriitorii de azi. Mărturisirea de față, pe care nici un îndrumător spiritual nu a auzit-o 

din gura mea, vă va dezvălui o îngrozitoare boală a sufletului, un caz rar, dacă nu chiar unic. 

Savanții psihologi s-au ocupat întrucîtva cu fenomenul pe care boala mea îl ilustrează, dar nici un 

romancier n-a îndrăznit pînă acum să facă din el o operă literară”4. 

Așa începea scrisoarea tînărului italian. De ce boală suferea el? De nici una! Dar gîndirea lui 

Zola însuși purta într-o asemenea măsură pecetea tiparelor intelectuale ale vremii, încît nu putea 

vedea mai departe decît nefericitul său corespondent, care avea cel puțin scuza lipsei de experiență. 

Or, acesta se considera cel mai năpăstuit om din lume pentru faptul de a-și fi descoperit atracția 

irezistibilă față de cei de același sex cu el. Natura, zicea, săvîrșise în cazul lui o monstruoasă eroare 

care-i creea un sentiment insuportabil de vinovăție. Relațiile pe care le avea, toate intense și 

reciproce, în loc să-i aducă mulțumire, îi adînceau convingerea că existența lui este aceea a unui 

damnat și condamnat, ceea ce-l făcea să-și dorească un cît mai apropiat sfîrșit. Nu întîlnise încă pe 

nimeni care să-i spună: “Dar ai tot ce-ți trebuie ca să te simți fericit. A putea iubi și a fi iubit — ce-ți 

mai lipsește?” 

Ei bine, îi lipsea asemănarea cu cei mulți, fără a se gîndi că aceștia, cu toată așa-zisa lor 

normalitate, își au și ei problemele lor, ce pot fi chiar cu mult mai grave, și în plus reale, hetero-

sexualitatea nefiind prin definiție aducătoare de împlinire sau fericire. Se simțea făurit de natura 

însăși în acest fel, fără însă ca mintea să-l ducă la bănuiala că legile naturii nu sînt, nu pot fi numai 

cele social recunoscute; și la elementara concluzie că, în loc să sufere prostește deoarece nu e ca 

ceilalți, infinit mai înțelept ar fi fost să se întrebe pentru ce nu e ca ceilalți, străduindu-se a descoperi 

o raționalitate și o legitate mai puțin evidente decît ceea ce se impune constatării tuturor. Nu de vreo 

boală suferea tînărul italian, ci de neputința, în principiu trecătoare, de a împinge o reflexie pînă în 

pînzele albe și de a-și modela viața după rezultatele ei. Dacă vrem însă să ne exprimăm neapărat în 

termeni medicali, putem spune: boala sa consta în a fi fost infectat de mentalitatea dominantă, care 

acționa în sufletul și în trupul lui ca un adevărat virus în ofensivă.  

Dar Zola, atît de pătrunzător în alte cazuri de suferință omenească, nu poseda antena ce l-ar fi 

făcut capabil a intui cauza profundă și a formula un diagnostic precis, în spiritul propriei sale 

metode realiste: pacient sănătos — societate bolnavă. Boala psihologică a acesteia din urmă — 

intoleranță provenind din ignoranță, combinată cu mărginire și intensificată prin răutate — îl 

împiedică pe cel sănătos să înțeleagă și să accepte cu seninătate in-tențiile naturii, precum și să ducă 

o viață în armonie cu aceste intenții. El nu e bolnav, ci se crede doar; dacă cineva sau ceva 

nu-l zguduie însă la timp, poate deveni cu adevărat, și chiar grav bolnav. Luîndu-l, așadar, în serios 



pe acest bolnav închipuit, și mai ales cucerit de elocvența aproape literară cu care acesta se exprima, 

Zola simți pentru el o mare compasiune. Începu atunci să reflecteze asupra posibilităților de a 

valorifica acest document pentru a răspunde așteptării autorului său: punerea în gardă sau susținerea 

morală a celor ce s-ar putea vedea amenințați de aceeași boală. 

Și astfel, recunoscînd că acest aspect al fenomenului pe care-l numise — e chiar titlul unui 

roman — “bestia umană” lipsea din repertoriul relelor denunțate de el, se întrebă dacă n-ar putea să 

umple golul cu ajutorul neașteptatei confesiuni, a cărei demnă ținută literară ar fi făcut-o ușor 

incorporabilă, ca document grăitor, acțiunii epice. Aceasta ar fi fost prima soluție. Ar fi putut, de 

asemenea, să reformuleze textul în propriul său stil și să-l pună în gura personajului, care, 

bineînțeles, rămînea de inventat. Și mai avea o a treia posibilitate: cum mărturisirea tînărului era 

bogată în fapte și personaje, momente dramatice și puncte culminante, ar fi putut oferi materie 

îmbelșugată pentru un întreg roman. Scriitorul n-avea decît să dezvolte după regulile artei sale ceea 

ce scrisorile cuprindeau în formă embrionară. Ar fi fost desigur soluția cea mai interesantă și cu 

impactul cel mai puternic. Cultura europeană ar fi căpătat primul roman dedicat celui mai tabuizat 

dintre subiectele oferite de viață. 

Deși ar fi urmat să prezinte, în orice caz, fenomenul ca pe o anomalie, și chiar monstruoasă, a 

naturii umane --— și se pare că aceasta îi era într-adevăr convingerea —, Zola, după o îndelungă 

cumpănire, nu găsi totuși curajul să recurgă la nici una din cele trei soluții, cu toate că subiectul îl 

cîștigase afectiv. Putuse prezenta, cu obiectivitatea scriitorului realist (mulți îl numeau chiar 

“naturalist”, într-atît păreau cazurile înfățișate de el ca și copiate după natură), atîtea și atîtea 

malformații ale ființei umane. Fenomenul numit pe atunci “inversiune sexuală” nu putea fi evocat 

nici măcar în acest spirit, deoarece depășea chiar și cele mai odioase dintre viciile cunoscute. Că un 

bărbat gelos și brutal își ucide amanta, este un fapt aproape banal, a cărui relatare nu pune nici o 

problemă; că două ființe de același sex se iubesc este, însă, o crimă a cărei grozăvie interzice pînă și 

pronunțarea ei. Cel doritor a nu ajunge în gura lumii și suferi urmările clevetirii acesteia nu poate 

decît să păstreze tăcerea cînd e vorba de acest gen de lucruri. Fără a fi un credincios bigot, scriitorul 

se ralia, practic, mentalității care nu putea numi îngrozitoarea rătăcire decît prin perifraza latină 

menționată: peccatum illum etc., etc. 



 

10. Preludiul unei îndrăzneli istorice 

Inima lui Zola nu era totuși una de închizitor sau de moralist. Avu chiar remușcări față de tînărul 

necunoscut care-și dezvăluise taina cu nădejdea că, prin intermediul scriitorului, ar putea ușura 

soarta celor ce purtau o povară asemănătoare. Și ce făcu atunci? Încredință textul unei autorități 

medicale, Georges Saint-Paul, căruia — credea el, și nu avea să se înșele — i-ar fi fost mai ușor să 

găsească sau să creeze un cadru socialmente acceptabil pentru valo-ri-ficarea prețioaselor 

destăinuiri. Acesta recunoscu impor-tanța amplei relatări a tînărului italian pentru cercetarea 

medicală a așa-ziselor inversiuni sexuale, dar mărturisi scriitorului că n-ar îndrăzni să-l publice 

decît dacă el îl va preceda de un cuvînt introductiv. Era o adevărată punere la încercare pentru Zola, 

care voise tocmai să evite a se afișa în public cu asemenea preocupări, în ochii multora 

compromițătoare, și care acum își vedea aproape forțată mîna. Bineînțeles că putea să refuze și să 

lase totul baltă. Conștiința sa avu atunci o tresărire și îl făcu să-și dea consim-țămîntul.  

Aparent modest, căci era vorba doar de o simplă prefață, gestul lui Zola era în realitate de o 

enormă însemnătate pentru evoluția sa. Prin lupta lăuntrică victorioasă al cărei rezultat era, luptă cu 

frica de opinia publică tiranică, el avea să-l conducă, în puținii ani care-i mai rămîneau, la luarea de 

atitudine predestinată a-i încorona (dureros și glorios totodată) viața și opera. De cît curaj a avut 

nevoie chiar și pentru a săvîrși acest mic pas, ne putem face o idee comparîndu-i atitudinea, evident 

generoasă, altruistă, cu aceea a medicului care, dintr-o lașitate socialmente explicabilă, nu îndrăzni 

să-și pună pe culegerea de documente îngrijită de el adevăratul său nume. Doctorul Saint-Paul se 

ascunse îndărătul doctorului Laupts. În plus, dintr-o pudibonderie de domnișoară bătrînă educată în 

spirit puritan, sau poate pentru a preîntîmpina scandalizarea cititorilor la fel de pudibonzi, doctorul 

Laupts traduse în latină toate pasajele conținînd descrieri ale felului cum tînărul italian ajungea să 

obțină acele blestemate voluptăți. Or, savant și latinește înveșmîntată, spaima în fața lui “ce va zice 

lumea?” devine o arătare de-a dreptul grotescă. 

Scrisoarea-prefață poartă data de 25 iunie 1895. Trecuse o lună de la evenimentul ce făcuse 

vîlvă în întreaga Europă: întemnițarea celui mai mare scriitor englez modern, Oscar Wilde, pentru a 

se fi făcut vinovat de intolerabilul viciu. Zola va fi fost străbătut de un fior la auzul grozăviei, care o 

depășea pe cea a presupusului delict. Poate că a ezitat o ultimă dată, dar și mai probabil este ca 

tocmai funestul eveniment să fi făcut să se maturizeze în el voința de a acționa. Și își începu 

scrisoarea în termenii următori: 

“Dragă doctore, nu văd nimic rău, ba chiar dimpotrivă, în aceea că publicați «Romanul unui 

invertit», și sînt foarte fericit că puteți face ceea ce un simplu scriitor ca mine n-a îndrăznit. 

Cînd am primit, acum cîțiva ani, acest document atît de curios, am fost izbit de marele interes 

fiziologic și social pe care-l prezenta. Mă mișcase prin sinceritatea sa absolută, căci se simțea în el 

flacăra, aș spune chiar elocvența adevărului. Gîndiți-vă că acest tînăr care se spovedește, scrie 

într-o limbă care nu este deloc a sa; și spuneți-mi dacă, în anumite pasaje, nu se ridică la stilul 

emoționat al sentimentelor profund trăite și exprimate? Ne aflăm în fața unei mărturisiri totale, 

naive, spontane, pe care foarte puțini oameni au îndrăznit-o, iar acestea sînt însușiri care o fac 

deosebit de prețioasă din mai multe puncte de vedere. 

Gîndindu-mă la utilitatea publicării ei, am avut la început dorința să folosesc manuscrisul, să-l 



ofer publicului sub o formă pe care însă în zadar am căutat-o, ceea ce, în cele din urmă, m-a 

determinat să abandonez proiectul. Mă aflam atunci în momentele cele mai aprige ale unei bătălii 

literare. Critica mă trata zilnic ca pe un criminal, capabil de toate viciile și de toate desfrîurile. 

M-ați fi putut vedea, în acel timp, apărînd ca editor responabil al acestui «Roman al unui invertit»? 

Mai întîi m-ar fi acuzat că aș fi inventat în întregime toată istoria, din cauza corupției personale. 

Apoi m-ar fi condamnat cum se cuvine pentru că aș fi încercat să speculez în mod josnic asupra 

celor mai respingătoarea instincte. Și ce urlete de protest s-ar fi iscat, dacă mi-aș fi îngăduit să 

spun că nu există subiect mai serios și mai trist; că avem a face cu o rană mult mai frecventă și mai 

profundă decît se poate crede; și că singurul lucru bun care se poate face pentru a vindeca rănile, 

este să le studiem, să le arătăm și să le îngrijim! 

Dar întîmplarea a vrut, dragă doctore, ca în timp ce stăteam odată, seara, de vorbă, să atingem 

în discuția noastră și această chestiune: răul uman și social al perversiunilor sexuale. Și v-am 

încredințat atunci documentul care dormita într-unul din sertarele mele. Așa poate să vadă lumina 

tiparului prin mijlocirea unui medic, a unui savant ce nu ar putea fi acuzat că urmărește scandalul. 

Sper că veți aduce o contribuție decisivă la lămurirea chestiunii — prost cunoscută și deosebit de 

gravă — a invertiților înnăscuți. 

Într-o altă scrisoare confidențială, primită cam în același timp, și pe care din păcate n-am mai 

regăsit-o, un nefericit îmi trimisese strigătul cel mai sfîșietor de durere umană pe care mi-a fost dat 

să-l aud vreodată. Lupta cu sine însuși, pentru a nu ceda acestor iubiri îngrozitoare, și întreba: de 

ce stîrnește disprețul tuturor, și de ce tribunalele sînt gata să lovească, dacă venise pe lume purtînd 

în trupul său repulsia față de femeie și atracția pasionată față de bărbat? Cineva posedat de 

demon, sau al cărui corp e pradă fatalităților ignorate ale dorinței, nu și-ar fi putut striga mai 

cumplit mizeria. Îmi amintesc cît m-a tulburat această scrisoare, iar în «Romanul unui invertit» 

întîlnim aproape același caz, doar cu o inconștiență mai fericită. Nu asistăm la un adevărat caz 

fiziologic, la o șovăială, o semi-eroare a naturii? Nimic nu e mai tragic, după mine, și nimic nu 

reclamă mai urgent cercetare și remediu, dacă poate fi găsit unul. 

În procesul atît de misterios și obscur al zămislirii, se gîndește oare cineva la aceste lucruri? Se 

naște un copil: de ce un băiat? de ce o fată? Nu putem ști. Dar ce complicație de obscuritate și 

mizerie, dacă natura are un moment de nesiguranță, dacă băiatul se naște pe jumătate fată, iar fata 

pe jumătate băiat! Fapte ca acestea se petrec aproape zilnic. Nesiguranța poate începe chiar cu 

aspectul fizic, cu marile linii ale caracterului: bărbatul efeminat, delicat, moale; femeia masculină, 

violentă, lipsită de tandrețe. Și merge pînă la monstruozitatea constatată, la hermafroditismul 

organelor și pasiunile antinaturale. Desigur, morala și justiția sînt îndreptățite să intervină, 

deoarece au în pază liniștea publică. Cu ce drept, totuși, dacă voința celui în cauză nu s-a 

manifestat deloc? Nu poți condamna un cocoșat din naștere pentru că e cocoșat. De ce să 

disprețuim un bărbat care acționează ca o femeie, dacă s-a născut pe jumătate femeie? 

Firește, dragă doctore, nu mă gîndesc nici măcar să prezint problema. Mă mulțumesc să indic 

motivele care m-au făcut să doresc publicarea «Romanului unui invertit». Poate că așa se va 

inspira mai multă milă și mai multă echitate față de anumiți năpăstuiți...” 

Peste mai puțin de trei ani, adică la început de 1898, Emile Zola găsea curajul fără precedent de 

a înfrunta întreaga Franță care se dezlănțuia isteric împotriva căpitanului Dreyfus, suspectat, acuzat 

și condamnat la recluziune pe viață, pentru a fi săvîrșit un act de înaltă trădare politică. Scriitorul 

riposta la acest delir național printr-o scrisoare adresată Președintelui Republicii și care electriza 

opinia publică a întregului continent: faimosul său “J’accuse”. Fu la rîndul lui condamnat la un an 



de închisoare, de care reuși să scape fugind peste noapte în Anglia. Timp de 11 luni avea să respire 

acolo atmosfera care făcuse posibilă întemnițarea lui Oscar Wilde (de puțină vreme eliberat) și care 

nu se deosebea esențial de cea din capitala Franței. Este profund semnificativ faptul că radicalizarea 

acestui mare om și artist a trecut prin înfruntarea celui mai temut dintre tabuurile sociale: dreptul de 

a fi ei înșiși, liberi și respectați, al celor creați de natură altfel decît majoritatea, justificată în ceea ce 

este, dar nu și în pretențiile-i asupritoare. 



 

11. O Òotitură izbăvitoare 

Iată-ne acum pregătiți pentru a înțelege fenomenul Gide. Aceasta era atmosfera în care și-a 

descoperit el, cu mult înainte de a deveni major, adevărata natură — o descoperire simultană cu 

înmugurirea vocației sale de scriitor. În plus, rigorismul moral și religios al ambianței familiale, pe 

care la început a încercat să-l ia în serios, intensifica presiunea exercitată din afară asupra tînărului 

ce devenea treptat conștient de deosebirea dintre el și ceilalți. Or, dorința de realizare și afirmare 

literară nu era în el mai mică decît în Thomas Mann care, de dragul ei, își pusese înclinarea cea 

înnăscută sub obroc. Era inevitabil să înceapă și el prin a preconiza o asemenea soluție. 

Încercă deci un timp, în virtutea aceluiaș impuls spontan, ceea ce făcea colegul său de peste Rin: 

înveșmîntarea adevărului intim în straie în care abia putea fi bănuit. În “Carnetele lui André Walter” 

întîlnim un echivalent francez al lui Tonio Kröger. Deși avea să continue pe această cale, producînd 

adică o literatură digerabilă de către marele public prin universalitatea ei și, totodată, conținînd 

aluzii, sugestii, simboluri accesibile doar cunoscătorilor, André Gide simți de timpuriu o chemare 

mai puternică decît aceea a plăsmuirii artistice — aș numi-o chemarea vieții și adevărului 

existențial. Intensa lor trăire ar fi trebuit să culmineze printr-o mărturie a cărei elocvență să se nască 

din autenticitatea ei, ceea ce ar fi conferit o motivare superioară artei sale scriitoricești. Și cum o 

asemenea experiență nu ar fi fost posibilă decît luînd ca punct de pornire realitatea cea mai intimă a 

propriei sale ființe, își dădu seama că nu producerea de romane în șir îi va permite să se realizeze ca 

ființă umană, ci plonjarea în valurile tălăzuitoare ale vieții, cu pericolele și riscurile ce decurgeau 

dintr-o asemenea opțiune. 

Așadar, se sui, într-o zi de octombrie a anului 1893, pe un vapor, traversă Mediterana și debarcă 

pe coasta Africii de Nord. Căldura și vraja Sudului îl atrăgeau aproape magic, așa cum îi atrăsese 

cerul și soarele Italiei pe atîția scriitori și artiști ai țărilor nordice. Această parte a lumii, unde ființa 

umană arată mai multă spontaneitate și naturalețe, pare să răspundă unei nevoi adînci a 

intelectualului obosit de o civilizație în curs de vlăguire tocmai din cauza îndepărtării ei de 

simplitatea primordială. Întîlnirilor cu tineri algerieni și tunisieni le-a datorat Gide primii săi pași în 

sensul adevărului său intim. Prin Ali, Athman și Mohammed a găsit el curajul de a sparge carapacea 

în care educația rigorist-protestantă îi comprimase firea, amenințînd-o cu strivirea. Ființe cu 

desăvîrșire inculte, din punctul de vedere al intelectualului european, Ali, Athman și Mohammed 

făceau pentru tînărul scriitor francez ceea ce mediul rafinat din care venea și unde trăia era incapabil 

să facă: îl eliberau. De prejudecăți. De temeri și frici. De artificiala constrîngere pe care alții i-o 

impuseseră, iar el, din slăbiciune, o acceptase. De o moralitate care ignoră realitatea ființei umane. 

De Dumnezeul născut din speculațiile elucubrante ale preoților și teologilor. Trăindu-și din plin 

alteritatea sub soarele fierbinte al Algeriei și Tunisiei, Gide se simțea pentru prima oară în 

concordanță cu destinul său. 

Vulgar vorbind, erau experiențe senzuale; ar fi însă o etichetare foarte superficială, ba chiar 

nedreaptă, dacă luăm în seamă contextul biografic. Se produceau pe fundalul unei îmbolnăviri grave 

și de durată, pe parcursul căreia nu o dată viața îi fusese primejduită. Iar voluptățile acesteia i se 

înfățișau surîzător, promițînd biruință asupra bolii trupului, care nu era altceva decît simbol al 

sufletului suferind de atîta oprimare. Era această întrepătrundere de agonie și extaz o împrejurare cu 



totul neobișnuită, ce purta amprenta ușor de recunoscut a destinului. Se întîmpla ceea ce era în 

logica lucrurilor să se întîmple, venise timpul marii cotituri. Într-adevăr, avea loc acum plămădirea 

unei întregi concepții de viață, pentru care centrul de greutate se muta din cer pe pămînt, de la un 

Dumnezeu imaginar la omul real, de la asceza absurd mortificatoare a simțurilor la trăirea vieții în 

toată frumusețea și plinătatea ei. 

Acestei filozofii îi dădea glas prima sa operă importantă, “Les nourritures terrestres”, o 

pledoarie pasionată pentru eliberarea totală a ființei umane din captivitatea propriei sale lașități în 

fața chemărilor prin care viața ne invită să o trăim ca pe o grandioasă aventură, stilistic între 

“Zarathustra” lui Nietzsche și “Profetul” lui Khalil Gibran. Era în 1897, iar Gide avea 28 de ani. 

Exaltare juvenilă, s-ar putea spune. Iată însă că, peste zece ani, Gustav Mahler, ajuns la suprema 

maturitate artistică  și totodată la amurg de viață, își va încheia cariera devenind apostol al unei 

înțelepciuni asemănătoare, după ce înălțase atîtea imnuri cerului, paradisului, îngerilor și învierii 

universale. “Cîntecul pămîntului” (Das Lied von der Erde) apărea ca echivalent muzical a ceea ce 

Gide numise “Hrana pămîntească”. În plus, Gide avea să rămînă pînă la sfîrșitul lungii sale vieți 

fidel acestui crez, născut ce-i drept în plină tinerețe, dar țîșnit dintr-un strat abisal al ființei. 



 

12. Tragedia londoneză 

Sîntem tot în 1897 cînd Oscar Wilde, o ruină umană, părăsea pușcăria după doi ani de umilitoare 

detenție. Așadar, evoluția lui Gide spre o eliberare completă de ceea ce îi oprima firea avusese loc 

pe fundalul îndepărtat, dar psihologic foarte apropiat, al unei libertăți pierdute. Deși diferențele de 

gîndire și temperament, de concepție asupra vieții și de orientare estetică dintre cei doi scriitori erau 

enorme, o afinitate importantă, înrădăcinată în destin, exista între ei. Se întîlniseră deja la Paris în 

1891 cînd Gide, la vîrsta de 22 de ani, încă în formare, stătea în fața unui maestru al condeiului,  

apreciat pe plan mondial. Creatorul lui Dorian Gray, care deja se debarasase de toate convențiile 

social-morale, îl sperie atunci pe tînărul încă fidel principiilor impuse de educație și foarte sfios în 

fața vieții. Șocul fusese atît de mare, încît inhibase în Gide orice dorință de revedere. Și iată că, la 

puțină vreme după revenirea sa în Africa, în ianuarie 1895, descoperi că la hotelul din Blidah, în 

apropiere de Alger, unde locuia, se afla și Oscar Wilde însoțit de lordul Alfred Douglas. Prima sa 

reacție a fost să fugă, o reacție de al cărei ridicol își dădu însă repede seama. Rămase acolo, se 

întîlniră și, fără ca între ei să se creeze o adevărată intimitate, vitalitatea molipsitoare ce emana din 

toată ființa lui Wilde acționă asupra lui ca un val de căldură ce face să se topească ghețurile 

lăuntrice. Scriitorul englez a fost acela care i-a dat impulsul decisiv întru a se descoperi în ceea ce 

avea mai autentic și a se manifesta ca atare. 

Wilde continua să aibe un efect stenic, entuziasmant asupra celor din jur cu toate că în acele zile 

de ianuarie 1895 în Anglia se dezlănțuise împotriva lui campania care avea să ducă, în numai trei 

luni, la procesul fatal. Gide, care-și trăia aproape extaziat dezghețul sufletesc, se simți vibrînd 

puternic în fața perspectivelor foarte îngrijorătoare care se conturau pentru acest confrate spiritual 

hăituit. Îl întrebă deci: “Dar dacă vă întoarceți, ce se va întîmpla? Știți ce riscați?” Wilde îi 

răspunse aproape împăcat cu o soartă pe care o presimțea: “Prietenii mă sfătuiesc să fiu prudent. 

Prudent! Cum aș putea fi? Ar însemna să dau înapoi. Or, eu trebuie să merg cît mai departe cu 

putință. Și n-o pot face. Ceva trebuie să se întîmple”. Ar fi putut rămîne în străinătate, dar n-a vrut. 

A mers în întîmpinarea destinului care înainta spre el implacabil. 

Procesul a decurs ignobil. Nu existau nici un fel de dovezi materiale împotriva lui. Existau 

cîteva declarații care puteau să fie, dar puteau și să nu fie adevărate. Se căutară atunci dovezi în 

opera lui. Judecătorul își arogă drepturi de critic literar și începu să tălmăcească afirmații sau figuri 

de stil ale scriitorului, cu vădita intenție de a scoate la iveală semnificații ce ar fi trădat existența 

pasiunii prohibite. Demnitatea atitudinii lui Wilde a fost impresionantă. Nu și-a negat firea, dar nici 

n-a satisfăcut curiozitatea sordidă a celor ce-l judecau. Iar atunci cînd fu întrebat pentru ce, într-o 

scrisoare, lăudase poemul prietenului său intim, Alfred Douglas, care vorbea despre “iubirea ce nu 

îndrăznește să-și rostească numele”,  Wilde dădu acest răspuns, rămas de atunci piesă de antologie 

literară și juridică: 

“Iubirea care nu îndrăznește să-și rostească numele în acest secol este acea mare afecțiune a 

unui bărbat mai în vîrstă față de altul mai tînăr, asemănătoare celei ce existase între David și 

Ionathan, sau celei pe care Platon a pus-o la temelia filozofiei sale, sau celei pe care o găsim în 

sonetele lui Michelangelo și Shakespeare. E o afecțiune profundă, spirituală, pe cît de curată, pe 

atît de desăvîrșită. Ea inspiră și impregnează mari opere de artă ca cele ale lui Shakespeare și 



Michelangelo, și tot ea străbate cele două scrisori ale mele, incriminate. În epoca noastră ea este 

neînțeleasă, atît de neînțeleasă încît poate fi descrisă ca “iubire ce nu îndrăznește să-și rostească 

numele”, și din cauza căreia mă aflu acum unde sînt. E frumoasă, e aleasă, e forma cea mai nobilă 

a afecțiunii. Nu are nimic care să fie împotriva firii. E de ordin intelectual și există frecvent între 

doi bărbați de vîrste diferite, cînd cel mai în etate se distinge prin inteligența sa, iar cel mai tînăr 

aduce bucuria, speranța, strălucirea vieții pe care o are înaintea lui. Lumea nu înțelege că așa 

trebuie să fie. Ea batjocorește și uneori îi pune la stîlpul infamiei pe cei însuflețiți de această 

iubire.”5 

Bineînțeles că nu și-a putut convinge judecătorii, judecata lor fiind prea înrîurită de prejudecată. 

În seara zilei cînd se anunțase verdictul, la 25 mai 1895, era transportat de la tribunal direct la 

închisoarea din Petonville, căreia aveau să-i urmeze Wandsworth și Reading. Gide, ca cetățean al 

singurei țări europene unde, în asemenea probleme, poliția și tribunalele n-aveau nimic de spus, 

urmărise procesul cu oroare (și nu fără o anumită temere: sub presiunea atmosferei create de proces, 

trebuise să-și calce pe inimă și să renunțe a-l aduce cu sine în Franța pe tînărul algerian Athman. 

Izbutise să biruiască unele obstacole interioare importante, nu însă și grija legată de “ce va zice 

lumea?”. Deocamdată...). Pentru Anglia însă un asemenea proces încheiat cu numai doi ani de 

închisoare era un mare progres. Cu exact șase decenii în urmă se aplica încă pedeapsa capitală celor 

găsiți vinovați de păcatul de neiertat al iubirii ce nu-și poate rosti numele. 

Detențiunea avea să-l zdrobească pe Wilde, dar nu înainte de a-i smulge cîntecul de lebădă: acea 

zguduitoare spovedanie care este De profundis — în aparență o scrisoare către Alfred Douglas, care 

nu se arătase demn de marele și nefericitul său prieten, în realitate o meditație asupra destinului său. 

În Anglia, vindecată de obsesiile sale puritane abia în a doua jumătate a secolului XX, această 

confesiune n-a putut vedea integral lumina tiparului decît în 1962. 

În aceeași zi în care ieșea din închisoare, la 19 mai 1897, Wilde se îndrepta spre Dover pentru a-

și părăsi definitiv ingrata și cruda sa patrie. Cei trei ani care-i mai rămăseseră de trăit și-i petrecu 

cerșind milostenia unora și altora, tîrîndu-și un trup din ce în ce mai șubred și încercînd în zadar să 

regăsească inspirațiile de odinioară. Izbindu-se, chiar și în liberala Franță, de o ostilitate aproape 

generală, se văzu nevoit să renunțe la numele său, altădată simbol al succesului și gloriei. Din 

închisoarea cu ziduri a Angliei victoriene se muta în aceea fără ziduri a opiniei publice franceze, 

care-l trata ca pe un pestiferat. Gide se numără printre foarte puținii care-i stătură alături și nu se 

rușinară a rămîne, în văzul lumii, în contact prietenesc cu el. Muri absolut singur într-un modest 

hotel parizian — “Hôtel d’Alsace” — al cărui proprietar avu generozitatea să nu azvîrle în stradă un 

client ce de săptămîni nu-și putuse plăti camera. Nici măcar nu știa că are a face cu cel mai mare 

scriitor englez contemporan, căci Wilde, pentru a evita reacțiile umilitoare ale celor pentru care 

numele său devenise simbolul viciului cel mai odios, se prezenta pretutindeni ca Mr. Sebastian 

Melmoth. 

Este adevărat că felul cum Wilde își trăise adevărata natură fusese însoțit de excese pe care 

aceasta nu le justifica. Dar și mai puțin justificată era pedepsirea lui pentru acte care priveau 

exclusiv viața sa intimă și nu prejudiciaseră absolut nimănui. În plus, ce neînsemnate par ele pe 

lîngă monstruozitatea unei “justiții” care ruinase existența celui ce înzestrase cultura țării sale cu 

valori nepieritoare. Cei doi ani de închisoare stinseseră în Wilde toate luminile născătoare de 

frumuseți. La 43 de ani era un om și un creator sfîrșit. Nu-i mai rămîneau puteri decît pentru lungul 

vaiet din De profundis, un vaiet care, peste foarte puțin timp, avea să se dovedească profetic:”Sînt 



cu desăvîrșire lipsit de mijloace și fără un acoperiș. Există totuși în lumea aceasta rele și mai mari. 

Sînt foarte sincer cînd spun că, mai degrabă decît să ies din această închisoare cu ciudă pe tine sau 

pe lume, prefer și sînt gata să-mi cerșesc pîinea din poartă în poartă. Dacă nu voi căpăta nimic de 

la casa bogatului, voi primi ceva de la casa săracului.”6 



 

13. Spre o viziune militantă 

Destinul tragic al lui Oscar Wilde a dat un formidabil impuls reflecției lui André Gide asupra 

situației de marginalizați a celor ce-și descoperă înclinări sexuale deosebite de ale majorității. 

Etichetați în fel și chip ca obiect cînd al studiului medical, cînd al batjocurii populare, cînd al mîniei 

pretins divine; tratați ca ființe deficitare, incomplete sau degenerate; expuși celor mai imprevizibile 

amenințări și mai niciodată apărați în fața acestora: iată condiția socială a celor care nu se bucură de 

privilegiul de a face parte din clasa sexuală dominantă. Pentru a supraviețui în-tr-o lume care le este 

ostilă deoarece nu face nici cel mai mic efort să-i înțeleagă, ei se văd nevoiți a se ascunde, a 

împrumuta aparențe înșelătoare, a-și falsifica existența, a-și trăda destinul. Gide se simți aparținînd 

unei vaste familii, împrăștiate peste tot globul, dar cu aspirații și suferințe comune, de natură a 

genera în membrii ei conștiință de sine și solidaritate. O familie incapabilă însă deocamdată să-și 

impună dreptul la alteritate, din cauza opresiunii sociale, psihologice, morale, juridice, religioase 

care, de-a lungul a două milenii, nu încetase niciodată. Pentru trezirea, unirea, încurajarea și 

eliberarea acestui gen foarte special și universal de paria, era nevoie de un angajament asemănător 

celui întotdeauna cerut de marile cauze ale omenirii în înaintarea ei istorică. Gide nutrea o 

convingere din ce în ce mai clară a predestinării lui în a juca un astfel de rol. 

Așadar, dorința sa de autenticitate totală deveni năzu-in-ță de a în-treprinde ceva pentru a ușura 

condiția celor spiritualmente înrudiți cu el. Își dădu seama că prin romane conținînd în filigran 

spinoasa poblematică pot fi, cel mult, oferite unuia sau altuia vagi consolări; ele nu vor fi însă în 

stare să schimbe vreodată statutul social al acestei categorii umane și nu pot avea nici o influență 

asupra unei gîndiri sociale a cărei formare în acest spirit exclusivist și intolerant începuse o dată cu 

era creștină însăși. Trebuie trecut la o încercare curajoasă de a lumina, cu argumente raționale și 

convingătoare, pe cei ce nu vor să înțeleagă că înțelepciunea și intențiile naturii sînt infinit mai 

vaste și mai misterioase decît își imaginează așa-zisul “bun simț” sau o pietate izvorîtă din refuzul 

de a gîndi. Acestora li s-ar putea sugera să se întrebe cum a fost posibil ca ființe astfel plămădite să 

aducă atîtea contribuții la progresul spiritual al umanității de la Socrate, Platon și Alexandru cel 

Mare pînă la Wittgenstein, Garcia Lorca și Lawrence din Arabia. În numele creativității lor și al 

valorilor născute din ea, ei merită ca societatea, beneficiară a strădaniilor lor, să reconsidere un 

fenomen tratat vreme de două milenii cu o primitivitate și o cruzime de care cei numiți cîndva 

păgîni s-ar fi rușinat. Or, nu poate fi disprețuită o categorie umană reprezentată prin asemenea 

spirite care, pe lîngă tot ce au dat, au mai trebuit și să suporte cu eroism condiția de urgisit social. 

Nu atît de noi romane este nevoie, își zise Gide, ci de o scriere cu incandescența manifestului și 

obiectivitatea unei comunicări științifice, capabilă să influențeze gîndirea extrem de simplistă a 

acelora care văd în această iubire social condamnată un viciu, o boală, o malformație sau eroare a 

naturii, ba chiar un semn al diavolului. Dar nu mai puțin important trebuia să fie rolul unei 

asemenea scrieri în viața celor ce alcătuiesc această parte marginalizată și oprimată a omenirii: 

deșteptător, îmbărbător, unificator. 

Din aceste reflecții se născu, în primul deceniu al secolului, opera pe care Gide avea s-o 

considere pînă la sfîrșitul vieții ca cea mai importantă, deoarece este cea mai angajată, în toată 

producția sa literară: Corydon, o serie de patru dialoguri, în spirit mo-dern-platonic, între un tînăr 



construit altfel decît ceilalți (aceștia avînd însă toate motivele să-i invidieze noblețea, profunzimea, 

generozitatea) și un reprezentant al acestor “ceilalți”, agresiv și sarcastic, fidel exponent al 

mentalității care se consideră ca fiind singura legitimată de natură. 



 

14. Un elan frînt 

Mai exista însă un factor exterior care, alături de tragicul destin al lui Oscar Wilde, impulsionase 

această evoluție lăuntrică a lui Gide. Excelent cunoscător al limbii și culturii germane, urmărea 

încordat și entuziasmat uimitoarea acțiune a grupului de militanți de dincolo de Rin care, cu un 

curaj și o tenacitate exemplare, izbutise să creeze în Berlin și să impună un centru menit a apăra 

drepturile celor cu orientare sexuală diferită. El desfășura, totodată, o imensă operă lămuritoare și 

informativă pentru ca toți oamenii de bună credință să capete o imagine reală, adică bazată pe 

cunoaștere, a ceea ce se perpetuase de-a lungul secolelor ca spectru generator de frici și repulsii. 

Uzînd de toate mijloacele pe care o democrație încă incipientă i le permitea, el cerea guvernanților 

abolirea articolului de lege care făcea din acest gen de relații umane un delict pasibil de pedeapsă. 

Îl întemeiase și-l conducea Magnus Hirschfeld (1868-1935), un medic cu un suflet mare și, 

totodată, cu o remarcabilă înzestrare literară. Exact în anul — 1897 — cînd apărea cartea lui Gide 

“Les nourritures terrestres” (al cărei substrat nimeni încă nu-l bănuia, discursul autorului păstrînd un 

caracter filozofico-poetic foarte elevat, dar și foarte vag, adică neformulînd revendicări soci-almen-

te neliniștitoare), medicul din Berlin publica o scriere în care se spunea lucrurilor pe nume, începînd 

cu însuși titlul: Sapho și Socrate. Ceea ce însemna: iubirea dintre ființele de același sex în forma ei 

feminină (descinzînd din poetesa Sapho din Lesbos, care trăise în secolul al șaselea î.e.n. ) și în cea 

masculină (care recunoștea în Socrate, 470-399 î.e.n., un prestigios strămoș, de aici și numele de 

“iubire socratică”, rostit de unii cu admirație, de alții cu ironie). În condițiile opresiunii de sfîrșit de 

secol, la doi ani de la răsunătorul proces al lui Oscar Wilde, acest studiu avea valoarea unui adevărat 

manifest. El chema o întreagă și importantă categorie umană să devină conștientă de dreptul ei la 

existență și libertate, ca pe deplin justificată de către natura însăși, de către realitate și de către 

istorie, și, în plus, cu reprezentanți a căror cunoaștere ar fi trebuit să transforme rușinea în mîndrie, 

frica în curaj și disprețul în respect. O luare de atitudine la care, în acele momente, Gide încă nu 

îndrăznea să se gîndească. 

Hirschfeld polarizase o mulțime de colaboratori capabili de o totală abnegație și în jurul cărora 

începea să se contureze o mișcare socială cum nu mai existase în istorie și cum n-avea să se mai 

întîmple decît în Statele Unite din a doua jumătate a secolului XX. Cu modestul nume de “Comitet 

științific-umanitar”, oponent eroic al unei mentalități strivitor de răspîndite și puternice, acționa din 

Berlin apărînd și susținînd, pe toate căile compatibile cu legile în vigoare, persoanele amenințate de 

această mentalitate. În pofida atmosferei ostile de care era înconjurat, Comitetul obținea adesea 

succese spectaculoase — și aceasta numai prin raționalitatea convingătoare a argumentelor 

formulate de Hirschfeld în fața instanțelor judecătorești — care inspirau multora speranță și curaj. 

Apăreau regulat reviste; se țineau conferințe lămuritoare în centre importante; în vitrinele librăriilor 

se expuneau cărți pe care cu puțin timp înainte nimeni n-ar fi îndrăznit să le scrie și mai ales să le 

publice; în fine, se organizau congrese internaționale.  

Comitetul deveni cu timpul o asemenea forță, încît iraționala ură de care era înconjurat nu putu 

face nimic împotriva-i. Prestigiul său peste hotare creștea necontenit, el fiind, pe glob, singurul loc 

unde problematica iubirii “safice” și “socratice” devenise obiectul unui studiu cu adevărat științific 

și unde se afirma, totodată, o voință activă, eficientă de a apăra o categorie socială nu numai 



marginalizată, dar contestată în însuși dreptul ei de a exista. Era o combinație de Institut de cercetări 

și Amnesty International avant la lettre. Cei ce făceau parte din această familie spirituală 

pretutindeni în lume priveau spre Comitetul științific-umanitar de la Berlin ca spre forul unanim 

recunoscut care ar fi putut împinge la unire și la acțiune acest proletariat sui generis, mai asuprit 

decît cel chemat de Marx la revoluție mondială. Permițîndu-i-se să-și ducă nestingherit viața, el ar fi 

căpătat o amploare care, cu timpul, ar fi influențat decisiv și pentru totdeauna soarta ființelor a căror 

alteritate o apăra. De cum puse însă mîna pe putere, Hitler se năpusti furios asupra Institutului, 

distrugîndu-l în sensul cel mai literal al cuvîntului. Aflat pe atunci la Paris, Hirschfeld văzu într-o 

sală de cinema, în cadrul Jurnalului de actualități, cum la 6 mai 1933, Institutul său era devastat, iar 

biblioteca dată pradă flăcărilor. Din acel moment, “socraticii” fură asimilați evreilor și comuniștilor 

și supuși unui regim de exterminare. Hirschfeld, bineînțeles, nu se mai putu întoarce în Germania și 

muri, după doi ani, în exil. 

Făcînd abstracție de urgia nazistă fără precedent — și tocmai de aceea absolut imprevizibilă pe 

atunci —, ne putem imagina cît ar fi crescut prestigiul și eficiența unei astfel de mișcări, dacă ar fi 

avut girul mărturisitor al unuia sau cîtorva creatori — căci destinul acesta manifestă o 

surprinzătoare predilecție pentru slujitorii frumosului — cu nume care ar fi atîrnat greu în viața 

publică. Al unui Thomas Mann, de pildă, care ar fi trebuit doar să biruie egoismul de artist ahtiat nu 

numai după recunoaștere, dar și după onorabilitate. Thomas Mann a tăcut, însă, preferînd să-și 

desfășoare discret micile sale escapade sentimentale, la umbra gloriei de scriitor numărul unu al 

Germaniei și laureat al premiului Nobel. Gide era tocmai pe cale să devină conștient de această 

necesitate vitală a cauzei: angajarea în luptă a unei personalități de incontestabil prestigiu cultural 

(așa cum făcuse cu cîțiva ani înainte Emile Zola, de curînd — în fine — reabilitat și glorificat... post 

mortem în calitate de “cîștigător” al procesului Dreyfus). Prin “Corydon”, Gide ar fi putut dezlănțui 

în Franța o mișcare asemănătoare celei din Germania, mai ales dacă scriitorul s-ar fi decis să 

coboare din turnul său de fildeș în agora. Cîte nu s-ar fi putut produce și înfăptui în răstimpul de 

aproape un sfert de veac scurs între prima redactare a lui “Corydon” și distrugerea Institutului lui 

Hirschfeld! Nașterea unei colaborări Paris-Berlin ar fi îngăduit procesului eliberator să facă pași de 

uriaș. Dar Gide nu găsi în sine, cu toată imensa lui reputație internațională, curajul aproape eroic 

dovedit de medicul berlinez pe care faima cu totul specială mai degradă îl discredita în fața opiniei 

publice. Tipări 20 de exemplare, pe care nu îndrăzni să le semneze, dădu cîteva unor prieteni intimi, 

iar pe cele rămase le încuie în sertar. Un mare avînt eșuase. Rolul lui Gide era, însă, departe de a se 

fi încheiat. 



 

15. În culisele unui roman celebru 

Avea încă nevoie de imbolduri din afară mai apropiate și deci mai eficiente decît exemplul 

berlinez, oricît de impresionant ar fi fost acesta. Și ele veniră. Mai întîi prin efectul avut asupra lui 

Gide de opera colegului său de breaslă Marcel Proust (1871-1922), doar cu doi ani mai tînăr decît 

el și făcînd la rîndul lui parte din familia spirituală a celor ce se simt atrași nu de sexul opus, ci de 

același sex. Fără ca între ei să se fi produs o apropiere mai deosebită, își cunoșteau însă reciproc 

particularitatea ființială. Totuși nu acest aspect personal al relațiilor lor este ceea ce avea să-l 

influențeze pe Gide, ci felul cum Proust evoca în imensul său roman În căutarea timpului pierdut 

iubirea cea scandaloasă. Căci aceasta, ocupînd un loc foarte important în opera sa, este tratată de o 

manieră înrudită mai degrabă cu abila echivocitate a lui Thomas Mann decît cu francheța pe care 

Gide o simțea din ce în ce mai mult devenind dominanta vieții sale. Ceea ce avea să acționeze 

asupra lui într-un sens opus înrudirii lor structurale, adică îndepărtîndu-l și înstrăinîndu-l de cel care 

nu-și asuma curajos condiția ce-i fusese hărăzită de către destin. În relația dintre Gide și Proust se 

vede foarte clar cum, dincolo de afinitățile născute pe bază naturală, acționează exigențe de ordin 

spiritual și moral care se arată mult mai determinante, ba chiar capabile să anuleze efectul normal 

— simpatie, solidaritate — al apartenenței la aceeași categorie umană. Dar tocmai în acest efect 

paradoxal avea să rezide pentru Gide, cum se va dezvălui mai tîrziu, forța menită să-i îmboldească 

angajarea și acțiunea mărturisitoare. 

Ca unul care nu intrase niciodată în intimitatea vreunei femei și în a cărui viață intimă, de 

asemenea, nici o femeie nu pătrunsese, Proust se afla total în afara problematicii specifice iubirii 

dintre cele două sexe. Și totuși, În căutarea timpului pierdut face din această iubire baza sa 

psihologică. Scriitorul n-a întîmpinat, în această privință, aproape nici un obstacol. Nutrea 

convingerea că, în fond, iubirea, ca pulsiune sufletească, este unică și indivizibilă, dincolo de 

dualitatea masculin-feminin. Manifestările ei în relația dintre sexe diferite nu pot fi pentru Proust 

altele decît cele care au loc între persoane aparținînd aceluiași sex. Elanuri, oboseli, disperări, 

decepții, gelozii, drame, mai niciodată împlinire și într-o parte și în cealaltă. Pentru a crea o intrigă, 

o acțiune și caractere acceptabile de către toată lumea, Proust n-avea decît să-și retrăiască propriile-i 

experiențe — în primul rînd, cea cu șoferul și secretarul său Alfredo Agostinelli, mort într-un 

accident aviatic și iubit de Proust cu o intensitate pe care o compara cu cea a afecțiunii față de 

mama sa — și să le transpună în limbajul relațiilor heterosexuale. Așa se născu Albertine. Tot ce 

fusese mai elevat în legăturile sale sentimentale, mai ales cele cu Reynaldo Hahn, compozitor 

delicat și subtil, și Lucien Daudet, fiul scriitorului Alphonse Daudet, fu investit de Proust în crearea 

perechilor celor mai romantice ale romanului său: povestitorul (Marcel) și Albertine, Swann și 

Odette.  

Și fusese nu puțină elevație în aceste legături, dincolo de aspectele lor dubioase, prea subliniate 

de cei ce le cunoscuseră. În zilele cînd boala sa de piept atinsese faza terminală, primi de la un tînăr 

suedez, Ernst Forssgreen, alături de care trăise un timp, știrea că se va afla într-o scurtă trecere la 

Paris, în seara zilei de 15 noiembrie 1922. Nebănuind cît de gravă îi era starea, Proust făcu imensul 

efort de a-și părăsi patul de suferință, de a se îmbrăca și de a se duce la hotelul “Riviera” unde 

așteptă de la 11 noaptea pînă la 3 dimineața, zadarnic însă: cel anunțat nu putuse ajunge la Paris. 



Sosind cu doar două zile mai tîrziu, se prezentă imediat la domiciliul lui Proust, care însă deja 

intrase în comă. Fratele scriitorului, doctorul Robert Proust, îi refuză accesul, deși i se precizase 

despre cine era vorba și aflase de imprudența comisă de către bolnav tocmai pentru a-l vedea. Și 

făcu pentru cei prezenți acest comentariu: “Ce persoană putea să-i fie atît de dragă, încît să-i 

sacrifice cu bună știre sănătatea?” Cîteva ore mai tîrziu, la 18 noiembrie 1922, Proust își dădu 

sufletul. Ce deosebire de esență este între o asemenea întîlnire (ratată) și cea, bunăoară, dintre 

Alfredo și Violeta muribundă în “La traviata” (respectiv “Dama cu camelii”)? Absolut nici una. Cu 

inima sa, iubitoare așa cum fusese ea făcută de natură, sau dacă vreți de Dumnezeu, Proust crease 

un microcosmos uman în care își puteau recunoaște elanurile și durerile toți cei care iubeau altfel de 

cum iubea el. 

Pînă aici totul e foarte bine. Proust se integra unei tradiții care coboară pînă la cea mai 

îndepărtată antichitate literară. Căci de la Sapho și Anacreon, sau de la Catullus și Tibullus și pînă în 

zilele noastre, iubirea față de același sex n-a încetat o clipă să fie sursă inspiratoare, uneori direct, 

mai ales înainte de a surveni interdicțiile și discriminările erei creștine, dar de cele mai multe ori 

deghizat, adică în forma pe care avea s-o cultive și Proust, și pe care un Wilde, un Gide și un 

Thomas Mann de asemenea o experimentaseră în repetate rînduri. Ceea ce lasă de dorit în concepția 

artistică a lui Proust este perspectiva din care el prezintă detestatul fenomen, atunci cînd nu-l 

îmbracă în veșmintele onorabile ale “normalității”, procedeul scriitoricesc căpătînd, în aceste 

împrejurări, o semnificație etică foarte puțin onorabilă. Erotica unisexuală, pusă de scriitor pe seama 

celor disprețuitor numiți “hommes-femmes”, apare în forme de cele mai multe ori dizgrațioase, 

dacă nu chiar respingătoare printr-o ostentativă lascivitate. Nu mințea și nu calomnia; descrierile 

lui, bazate pe cele trăite de el însuși în casele sau mediile de prostituție masculină (asiduu 

frecventate de Proust), sînt întru totul realiste, inclusiv figura celui ce încarna această formă aparte 

de eros devenită viciu: baronul de Charlus, inspirat de persoana contelui Robert de Montesquiou, 

foarte bine cunoscut în înalta societate a acelei vremi. Ar arăta însă mai atrăgător o iubire între ființe 

de sexe diferite care s-ar alimenta exclusiv din experiențele trăite de scriitor într-o casă “normală” 

de prostituție? Nu numai erotica unisexuală, dar și cea heterosexuală poate degenera; și ține de o 

logică elementară să faci distincția între o iubire ce merită acest nume și una care îl profanează. Or, 

Proust nu reține din peisajul uman marcat de această înclinare decît aspectele profanatoare, creind 

astfel impresia că acestea ar constitui însăși esența relației dintre două persoane de același sex, și că 

o asemenea relație n-ar putea din capul locului să fie altceva.  

Aici realismul proustian devine suspect de tendențiozitate: prezentase numai o față, cea 

decadentă sau odioasă, a atît de problematicei relații, cu care era evident că nu se putea identifica 

sau solidariza, în timp ce manifestările ei omenești nobile erau făcute cadou amorului dintre sexe 

diferite. În plus, intitulînd unul din romanele vastului ciclu “Sodoma și Gomora”, Proust se 

identifica și se solidariza cu eticheta tradițional aplicată acestui gen de relații, etichetă mai infamă 

decît viciul însuși pe care vrea să-l denumească: în numele ei — adică prin invocarea “sodomiei” 

prin care fiecare își putea închipui ce-i plăcea — au fost săvîrșite cele mai inumane fărădelegi, 

mergînd pînă la crima bestială împotriva a nenumărate ființe vinovate numai pentru că nu simțeau 

atracție față de sexul opus. Din Sodoma biblică s-au aprins rugurile evului mediu, au luat naștere 

pretutindeni legi represive care făceau să se deschidă larg porțile pușcăriilor atunci cînd pedeapsa 

capitală nu mai putea fi aplicată, și tot din ea își trage obîrșia mentalitatea socială care asuprește o 

întreagă categorie umană, nerecunoscută în dreptul ei de a exista. Marcel Proust, clientul bine 

cunoscut al locurilor pariziene rău famate și în continuă căutare de parteneri masculini, dădea 



binecuvîntarea sa scriitoricească acestui criminal simbol. 

Niciodată Thomas Mann, cel atît de prudent, nu mersese atît de departe în distanțarea lui de 

spinoasa problemă; dimpotrivă, făcînd tot ce arta scriitoricească îi permitea pentru ca descrierea 

pasiunii prohibite să nu fie cumva  pusă în legătură cu propria-i persoană, scriitorul german nu se 

putea opri să nu arate compa-siune pentru destinul lui Gustav Aschebach sau al lui Adrian 

Leverkühn. Or, parțialitatea și criticismul excesiv manifestate de Proust în raport cu familia 

spirituală din care făcea el însuși parte trădau o carență morală deloc neglijabilă. Frescele 

decadenței pariziene, zugrăvite de el atît de plastic, constituiau fațada îndărătul căreia omul Proust, 

frate bun, sexual vorbind, cu baronul de Charlus, încerca să-și ascundă propria-i alteritate, în 

virtutea raționamentului: cine evocă fenomenul în cauză în culori atît de respingătoare, trebuie că se 

află în afara lui. Apărîndu-și egoist “buna reputație” — o iluzie, în fond, căci “tout Paris” știa ce 

avea de ascuns scriitorul în privința vieții sale intime —, Proust contribuia simțitor la întețirea 

atmosferei de ostilitate ce înconjura o iubire deja oprimată și ostracizată. Cum ar face astăzi un 

mafiot căit, romancierul nu numai că nu se mărginea să confirme zvonurile în circulație pe seama 

ei, dar venea cu detalii colorate și picante, denotînd cunoaștere de la sursă, destinate a arăta că 

lucruri și mai cumplite se petrec în locurile despre care cei aflați în afara abominabilului viciu n-au 

decît o idee vagă sau confuză. E ceea ce avea să dezlănțuie mînia lui Gide și să-l împingă la o luare 

de atitudine și mai răspicată. 



 

16. Sinceritatea în dialog cu ipocrizia 

Ce gîndea Gide despre maniera proustiană de a descrie iubirea cea deocheată o aflăm din 

Jurnalul acestuia, care rivalizează în monumentalitate cu cel al lui Thomas Mann, iar prin substanță 

îl depășește. În timp, însă, ce pentru scriitorul german Jurnalul era confidentul tainic, căruia el îi 

încredința ceea ce, pînă la moartea sa, nimeni pe lume nu trebuia să știe, Gide vedea în Jurnal, 

publicat într-o mare parte încă în timpul vieții sale (1939), o punte între el și semeni: își însemna 

experiențele, întîlnirile, trăirile nu numai cu scopul de a le limpezi pentru sine, dar și cu dorința ca 

ele să constituie o mărturie stimulantă pentru cititor. Sinceritatea fără fard cu care-și nota 

contradicțiile, căutările, zbuciumul, într-o totală ignorare a acelui inhibant și falsificator “ce va zice 

lumea?”, era o luare de poziție aproape provocatoare față de fățărnicia atotstăpînitoare în jurul său. 

Viza însă nu numai nesinceritatea relațiilor interumane, dar mai ales pe aceea a relației individului 

cu sine însuși: refuzul de a se cunoaște, de a se accepta, de a acționa potrivit cu realitatea propriei 

ființe. 

A trăi întru adevăr și a se manifesta în concordanță cu el era pentru Gide suprema exigență, a 

cărei progresivă conștientizare avea să-i determine atît viața, cît și creația, o exigență etică și 

estetică în același timp. Nu putea să se împace cu “ipocrizia și camuflajul ocrotitor practicate de un 

atît de mare număr de literați, începînd cu Proust” (31 octombrie 1931). Este motivul pentru care se 

simțea foarte departe de Wilde, deși amîndoi aparțineau naturaliter aceleiași familii. Antagonismul 

dintre aspirația lui funciară spre autenticitate și estetismul care la Wilde se așeza precum o mască 

peste fața adevărului l-a urmărit mult timp după moartea scriitorului englez. Nota el în Jurnalul său 

la 1 octombrie 1927: “În ceea ce mă privește, am preferat întotdeauna franchețea. Wilde însă se 

hotărîse să facă din minciună operă de artă. Nimic nu e mai amăgitor, mai ispititor, mai măgulitor, 

decît să vezi în opera de artă o minciună și, reciproc, să consideri minciuna ca operă de artă. Ceea 

ce îl determina să spună: «Nu fă niciodată uz de EU». Prin EU îți arăți direct fața, iar arta lui 

Wilde era o mască. Dar niciodată n-a înțeles prin aceasta: «Fii obiectiv». Lua întotdeauna 

măsurile necesare pentru ca cititorul isteț să poată să ridice masca și să întrezărească sub ea 

adevărata față (pe care Wilde avea temeiurile sale s-o ascundă). Această ipocrizie artistică i-a fost 

ca și impusă de simțul său foarte viu al conveniențelor, precum și de cel al protecției personale. Tot 

așa cum avea să se întîmple cu Proust, acest maestru întru disimulare”. 

Nu mică va fi fost surprinderea lui Gide auzind din gura lui Proust însuși recomandarea pe care 

i-o făcuse Wilde cu un sfert de secol în urmă. La 14 mai 1921 el notează, după o seară petrecută 

împreună cu acesta: “Se plînge că viața sa a devenit o lentă agonie (era într-adevăr ultimul an de 

viață al scriitorului — n.n.) și cu toate că începuse, de la sosirea mea, prin a-mi vorbi despre 

uranism (unul dintre termenii care denumea pe atunci iubirea dintre persoanele de același sex — 

n.n.), se întrerupe pentru a mă întreba dacă-i pot furniza cîteva idei clare despre învățătura 

cuprinsă în Evanghelie, deoarece i se spusese că știu a vorbi deosebit de bine pe această temă. 

Nădăjduiește să găsească acolo sprijin și alinare în suferințele sale, pe care le zugrăvește îndelung 

ca atroce... I-am adus «Corydon», de care îmi promite să nu vorbească nimănui; iar cînd îi spun 

cîteva cuvinte despre «Memoriile» mele (probabil tocmai acest Jurnal — n.n.), îmi zice: «Poți 

povesti totul, dar cu condiția să nu spui niciodată EU». Ceea ce nu intră în vederile mele”, 



comentează Gide. 

Iată deja schițat antagonismul. El nu va înceta să se adîncească. Disimularea profesată de Proust 

e cu atît mai inacceptabilă pentru Gide, cu cît îndărătul ei se afla un adevărat radicalism “uranist”, 

care făcea țipătoare contradicția dintre felul cum colegul său voia să se arate și ceea ce era în 

realitate. În timp ce Gide era căsătorit (cum vom vedea mai tîrziu, nu din oportunism) și își iubea 

soția, pe Madeleine, cu platonică fervoare, Proust se simțea incapabil să facă față unei relații 

heterosexuale sau matrimoniale: “Departe de a nega sau de a-și ascunse uranismul , continuă 

notația de jurnal a lui Gide, Proust îl recunoaște pe față și aș putea chiar spune: se fălește cu el. 

Spune că n-a iubit femeile niciodată decît spiritual și că n-a cunoscut decît iubirea masculină. Pe 

parcurs face tot felul de digresiuni, ceea ce aduce oarecare dezordine în convorbire. Îmi 

mărturisește convingerea sa că Baudelaire era uranist. «Felul cum vorbește de Lesbos, și deja 

nevoia de a vorbi despre acest subiect, ar fi de ajuns pentru a mă convinge». La care eu protestez: 

— În orice caz, dacă era uranist, era fără știrea lui, și n-o să vă închipuiți că a practicat 

vreodată... 

— Și încă cum! exclamă el. Sînt convins de contrariul. Cum vă puteți îndoi că ar fi practicat? 

El, Baudelaire?! 

Tonul vocii părea să vrea a sugera că, prin îndoielile mele, l-aș ofensa pe Baudelaire. Dar vreau 

să cred că are dreptate; și că uraniștii sînt ceva mai numeroși decît îmi imaginam înainte. În orice 

caz, nu mă așteptam ca Proust să se manifeste atît de exclusiv”. 

Antagonismul va crește pe măsură ce în dialogul dintre cei doi scriitori se vor strecura probleme 

legate de “În căutarea timpului pierdut”, pe atunci în curs de desăvîrșire și publicare, și anume în 

revista pe care o conducea Gide însuși: N.R.F. (Nouvelle Revue Française). Era acum rîndul 

romanului “Sodoma și Gomora” (al patrulea din ciclu) care, pe tot parcursul anului 1921, urma să 

apară în tranșe. Citind-o pe prima, Gide fu șocat de violența aproape demascatoare a descrierilor 

proustiene. Trimise atunci cîteva rînduri autorului, citînd din articolul ce intenționa să publice pe 

marginea acestei apariții: “Dl. Proust zugrăvește «viciul» în culori mai stigmatizante decît toate 

invectivele. Marchează cu fierul roșu lucrurile de care vorbește, aducînd astfel servicii bunelor 

moravuri, mai eficace chiar decît ar putea-o face tratatele de morală cele mai stăruitoare” (3 mai 

1921). Nu se mulțumește totuși cu o luare epistolară de atitudine, mai ales că era foarte sumară. O 

întrevedere îi apare indispensabilă. Îl va vizita pe Proust peste cîteva zile (într-o marți între 15 și 28 

mai, Jurnalul nu precizează) cînd va avea și ocazia să-și dea seama cît de îngrijorător se degradase 

sănătatea scriitorului. “Și în seara aceasta, notează Gide, am discutat numai despre uranism; spune 

că își reproșează această «nehotărîre» care l-a făcut, pentru a alimenta partea heterosexuală a 

cărții sale, să transpună «la umbra fetelor în floare» tot ce fusese grațios, tandru și încîntător în 

amintirile sale homosexuale (transporter à l’ombre des jeunes filles tout ce que ses souvenirs 

homosexuels lui proposaient de gracieux, de tendre et de charmant), astfel că nu-i mai rămîne 

pentru Sodoma decît ceea ce era grotesc și abject. Dar se arată foarte afectat cînd îi spun că pare a 

fi vrut să stigmatizeze uranismul; protestează; și înțeleg în fine că ceea ce noi găsim ignobil, 

vrednic să fie luat în rîs sau detestat, lui nu-i pare atît de respingător. 

Îl întreb dacă ne va prezenta vreodată acest Eros și sub o înfățișare tînără și frumoasă; îmi 

răspunde că, mai întîi, ceea ce-l atrage nu este aproape niciodată frumusețea, aceasta avînd pentru 

el prea puțin a face cu dorința, și că în privința tinereții, era ceea ce îi păruse cel mai ușor de 

transpus sau ceea ce se preta cel mai bine la o transpunere”. 

Între timp apare continuarea romanului. Nemulțumirea lui Gide nu încetează să crească. La 7 



decembrie 1921 va nota în Jurnal: “Am citit ultimele pagini ale lui Proust, mai întîi cu o tresărire 

de indignare. Știind ce gîndește și ce este, îmi e greu să văd aici altceva decît prefăcătorie, o 

dorință de a se pune la adăpost, un camuflaj foarte abil, căci nimeni nu va vedea vreun avantaj în 

a-l denunța. Ba mai mult: această ofensă adusă adevărului riscă să placă tuturor: atît 

heterosexualilor, prin aceea că le justifică prejudecățile și le flatează repulsiile; cît și celorlalți, 

care vor profita de alibiul oferit și de prea puțina lor asemănare cu figurile portretizate. Pe scurt, 

nu cunosc nici o scriere care să fie mai capabilă decît «Sodoma» lui Proust — firește, cu ajutorul 

lașității generale — să cufunde opinia publică în eroare”. 



 

17. Nevoalata destăinuire 

Replica majoră dată de Gide lui Proust este însă de găsit în însăși opera lui literară. Își propuse 

să pornească și el “în căutarea timpului pierdut”, adică a trecutului, dar în felul său, și mai ales 

răspunzînd disimulării prin sinceritate. Întreg romanul-fluviu al lui Proust avea o origine 

autbiografică pe care scriitorul se străduia pe toate căile să o voaleze, cu deosebire în ce avea ea 

excentric din punct de vedere social, adică supărătoarea alteritate. Nesocotind suveran 

recomandările lui Wilde și Proust, Gide va scrie o autobiografie căreia într-atîta îi dorește 

veridicitate, încît nu va șovăi s-o înceapă ca pe o relatare destinată unei instituții sau unei 

enciclopedii: “M-am născut la 22 noiembrie 1869”. Ceea ce însemna: în această carte va fi vorba 

despre mine și despre felul în care eu înțeleg lumea. Si le grain ne meurt — căci așa își intitulează 

Gide această povestire a anilor săi de tinerețe — are în centrul său tocmai persoana întîia singular, 

atît de ocolită de Wilde și Proust. Va spune răspicat: EU. 

Giganticei fresce a lui Proust, Gide îi opune o evocare concentrată. Iar stilului extrem de 

încărcat, adesea prolix, din “În căutarea timpului pierdut”, i se dă replica unei expresii de clasică 

puritate. Proust se adresa celor ce aveau curajul să se înhame la o lectură anevoioasă, de foarte 

lungă durată și necesitînd un cadru prielnic concentrării; volumașul lui Gide se putea citi în orice 

condiții, și încă pe nerăsuflate, într-atît de cuceritor era fluxul narațiunii. Cucerea însă, de fapt, 

tocmai prin virtutea a cărei apărare o luase dinaintea lui Wilde și Proust — sinceritatea. Grație 

acesteia, autobiografia, departe de a respira orgoliul alesului ce se prezintă în fața lumii cu o viață 

exemplară, propusă admirației publice, capătă o comunicativitate fraternă, nesfiindu-se chiar a-și 

acorda discursul în tonalitatea umilității. Dacă își va fi dorit o admirație, aceasta trebuia să privească 

îndrăzneala de a vorbi deschis despre lucruri pe care orice ins preocupat de buna sa reputație le-ar fi 

ocolit sau le-ar fi trecut sub tăcere. Își descria primele patru decenii de viață cu nădejdea că cititorul 

va aprecia franchețea cu care dezvăluia ceea ce în mod “normal” nu-i putea atrage decît oprobriu. 

Într-adevăr, unul din firele conducătoare ale narațiunii este tocmai ivirea, creșterea și afirmarea 

irezistibilă a unei înclinări naturale spre același sex. Înclinare care la început, bineînțeles, l-a speriat, 

mai ales că intra într-un conflict irezolvabil cu rigorismul educației sale protestante, dar cu care, 

treptat, a învățat să conviețuiască. Gide apărea, așadar, gol-goluț în fața contem-popranilor și a 

posterității, și anume în sensul cel mai literal al cuvîntului, căci nu făcea un mister din identitatea și 

intimitatea sa sexuală, ceea ce echivala cu o sfidare la adresa societății. În ce autobiografie sau în ce 

memorii ale unei celebrități putem găsi o franchețe împinsă atît de departe, mai ales cînd ea 

contrazice obișnuințele celor din jur și privește un subiect tabu? Nu cunosc decît o excepție la acest 

nivel: faimoasa autobiografie a lui Benvenuto Cellini (1500-1571), care nu ascundea predilecția 

legendarului sculptor renascentist pentru adolescenții încîntători (drept pentru care avea să facă 

patru ani de pușcărie). Contemporanul mai vîrstnic al lui Gide, poetul american Walt Whitman 

(1819-1892) — ale cărui volume de poezii “Leaves of Grass” și “Calamus” glorificau prietenia 

masculină cu o exaltare neobișnuită în tratarea unei asemenea teme și care contează nu numai ca un 

clasic, dar chiar ca inițiator al literaturii de inspirație “uraniană” — nu avusese însă acest curaj. 

Cînd marele istoric al Renașterii și al culturii eline antice, John Addington Symonds (el însuși 

purtător al acestei înclinări și entuziasmat de mărturia poetică a lui Whitman, pe atunci, adică în anii 



șaizeci ai secolului XIX, o adevărată revelație) i se adresă printr-o scrisoare ca unui frate spiritual cu 

nădejdea unui schimb deschis de gînduri, primi un răspuns mai mult decît dezamăgitor. Whitman nu 

recunoștea ca îndreptățită interpretarea erotică dată “prieteniei dintre camarazi”, ba chiar o 

considera de natură morbidă. În plus, adăuga că ar fi tatăl — desigur ilegal, căci n-a fost niciodată 

căsătorit — a șase copii, neidentificați încă pînă astăzi. Dar chiar de-ar fi fost așa, am văzut, din 

exemplul lui Thomas Mann, că șase copii nu sînt încă dovada unei ireproșabile heterosexualități. 

Folosindu-se de echivocitatea proprie mai întotdeauna artei, Whitman își ascundea în spatele ei 

adevărata natură, aproape sigur, pentru a evita conflicte cu foarte puritana legislație și mentalitate 

americană a timpului. Era ceea ce am putea numi sindromul Proust avant la lettre. Sau poate, pentru 

mai multă exactitate istorică, e mai nimerit să vobim despre sindromul Whitman, care avea să se 

manifeste și în cazul lui Proust, precum și al multor altora doritori să facă din marea pasiune a vieții 

lor substanța creației, dar nu și să fie identificați cu ea. 

Echivocitatea e prezentă în autobiografia lui Gide doar atîta vreme cît pornirea însăși avea 

pentru autor un caracter echivoc: nu se precizase pe deplin, iar el încă nu devenise conștient de 

procesul care, o dată cu trecerea de la pubertate la adolescență, își începuse lenta cristalizare. Din 

momentul, însă, în care această orientare ieșită din comun a instinctului sexual apare instalată în 

centrul conștiinței, echivocitatea face loc univocității. Deosebit de chinuitor se arată a fi fost 

răstimpul dintre constatare și acceptare. Scrupulele religioase se înălțau ca un osbstacol redutabil 

între cuget și natură, iar pe de altă parte sfioșenia firii îl împiedica să treacă de la gînd la faptă. Pînă 

cînd veni, ca inspirată de destinul însuși, ideea călătoriei în Africa, ale cărei urmări, decisive pentru 

tot restul vieții, le-am amintit deja. 

Si le grain ne meurt  se năștea din revolta față de modul sufocant de viață și gîndire impus de 

mediul familiar, social și cultural, revoltă care genera în tînărul Gide o dorință irezistibilă de a se 

descotorosi de tot ce venea de la ceilalți și de a fi pe deplin el însuși: “În numele cărui Dumnezeu și 

al cărui ideal mă opriți să trăiesc potrivit cu firea mea? Iar această fire, încotro m-ar duce ea, dacă 

aș urma-o? — Pînă acum acceptasem morala lui Hristos, sau cel puțin un anumit puritanism ce-mi 

fusese impus ca morală a lui Hristos. Strădania de a mă supune nu-mi adusese decît o profundă 

dezordine a întregii mele ființe. Nu acceptam să trăiesc fără reguli, iar revendicările trupului nu se 

puteau lipsi de asentimentul spiritului. Mă îndoiesc că, în cazul în care aceste revendicări ar fi fost 

mai banale, tulburarea mea ar fi fost mai puțin mare. Căci nu era deloc vorba de ceea ce cerea 

dorința mea, cît timp credeam că trebuie să-i refuz totul. Dar începui atunci să mă întreb dacă 

Dumnezeu însuși cerea asemenea constrîngeri; dacă impietatea nu consta tocmai în a mă împotrivi 

fără încetare, și dacă această împotrivire nu era chiar contra Lui; în fine, dacă, în această luptă 

care mă sfîșia, nu era rațional să conchid că cei care voiau să-mi impună aceste constrîngeri nu 

aveau dreptate. Întrevăzui atunci că acest dualism discordant s-ar putea foarte bine rezolva în 

armonie. Și mi se arătă numaidecît că această armonie trebuia să fie țelul meu suprem, iar efortul 

de a o obține — rațiunea vieții mele. Cînd, în octombrie 1893, mă îmbarcai pentru Algeria, nu atît 

spre o țară nouă, cît spre acel țel, spre acea «lînă de aur» mă împingea elanul meu”.8 

Cum nu se poate mai clar în descrierile sale, Gide nu alunecă însă niciodată în obscenitate, cum 

atît de frecvent se întîmplă în scenele de erotică heterosexuală ale literaturii universale, cînd autorul 

nu poate rezista tentației de a sugera atmosfera celor trăite de eroii săi pe drumul spre supremele 

senzații. Mecanismul obținerii voluptății nu reține interesul literar al lui Gide. Furnizează, ce-i 

drept, întotdeauna amănuntele indispensabile înțelegerii situației, fără însă a insista sau exagera și 



fără a include în scrisul său zonele dorite de o curiozitate morbidă, care n-are nimic a face cu arta. 

Evocînd “fără perdea” ceea ce ține de natură și de natural, el posedă darul de a învălui totul într-un 

nimb de poezie, care este însăși poezia unei naturi umane trăite cu simplitate și fervoare. Fie el, 

cititorul, cît de străin orientării erotice a lui Gide, simțul său pentru frumos nu va putea să nu 

vibreze la lectura acestei scene — cea în care timidul introvertit își pierdea fecioria, fericit că în fine 

(avea deja 24 de ani!) o poate face. Era în timpul unei traversări a deșertului tunisian, în compania 

călăuzei sale, tînărul arab Ali. “Ajunseserăm curînd la o ridicătură în formă de pîlnie, ca un crater, 

ale cărei margini dominau regiunea, și de unde se putea observa bine apropierea cuiva. Odată 

sosiți acolo, pe nisipul în pantă, Ali își azvîrli șalul și haina; se aruncă el însuși la pămînt și, întins 

pe spate, cu brațele în cruce, începu să mă privească rîzînd. Nu eram atît de naiv încît să nu-i 

înțeleg invitația: totuși nu răspunsei numaidecît. Mă așezai, nu departe de el, dar nici prea aproape 

și, privindu-l la rîndul meu fix, așteptai, plin de curiozitate pentru ce avea să facă. 

Așteptai! Îmi amintesc astăzi cu admirație răbdarea, aparența imperturbabilă arătate de mine... 

Să fi fost oare curiozitatea ceea ce mă reținea? Motivul tainic al faptelor noastre, și anume al celor 

mai hotărîtoare, ne scapă; și nu numai în amintirea pe care le-o păstrăm, ci în momentul însuși al 

producerii lor. Continuam oare să șovăiesc pe pragul a ceea ce se cheamă păcat? Nu; aș fi fost 

prea decepționat, dacă aventura ar fi trebuit să se termine prin triumful virtuții mele — pe care deja 

o disprețuiam și o detestam. Nu; tocmai curiozitatea mă făcea să aștept... Și îi văzui rîsul ofilindu-

se lent, și buzele închizîndu-i-se peste dinții săi cei albi; o expresie de dezamăgire, de tristețe 

întunecă fermecătorul lui chip. În fine, se ridică: 

— Atunci, rămas bun, zise el. 

Apucîndu-i însă mîna pe care mi-o întindea, îl trăsei și îl făcui să cadă. Rîsul îi reapăru 

numaidecît. Nu-și pierdu multă vreme cu nodurile complicate ale șnururilor care-i țineau loc de 

centură; scoțînd din buzunar un mic pumnal, tăie cu un singur gest încurcata împletire. Veșmîntul 

căzu; își azvîrli cămașa cît putut de departe și se ridică gol ca un zeu. Pentru o clipă înălță spre cer 

brațele sale subțiri, după care se lăsă să cadă peste mine. Trupul îi era poate arzător, dar păru 

mîinilor mele tot atît de răcoritor ca și umbra. Ce frumos era nisipul! În splendoarea demnă de 

adorat a serii, cu ce raze se înveșmînta bucuria mea!...” 

În acest spirit își va descrie mai departe Gide întîlnirea feri-citoare și eliberatoare cu propria-i 

natură. Era foarte conștient de efectul scandalizant al dezvăluirilor sale asupra micului și marelui 

burghez francez, și desigur nu numai francez, dar conta pe un efect mai îndepărtat în timp și mai 

profund la acei care-i vor recunoaște adevăratele intenții. Această mărturisire, despre care știa foarte 

bine cîte necazuri îi va aduce, el și-o imagina ajungînd să fie odată și odată înțeleasă în semnificația 

ei superioară: protest față de ipocrizia socială, față de o inumană asuprire, în numele unui drept la 

viață egal cu al celorlalți și cu binecuvîntarea înțelepciunii divine însăși, căci doar ea a putut orîndui 

ca lucrurile să fie și așa, și așa. Nu-și revela identitatea naturală și intimitatea sexuală dintr-o pornire 

exhibiționistă, cum aveau să-i reproșeze în cor apărătorii evlavioși și ofuscați ai decenței, ai bunelor 

moravuri — și într-adevăr, nici chiar cînd evocă noaptea extatică petrecută împreună cu tînărul arab 

Mohammed, senzualitatea descrierii nu degenerează nici o clipă în obscenitate și nu-și pierde 

poezia. Voia, pur și simplu, ca exploratorii de odinioară, să împlînte steagul sincerității netemătoare 

într-un teritoriu a cărui frumusețe originară fusese pustiită de stihiile — frica, fățărnicia, intoleranța, 

cruzimea — pe care le generase o spiritualitate ostilă omenescului. De aici atmosfera exultantă care 

nu încetează să crească pe măsură ce ne apropiem de sfîrșitul cărții. “Îmi găseam în sfîrșit 

normalitatea... Bucuria mea era imensă, nu mi-o puteam imagina mai deplină”. Povestind un 



proces foarte dureros, autobiografia lui Gide este totuși străbătută de suflul primăvăratec al vieții 

care străpunge mantia de gheață: “Adusei cu mine, la întoarcerea în Franța, o taină de înviat, și 

cunoscui mai întîi acea spaimă cumplită pe care trebuie s-o fi simțit Lazăr scăpat din mormînt. 

Nimic din tot ce mă preocupase înainte nu-mi mai părea important. Cum putusem oare să respir 

pînă atunci în acea atmosferă înăbușitoare a saloanelor și cenaclurilor unde agitația fiecăruia 

făcea să se ridice o duhoare de moarte?” 

Autobiografia lui Gide nu este cîtuși de puțin literatură erotică. Devenirea sexuală a tînărului 

scriitor este doar o latură a narațiunii, din punct de vedere cantitativ cu mult inferioară locului pe 

care-l ocupă celelalte aspecte ale evoluției autorului. Cu o deosebită pregnanță se detașează printre 

acestea confruntarea lui cu învățăturile religiei, cu exigențele filozofiei, cu misteriosul univers al 

muzicii, apoi pasiunea sa de a cutreiera lumea și a cunoaște oamenii, și bineînțeles preocuparea 

pentru autodefinirea sa ca scriitor — toate pe fundalul unei desfășurări epice care, făcîndu-l pe 

cititor să uite că e vorba de o foarte fidelă auto-biografie, îl transpune în cea mai autentică atmosferă 

de roman. 

Dar cu toată amploarea ei relativ restrînsă, mărturia curajoasei sale eliberări de sub tutela și 

teroarea mentalității prohibitive își pune pecetea ei asupra întregului, care numai în lumina ei își 

dezvăluie adevăratul sens. Prin șocantele sale relatări, Gide vrea să spună: luînd act de orientarea 

mea sexuală nativă, acceptînd-o și nefăcînd din ea o taină, comportîndu-mă adică aidoma celor 

considerați normali, dar normal în alteritatea mea, nu numai că nu m-am văzut cu nimic diminuat, 

dar abia așa mi-a fost posibil să sparg zăgazurile absurde care mă împiedicau să mă realizez atît ca 

om, cît și ca scriitor în toată plenitudinea voită de destin. 

În fond extrem de pacifică, în cea mai bună tradiție a ceea ce germanul numește 

“Bildungsroman”, cărticica lui Gide devine, tocmai grație acestui “detaliu”, o scriere provocatoare. 

Pe Proust opinia publică îl acceptase deoarece la el “abominabilul viciu”, deși cu o pre-zență 

cantitativă de zeci de ori superioară celei din Si le grain ne meurt, apare într-o lumină aproape 

demascatoare. Cele  cîteva pagini din autobiografia lui Gide posedă însă o asemenea forță prin 

sinceritatea lor, prin voința de a demistifica tabuul și prin declarația de adeziune pasionată la ceea ce 

instituțiile societății condamnă, încît scandalul îi era asigurat de la primele zile ale apariției. Iar 

aceasta avea loc simultan cu desăvîrșirea publicării — în trei etape — a romanului proustian care 

aprinsese mînia lui Gide: “Sodoma și Gomora”. Adică în 1921. 

Într-o atmosferă de ostilitate aproape generală, asemănătoare isteriei dezlănțuite de procesul lui 

Wilde și de protestul lui Zola, o voce răsună solemn de dincolo de Rin pentru a rosti omagiul pe 

care-l meritau sinceritatea și curajul lui Gide: proaspătul laureat al premiului Nobel pentru 

literatură, Thomas Mann. Scria despre Si le grain ne meurt, într-un amplu eseu, cu o admirație 

totală, dar ale cărei reale motive nu-i erau cunoscute decît lui: colegul francez îndrăznise, atît pe 

plan uman, cît și artistic, să facă pasul de care lui îi fusese frică: “Încrederea de care André Gide se 

bucură în fața națiunii sale ține de cele mai frumoase și mai surprinzătoare fenomene ale vieții 

spirituale de astăzi. Firea sa are aspecte despre care s-ar putea crede că ar trebui să prejudicieze 

demnității sale publice. Dar întrepătrunderea de tradiționalism și europeism, de conservatism și 

îndrăzneală pe care el o reprezintă a repurtat victorie asupra acestor obstacole, astfel încît e greu 

de găsit în Franța de azi o reputație literară atît de incontestabilă ca a sa. Ceea ce nu modifică 

totuși cu nimic faptul că radicalismul mărturisirii sale l-a împins într-o situație de izolare socială. 

Prietenii săi crezuseră a nu putea să încuviințeze ceea ce lor le apărea ca o lipsă de rușine fără a se 

compromite ei înșiși, și deci a nu mai putea să cultive relații cu el. Ne amintim gestul furios cu care 



a răspuns boicotului: a scos la licitație publică întreaga sa bibliotecă de cărți cu dedicație de autor. 

În felul acesta se debarasă de toate cărțile pe care colegii i le dedicaseră — o manifestare 

senzațională și foarte definitorie pentru caracterul său.”9 

Respectînd o dată în plus distanța echivocă la care-și impusese să se mențină față de fenomenul 

în cauză, Thomas Mann face însă artei scriitoricești a lui Gide un elogiu ce nu putea să nu se 

răsfrîngă și asupra mesajului pe care-l slujea această artă: “Trebuie subliniat cu admirație și 

recunoștință că în cartea autobiografică a lui Gide avem una din operele cele mai captivante și mai 

instructive din punct de vedere uman ale literaturii memorialistice”. 

Și cu tactul care-i era atît de propriu, Thomas Mann se folosește de ocazie pentru a aminti ce 

complexă și ignorantă în realitățile ei adînci este problema iubirii dintre ființele de același sex, 

asupra căreia societatea se pronunță cu atîta ușurință: “O adevărată analiză a homosexualității — 

acest fenomen natural atît de complicat și plin de nuanțe — n-a fost niciodată întreprinsă, și va 

trebui cîndva să aibe loc”. 

Iată și o distanțare care avea o altă semnificație. Încurajat probabil de Premiul Nobel, Thomas 

Mann se depărta considerabil de atitudinea oportunistă pe care o afișase cu cîțiva ani înainte în eseul 

său despre căsnicie unde — desolidarizîndu-se în mod puțin onorabil de actul mărturisitor al fiului 

său Klaus — rostea o condamnare de exagerată cruzime a iubirii prohibite. O condamnare din care, 

însă, acum nu mai rămînea nici o urmă. Dar poate mai mult decît Premiul Nobel, exemplul lui Gide 

fusese cel care acționase stimulator și încurajator asupra scriitorului german. 



 

18. Evlavia indignată 

Reacțiile opiniei publice, și înainte de toate ale lumii literare, la apariția autobiografiei lui Gide 

au fost de o vehemență care amintea cele mai aprige bătălii din foarte agitata istorie a literaturii 

franceze. Ceea ce conferea însă furiei dezlănțuite asupra lui un plus de intensitate erau implicațiile 

ei creștine: scriitorul stîrnise indignarea unei evlavii care se simțea profund ofensată. Faptul de a fi 

apărut în fața tuturor cu un mod de viață ușor de etichetat ca viciu nu era chiar atît de grav într-o 

cultură unde Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Lautréamont și alții își obișnuiseră cititorii să petreacă 

împreună cu ei măcar “une saison en enfer”. Gide o făcea însă într-un fel cu totul opus obișnuințelor 

mentale și practicilor de viață statornicite de aproape două milenii și de aceea consi-derate ca 

expresie a voinței divine însăși; mentalitatea pioasă nu-l putea caracteriza decît ca blasfemic. 

Îndrăznea nu numai să apere, dar și să viețuiască, și încă recunoscînd-o pe față, o formă de 

relație umană de care “toată lumea” știe că Dumnezeu (adică cele cîteva pasaje din Geneză și 

Levitic) o condamnă. Avusese cutezanța să respingă sacrosancta învățătură privitoare la 

incompatibilitatea cumplitului păcat cu îndatoririle bunului creștin. Scandalul literar căpăta astfel o 

dimensiune religioasă care chiar o depășea pe cea pur etică (adică indignarea burgheziei șocate din 

motive de bun gust, decență etc.). Vicioșii tradiționali, deveniți între timp clasici, adică Baudelaire, 

Verlaine et Comp. alternau ritmic rătăcirea cu pocăința, viciul cu rugăciunea, coborîrile în iad cu 

dorul după rai, ceea ce, creînd un oarecare echilibru, îi făcea mai mult sau mai puțin scuzabili în 

fața Dumnezeului invocat de creștini. Nici vorbă însă la Gide de asemenea căințe și retractări, pur și 

simplu deoarece, urmînd legea înscrisă în propria-i natură, nu avea cîtuși de puțin sentimentul de a 

fi păcătuit sau a fi căzut pradă Necuratului. Era însă tocmai ceea ce îi făcea fapta nescuzabilă în 

ochii acestei poliții a sufletelor care este pretutindeni Biserica. 

Dacă ar fi fost catolic, sigur că excomunicarea n-ar fi întîrziat să vină; tot ce a putut face 

Vaticanul a fost să-i pună întreaga operă la index, stîrnind cu atît mai mult curiozitatea catolicilor 

căldicei sau practicanți tainici ai “oribilului viciu”. Protestanții, cărora le aparținea prin botez și 

educație, l-au supus unanim unei condamnări ce echivala cu o excomunicare de facto. Pașnicul Gide 

se vedea, fără a și-o fi dorit vreodată, pe picior de război cu tot creștinismul oficial pentru simplul 

fapt de a fi constatat că femeia nu trezește în el nici o dorință sexuală și a fi acționat în consecință. 

Pentru ce motive poate omul să pornească la război!... 

Făceau însă parte de această “armada” creștină, deja angajată în cruciadă, și unele spirite mai 

alese, deoarece erau mai cultivate, care puneau problema Gide în alți termeni: “A păcătuit grav, îl 

pîndește o primejdie de moarte, să facem ceva pentru a salva acest suflet rătăcit”. A existat încă de 

la începuturile creștinismului această formă misionară de devoțiune, al cărei exces de zel, 

supralicitîndu-l pe Hristos însuși, pare a vrea să spună: “Iubește-ți aproapele mai mult decît pe tine 

însuți” — ceea ce nu e decît egoism deghizat. În realitate, acești vînători de suflete își iubesc doar 

propriul fel de a concepe divinitatea și credința, omul și aproapele, într-o totală ignorare a ceea ce 

este de fapt celălalt. Sub o aparență tolerantă și iubitoare, această devoțiune de tip misionar ascunde 

nemaipomenitul orgoliu de a se considera deținătoare a supremului discernămînt și însărcinată de 

Atotputernicul în persoană să-l ajute a se mîntui pe acela care, deoarece nu intră în tiparele 

catehismului ei, nu poate fi decît păcătos și înstrăinat de Dumnezeu. Va încerca de aceea să obțină 



prin blîndețe, argumente ce se vor convingătoare și dispoziție spre dialog, revenirea oii rătăcite la 

turma ascultătoare și disciplinată. Sensul tuturor strădaniilor sale este cuprins în acel cuvințel atît de 

drag misionarilor de tot soiul și în afara căruia ei își pierd rațiunea de a fi: convertirea, altfel spus 

constrîngerea unui suflet de a renunța la sine însuși pentru a accepta ca altcineva să se instaleze în 

sanctuarul său intim. O convertire pe care condamnarea păcătosului, mai ales cînd îmbracă forme 

instituționalizate, are foarte puține șanse s-o producă, afară numai dacă cel învinuit se lasă 

intimidat. 

Unul din reprezentanții acestei devoțiuni, care sesizase și urmărise cu un ochi foarte pătrunzător 

evoluția treptată a lui André Gide spre o gîndire și un mod de viață din ce în ce mai neliniștitoare 

pentru bunul catolic, a fost și scriitorul — mare în felul său — Paul Claudel (1868-1955). Afișînd 

dispreț față de strălucirea literară, deloc neglijabilă, a operei sale (“Vestirea făcută Mariei” și “Ioana 

pe rug” și-au meritat pe deplin faima), el se considera înainte de toate soldat al Bisericii luptătoare, 

al acelei Biserici care se definește ca trup mistic al lui Hristos, și își punea creativitatea în serviciul 

intereselor ei duhovnicești. O făcea atît prin pana sa, cît și printr-o intervenție umană directă, căreia 

i se datoresc convertiri de mare răsunet, ca cele ale lui Francis Jammes și Henri Ghéon. Ținea 

neapărat să adauge la palmaresul succeselor sale de bun păstor și recuperarea scriitorului tarat pe 

lîngă multele sale vicii intelectual-spirituale (viziune panteistă a lumii, refuz individualist de a se 

supune unei autorități, tălmăcire periculos de liberă a Scripturilor, pasiune suspectă pentru gîndirea 

lui Goethe și Nietzsche) și de pornirea al cărei oribil nume creștinul nici nu-l putea măcar rosti. De-

a lungul unei prietenii care a durat aproape un sfert de secol, el s-a străduit din răsputeri să aducă 

oaia — deja rătăcită prin protestantismul ei — în sînul comunității catolice. Iar cum oaia nu înceta 

să se îndepărteze de marea turmă, și nu numai din cauza doctorului Martin Luther, ci și din motive 

pe care Luther însuși le repudia, zelul lui Claudel creștea cores-punzător. Îl obseda ideea că 

Dumnezeu îl va trage la răspundere pentru a fi lăsat să-i scape un suflet pe care, în mod foarte 

evident, Cerul însuși își pusese amprenta: geniul. 

Felul său dominator de a fi, alimentat de paranoica iluzie de trimis al Celui Prea Înalt, este unul 

din mijloacele sale cele mai eficace de a-l intimida pe cel care trebuie să devină victima furiei lui 

misionare. “Îmi face impresia unui ciclon înțepenit (cyclone figé), notează Gide în Jurnalul său, 

încă la începutul prieteniei lor. Cînd vorbește, s-ar zice că ceva se dezlănțuie în el; procedează prin 

afirmații brusce și păstrează un ton ostil chiar și cînd ești de aceeași părere cu el” (1 decembrie 

1905). Este aproape cu neputință ca un adevărat dialog să ia naștere între el și celălalt. La numai 

cîteva zile, după un dejun cu Claudel, apare în Jurnal acest comentariu: “Vorbește într-una; 

gîndirea celuilalt nu-i oprește nici măcar pentru o clipă propria-i gîndire; nici chiar tunul n-ar 

putea-o abate. Ca să conversez cu el, ca să încerc să conversez, mă văd obligat să-l întrerup. Atunci 

el așteaptă politicos să-mi termin fraza, după care reia ideea exact de la cuvîntul la care rămăsese, 

ca și cum celălalt n-ar fi spus nimic” (5 decembrie 1905). După șapte ani de susținute relații, mai 

ales epistolare, însemnările din Jurnal vor continua să sublinieze acest aspect, ceea ce ne permite să 

ne facem o idee de sentimentul inferiorității și incomunicabilității trăit de Gide pe tot parcursul 

acestui dialog, care era în fond un tiranic monolog. Citim la 19 decembrie 1912: “Vorbirea sa este 

un flux continuu, pe care nici o obiecție și nici o întrebare chiar nu-l oprește. Orice altă opinie decît 

a sa n-are rațiune de existență și aproape nici o scuză în ochii săi.” După cum se vede, faptul de a 

fi fost un mare poet nu-i asigura lui Claudel luciditatea care să-l oprească de la gesticulația grotescă 

de propovăduitor cu pretenții de iluminat: “Certitudinea religioasă dă acestui spirit robust o 

îngîmfare vrednică de plîns” (Jurnal, 16 mai 1907). “Cel mai mare avantaj al credinței religioase 



pentru artist este că-i permite un orgoliu nemăsurat” (Jurnal, 5 decembrie 1905). 

E surprinzător, totuși nu inexplicabil, cum a suportat Gide un sfert de secol această ofensivă 

misionară a unui catolic fanatic fără a răspunde prin contraofensiva unui spirit liber, pentru care, în 

principiu cel puțin, faptul de a nu avea idoli ar trebui să fie un izvor de forță cu mult superioară. Își 

dăduse perfect seama, încă de la începutul prieteniei lor, că nu putea avea în Claudel un adevărat 

interlocutor și că acesta pleda pentru o cauză cu care el, Gide, nu avea nimic comun; cu toate 

acestea, timp de ani n-a încercat sau n-a putut să se derobeze agresivului delir verbal al așa-zisului 

prieten ce căpăta din ce în ce mai mult trăsături de judecător. Este aici slăbiciunea clasică, reversul 

de umbră al oricărui spirit cu adevărat liber care, tocmai prin faptul de a se fi eliberat, nu are în 

spatele său nici instituție, nici tradiție, nici Scripturi, nici formule sacrosancte perpetuate din moși-

strămoși și generatoare de false certitudini, adică tot ce alimentează aroganța predicatorilor. El este 

absolut singur, nu se poate rezema decît pe sine însuși — de aici o oarecare sfială care-i însoțește 

nobila conștiință de sine, o sfială pe care Gide n-a putut-o birui nici pînă la ultima sa întrevedere cu 

Claudel, astfel relatată în Jurnal: “În fața lui Claudel nu simt altceva decît ceea ce-mi lipsește; mă 

domină; atîrnă asupra mea; are mai multă bază și suprafață, mai multă sănătate, mai mulți bani, 

mai mulți copii, mai multă credință decît mine. Eu nu mă gîndesc decît cum să stau mai cuminte” 

(15 mai 1925). Schimbul de scrisori a mai continuat, agonizînd, un scurt timp, dar prietenia deja 

expirase, și fără ca Gide să izbutească a repurta victorie, nu asupra lui Claudel, ci asupra propriei 

sale incapacități de a răspunde cu o energie care să-l facă pe agresor a bate rușinat în retragere. 

Slăbiciunea lui Gide e cu atît mai puțin scuzabilă, cu cît instinctul îi șoptise de la bun început că 

o asemenea relație trebuie mai degrabă evitată, decît cultivată. Pledoaria claudeliană pentru 

sfințenie, sub al cărei semn debutase amiciția lor, îi dădea fiori, pe care îi mărturisea foarte sincer 

într-o scrisoare: “Cînd îmi vorbeai, Claudel, de datoria absolută de a fi sfînt, presimțeai oare că 

nici un cuvînt nu putea să acționeze asupra-mi atît de violent ca acesta? Ah, ce dreptate aveam să 

mă tem de întîlnirea cu tine! Și ce frică-mi face acum violența ta!” (8 decembrie 1905)10. Siguranța 

cu care infatuatul poet catolic îi vorbea — “recită adevăruri pe care le-a elaborat cu răbdare” 

(Jurnal, 5 decembrie 1912) — și nesiguranța pe care el încă o simțea în răzbaterea sa spre o nouă 

conștiință, îl făcură să accepte raportul formal de la maestru la învățăcel, deși el nu corespunde de 

loc situației de fapt. Niciodată înțelepciunea cu miros de tămîie a lui Claudel n-avea să-i smulgă 

exclamații de revelație comparabile măcar cu cele pe care i le prilejuiseră întîlnirile sale pasionale 

cu tinerii arabi. Relația lor înainta aparent prin ani; în realitate ea stagna, împotmolită în nămolul 

unei totale incompatibilități de caractere. “Aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată pe Claudel. 

Prietenia lui îmi apasă gîndirea, o obligă, o stingherește... Nu îndrăznesc încă să-l supăr, dar 

gîndirea mea se afirmă ofensator în raport cu a sa”, scria Gide în Jurnalul său la 24 ianuarie 1912, 

adică exact la jumătatea drumului parcurs de această chinuită prietenie, care avea să se mai tîrască 

alți treisprezece ani din cauză că falsul învățăcel nu găsea curajul de a-l pune la punct pe falsul 

maestru. “Aveam ca o presimțire a constrîngerii supărătoare pe care Claudel urma s-o reprezinte 

pentru mine mai tîrziu, a înăbușirii pe care o riscam în compania lui. Un instinct de apărare îmi 

poruncea să fiu neîncrezător. Nu l-am ascultat”, așa se destăinuia Gide lui Robert Mallet, cel căruia 

îi datorăm realizarea volumului conținînd corespondența, admirabil introdusă și comentată, dintre 

cei doi scriitori, cînd ambii erau încă în viață. 

Pentru a nu se fi dovedit în stare să pună piciorul în prag, dacă nu știuse să-l respingă din capul 

locului pe cel ce încerca să pătrundă brutal în sanctuarul intimității sale, Gide a trebuit să rabde 



umilința de a se vedea sufletește violentat de acest pretins avocat al cerului, ale cărui maniere țineau 

mai degrabă de rechizitoriu, cînd nu erau de-a dreptul inchizitoriale. Să pătrundem însă acum 

concret în istoria relației lor, extrem de importantă pentru înțelegerea fenomenului aflat în centrul 

acestei cercetări. 



 

19. David și Goliat 

“Gide, pentru ce atunci nu te convertești?”, îl întrebă aproape somîndu-l Claudel la capătul 

uneia din acele întrevederi în cursul cărora Gide se simțea spiritualmente agresat. Interpelatul 

rămase consternat. “Îl făcui să vadă, îi arătai ce panică stîrneau în spiritul meu vorbele sale” 

(Jurnal, 5 decembrie 1905). Pentru Claudel, însă, chestiunea se putea rezolva foarte simplu: “La 

despărțire, îmi lăsă adresa duhovnicului său”, la care Gide ar fi urmat să caute sfat și mijlocire. 

Ceea ce, bineînțeles, n-avea să se întîmple niciodată, spre profunda nemulțumire a lui Claudel, care-

i va furniza periodic nume și adrese de prelați catolici capabili să-i salveze sufletul... 

În fața rezistenței pasive a lui Gide, o rezistență înveșmîntată în cea mai curtenitoare politețe, 

Claudel devine tot mai nerăbdător. “Îmi reproșez a nu fi de ajuns de fanatic și predicant”11, își 

zicea el, torturat de obsesiile sale misionare, pe care întîrzierea convertirii le contraria. Un timp va 

încerca să-i ațîțe lui Gide apetitul mistic: “Mîine mă voi împărtăși. Ah, iubite prietene, de ce bucurii 

te lipsești, pe lîngă care toate celelalte nu sînt nimic” (22 decembrie 1910). Gide nu reacționează 

nici la această invitație. Mentorul schimbă atunci tonul și își ia aere de cenzor bisericesc. “La porte 

étroite”, cu toate că se reclama de la un bine cunoscut citat evanghelic, nu-i pare suficient de 

creștină. “Care ți-a fost ideea? Este cartea dumitale o carte creștină? Sau ai făcut din Dumnezeu un 

călău fioros și mut?” (10 mai 1909). Urmărit de gîndul că tendințele eretice pe care le adulmeca la 

amicul său se datorau încăpățînării acestuia de a nu trece formal la catolicism, asemenea altor 

scriitori convertiți de el, își înnoiește cu insistență sporită injoncțiunile. Aflînd că o rubedenie a lui 

Gide tocmai făcuse acest pas, profită de ocazie pentru a-și continua presiunea psihologică: “Știrea 

acestei convertiri în familia dumitale mă mișcă profund. Pe cînd și a dumitale, iubite prietene?” (7 

decembrie 1911). Mereu timid, ca să nu zic laș, în raport cu Claudel, Gide se ușurează destăinuindu-

se unuia sau altuia, ca de pildă lui Christian Beck, căruia-i scrie: “Nu știi poate că Claudel, după ce 

a găsit în Jammes o oaie ușor de adus în turma Domnului, a vrut să mă cîștige și pe mine. Asta se 

cheamă, nu-i așa, a converti”.12 În jurnalul său va da, însă, necontenit frîu liber repulsiei față de 

prozelitismul claudelian: “M-au crezut revoltat (Claudel și Jammes — n.a.) pentru că n-au putut 

obține de la mine — sau pentru că n-am vrut să cer — acea supunere lașă care mi-ar fi asigurat 

confortul. Este poate ce am mai protestant în mine: oroarea de confort” (14 iulie 1914). 

O explicație îi datorează, totuși,  lui Claudel. Va invoca atunci exemplul puțin atrăgător al 

intelectualilor: “Printre toți cei care scriu și fac politică nu există unul al cărui catolicism să nu se 

manifeste pentru mine prin efecte monstruoase... Se slujesc de crucifix ca de o măciucă, și de cum 

te atingi de scrierile sau de persoana lor, se adăpostesc îndărătul altarului. A mă apropia de 

Hristos înseamnă să mă depărtez de ei” (7 ianuarie 1912). La asemenea modeste îndrăzneli Claudel 

răspunde contraatacînd cu reproșuri de felul acesta: “Catolicii nu-ți plac, ai a te plînge de ei. Crezi 

că ei n-au a se plînge de dumneata?” (26 iulie 1926) sau: “Nu cu paiele din ochiul aproapelui se 

construiește casa lui Dumnezeu, ci cu bîrnele pe care le scoți din propriul tău ochi” (15 ianuarie 

1912). Îndrumarea spirituală propriu-zisă consta în recomandări de profunzimea acesteia: “Un 

singur lucru e vital și necesar pentru dumneata: să te apropii de Hristos, adică să mănînci în sfîrșit 

după o lungă inaniție”, completate cu sfaturi practice de acest gen: “Citește cei șapte psalmi 



penitențiali, învierea lui Lazăr, cele patru povestiri ale patimilor, închide-te în camera dumitale, ia 

un crucifix și sărută-i picioarele” (2 aprilie 1912). Înțelepciunea teologică a marelui poet mistic 

Paul Claudel n-o depășea pe cea a călugărului cu elementară știință de carte. 

Cititorul corespondenței dintre cei doi scriitori simte cum treptat, ca urcînd din adîncuri, prinde 

a se contura tema fundamentală a conflictului. Era tocmai timpul — ajunul Primului Război 

Mondial — cînd, în lumea pariziană, se vorbea din ce în ce mai stăruitor despre înclinările erotice 

suspecte ale lui Gide. Nici vorbă ca acesta să-și ascundă, aidoma lui Proust, adevărata natură, dar 

nici nu considera justificată etalarea ei — pe de o parte, pentru că era o chestiune strict personală, 

pe de alta, deoarece nu voia să provoace pe nimeni, mai ales că în această privință domneau 

ignoranța și prejudecata. Gide a aparținut de la bun început acelei categorii de rari “uraniști”, cum ar 

fi zis el, care n-ar fi declarat niciodată din proprie inițiativă “Eu sînt așa!”, adică exact cum fac și 

ceilalți, care nu-și strigă “normalitatea”; întrebat însă dacă este adevărat că “așa este”, răspundea 

fără cea mai mică șovăială: “Da, așa sînt”. Pînă la acest moment, Claudel nu-i pusese încă 

întrebarea, dar ea plutea în aer, iar Gide nu numai că nu voia cîtuși de puțin s-o evite, dar mergea în 

întîmpinarea ei.  

Într-adevăr, procesul intim, tainic de radicalizare își trimitea reflexe în comportarea exterioară și 

publică a lui Gide, din ce în ce mai dezinvoltă și mai nepăsătoare față de ceea ce se cheamă “gura 

lumii”. Într-o convorbire cu Claudel, acesta din urmă făcu elogiul lui Rimbaud nu numai pentru 

geniul său poetic (pe care avea toate motivele să-l admire), dar și pentru viața sa sentimentală în 

timpul aventurii sale etiopiene, cînd își luase alături o indigenă, “ceea ce, zicea Claudel, e suficient 

pentru a nărui imputările de rele moravuri care i se mai aduc uneori pînă și azi”. La care Gide îi 

ceru părerea despre relațiile dintre Rimbaud și Verlaine, renumite în toată lumea prin natura lor 

specială, mai ales prin scandalurile cărora le dăduseră naștere. Claudel nu răspunse, privirile îi 

deveniră absente și, ca și cum ar fi vrut să se apere de diavolul ce-și scotea coarnele, “întinse mîna 

spre șiragul de mătănii aflate pe cămin într-o cupă” (Jurnalul lui Gide, 19 noiembrie 1912). N-

avea ce să răspundă, deoarece faptele erau, în această privință, prea de netăgăduit. 

Își va lua revanșa, însă, după cîteva luni cînd, profitînd de o inadvertență strecurată într-un text 

din revista lui Gide — inadvertență anodină, dar căreia el îi umflă artificial gravitatea —, puse în 

sfîrșit întrebarea care-i stătea desigur de multă vreme pe limbă. Și o făcu într-un fel ultimativ, ca un 

adevărat gangster intelectual. Mînuia vorba ca pe un revolver pe care-l lipea de pieptul celui 

amenințat sau șantajat: “Nu știi că după «Saul» și «Imoralistul» nu-ți mai poți permite să comiți o 

imprudență? Trebuie, așadar să dau întru totul crezare — ceea ce n-am vrut niciodată — celor ce 

se colportează despre apartenența dumitale la aceste îngrozitoare moravuri? Răspunde-mi, ai 

datoria s-o faci. Dacă taci, sau dacă nu ești foarte clar, voi ști ce concluzii să trag. Dacă nu ești un 

pederast, de ce această ciudată predilecție pentru asemenea subiecte? Iar dacă ești, atunci, 

nenorocitule, caută de te vindecă și nu mai fă paradă de aceste ticăloșii... Nu vezi că te pierzi, iar 

odată cu tine și pe cei care te înconjoară? Nu-ți dai seama de efectul ce-l pot avea cărțile dumitale 

asupra unor tineri nefericiți?” (2 martie 1914). 

Ca și cum nu și-ar fi vărsat tot veninul, Claudel reveni peste cîteva zile cu un supliment de 

argumente teologice și sociologice. “Moravurile” lui Gide îi apar ca “nepermise, nescuzabile și 

inavuabile”, deoarece au împotriva lor “rațiunea naturală și Revelația”. Și maestrul își dezvoltă 

lecția metodic: “Rațiunea și echitatea naturală îți spun că omul nu e un scop în sine, și cu atît mai 

mult nu sînt un scop în sine plăcerea și desfătarea sa personală. Dacă atracția sexuală nu conduce 

la rezultatul său natural, care este reproducerea, e deviată și rea. Este singurul principiu solid. 



Altminteri se cade în fantezii individuale. Unde vei trage linia? Dacă unul pretinde să justifice 

sodomia, un altul va justifica onanismul, vampirismul, violul copiilor, antropofagia etc.” După care 

Claudel trece la ceea ce se cheamă revelație, adică o sumă de texte transformate în fetiș și puse pe 

seama supremei autorități a Universului: “În plus, Revelația ne învață că acest viciu este deosebit de 

urît de Dumnezeu. E de prisos să-ți amintesc Sodoma, acel «morte moriatur» din Levitic, începutul 

Epistolei către Romani, cu acel «Neque fornicatores, neque adulteri, neque masculorum 

concubitores».” Apoi îi pune în față lui Gide tabloul urmărilor devastatoare pe care le va avea 

stăruința sa întru a păcătui: “Iei astfel pe răspunderea dumitale sufletele pe care le duci la pierzanie. 

Literatura face uneori și bine, dar ea poate face mai ales foarte mult rău. Viciul de care vorbești 

tinde să se răspîndească din ce în ce mai mult. Nu se poate vedea cu indiferență cum un om ca 

dumneata, cu prestigiul inteligenței, culturii și talentului dumitale, devine apologetul acestui viciu, 

sau pur și simplu obișnuiește imaginația cititorilor săi cu gînduri de la care aceștia ar trebui să se 

întoarcă îngroziți. Și în privința aceasta ți se va cere socoteală, atît în această lume, cît și în 

cealaltă”. Iar după această savantă gradație a argumentelor, lovitura de măciucă destinată a produce 

căința purificatoare: “Niciodată nu s-a văzut așa ceva, din zilele păgînismului. Nici un scriitor, nici 

chiar Wilde n-a făcut așa ceva.” (Or, pînă la data la care era concepută această scrisoare, 9 martie 

1914, Gide nu întreprinsese realmente nimic care să justifice o asemenea diatribă. Claudel se baza 

pe “gura lumii” și pe aceea ce el bănuia că se ascunde îndărătul personajelor literare gidiene. 

Adevăratele provocări pentru spiritul reprezentat de Claudel abia aveau  să vină...) 

N-a fost oare prea aspru rechizitoriul? — își va fi zis mîniosul poet. “Recitesc scrisoarea și îmi 

pare cam dură. Citește-o la rece, ca pe o consultație medicală. Și mai ales nu dispera. Nu există 

boală mortală pentru suflete. Poți să te vindeci. Nu, Dumnezeu nu vrea moartea niciunuia din copiii 

săi”. În încheiere, pentru a-l îmbuna pe cel pe care îl simțea ofensat, arătă creștinească iubire printr-

o nouă adresă de duhovnic — abatele Fontaine — și prin exprimarea unei compătimiri care trebuie 

să fi acționat asupra lui Gide și mai jignitor decît torentul de mojicii: “Bietule Gide, cît ești de plîns 

și ce tragică ți-e viața!” (9 martie 1914). 

Simultan, Gide primea un mesaj asemănător din partea poetului Francis Jammes, oaia rătăcită pe 

care Claudel o adusese în staulul Sfintei Biserici romano-catolice. Nu era greu de ghicit cine se afla 

în spatele indignatei misive. Cu mult inferior ca invenție poetică celui ce-i era păstor spiritual, 

Jammes — tocmai datorită mediocrității sale — își lua aere de inspirat. “Pe măsură ce Dumnezeu 

mă luminează...” Așa își începe el discursul care se va întinde, ca și în cazul lui Claudel, pe două 

ample scrisori. În calitatea lui de proaspăt convertit, Jammes va arăta zelul propriu  neofitului. Se 

erijează în apărător al Bisericii: “În ultima ta operă (se referea la “Pivnițele Vaticanului” — n.a.) ți-

ai bătut joc de mama mea Biserica, așa cum Voltaire însuși n-ar fi îndrăznit”. Dar nu numai o carte 

îi părea reprobabilă, ci tot ceea ce scrisese pînă atunci Gide: “Ai vrut să celebrezi bucuria, dar 

opera ta, începînd cu «Les nourritures terrestres» n-a fost decît un lung fior maladiv care te 

zgîlțîie”. Afișînd un limbaj psihiatric, micul inchizitor își închipuie că încercarea sa de intimidare va 

fi și mai eficace: “Conduita ta literară este un act care trezește îndoieli în legătură cu echilibrul tău 

mintal”. După care urmea-ză și la el lovitura de măciucă: “Or vei deveni nebun, ori te vei converti”. 

Și creștinește doritor să-l ajute a face pasul care-l va salva de nebunie, îi indică la rîndul său un 

duhovnic, “le père Brisset”. Așadar, două moașe? Și de ce nu? “Absolut nimic nu se opune,  

conchide Jammes, unei întîlniri cu el înainte sau după ce ai făcut cunoștința preotului indicat de 

Claudel”.13 



Și ce va zice Gide, cel pe care asemenea atacuri — iar ele erau depar-te de a fi singurele — 

trebuiau fie să-l înnebunească, fie să-l transforme în oiță pocăită? 



 

20. Spovedanie 

“Cu ce drept mă somezi? Și în numele a ce îmi pui aceste întrebări?”, așa își începe Gide 

scrisoarea de răspuns către Claudel (la 7 martie 1914). Un început care ne face să așteptăm din 

partea lui o contra-ofensivă. Impresie înșelătoare. Celor doi învinuitori el le va răspunde cu o 

răbdare, o sinceritate și o cordialitate care erau mult mai compatibile cu ceea ce se înțelegea prin 

spirit creștinesc decît vituperările pietății indignate. 

Pe Claudel îl va trata cu deferența și încrederea ce se cuvin unui duhovnic: “Vorbesc acum 

prietenului așa cum aș vorbi preotului a cărui datorie strictă ar fi să-mi păstreze taina în fața lui 

Dumnezeu. N-am simțit niciodată dorinți în fața femeii; și marea tristețe a vieții mele este că cea 

mai statornică iubire, cea mai îndelungă și mai vie, n-a fost însoțită de nimic din ceea ce de obicei 

o precede. În cazul meu părea că, dimpotrivă, iubirea era o piedică în calea dorinței. 

Dacă în urma acestei mărturisiri vei prefera să o rupi cu mine, vei considera decent, presupun, 

să-ți cer, în numele celor pe care-i iubești, să faci uz de orice pretext, bunăoară indecența cărții 

mele, și a nu te referi la ceea ce-ți dezvălui aici. Dacă aș fi singur nu mi-ar păsa de disprețul lumii; 

dar sînt căsătorit.” 

(Gide se căsătorise de foarte tînăr, în 1895, cu verișoara sa Madeleine, de care-l lega, încă din 

copilărie, o prietenie foarte pură, ce nu și-a pierdut nici o clipă acest caracter, cu dezavantajul de 

rigoare: totala absență a atracției sexuale. Căsnicia lui Gide reprezintă unul din cazurile extrem de 

rare de desăvîrșit idea-lism în relația dintre bărbat și femeie, idealism posibil, între altele, tocmai 

pentru că dorința lui erotică fusese canalizată de către natura însăși în altă direcție. Pentru 

Madeleine n-a fost deloc ușor, dar, dată fiind noblețea ei sufletească excepțională, acceptă ca unirea 

lor matrimonială să rămînă neconsumată, ceea ce, din partea ei, constituia fără îndoială un 

sacrificiu. Fu însă răsplătită spiritual și literar, deoarece deveni inspiratoarea celor mai luminoase 

dintre figurile feminine ale romanelor lui Gide, ca Emmanuèle sau Alissa. Respectînd-o infinit și 

iubind-o, cum afirma în repetate rînduri, mai mult decît pe sine însuși, nu putea face totuși 

abstracție de erosul înscris în sîngele și carnea lui,  eros care-l împingea spre cei de același sex cu el 

— de aici și dubla sa existență. Gide a evocat adesea sfîșierea lăuntrică rezultată din acest 

antagonism al pornirilor. Asemenea lui Thomas Mann care, în jurul vîrstei de 50 de ani, își zicea că 

n-ar fi trebuit să-și aducă fiii și fiicele pe lume, vorbea și el autocritic, după moartea soției, despre 

pripita idee de a se căsători. Dar viața este făcută mai ales din hotărîri insuficient sau deloc gîndite, 

ce ascultă totuși de o logică inaccesibilă logicii umane. Toate acestea pentru a explica de ce Gide, în 

mărturisirea către Claudel, se străduie încă să facă tot ce e posibil — fără a se falsifica sau a recurge 

la ipocrizie — pentru a o menaja pe stoica Madeleine.) 

Trece apoi la aspectul literar al alterității sale. Facîndu-se ecoul fiintei lui celei autentice, 

dăunează opera sa într-adevăr societății, tineretului ? “În ceea ce privește răul pe care spui că-l fac 

cărțile mele, nu pot s-o cred de cînd știu ce mulți sînt cei pe care minciuna în legătură cu 

moravurile îi înăbușe ca pe mine. Și te rog să nu vezi deloc în această frază aprobarea unor 

anumite moravuri, și nici chiar a anumitor dorințe; dar ipocrizia îmi este odioasă și știu că există 

unii pe care-i ucide. Nu pot crede că religia îi lasă de-o parte pe cei care sînt ca mine. Din ce 

lașitate, deoarece Dumnezeu mă cheamă să vorbesc, aș ocoli această chestiune în cărțile mele? Nu 



eu am ales să fiu așa. Pot lupta împotriva dorințelor mele; pot triumfa asupra lor, nu pot însă să-mi 

aleg obiectul acestor dorințe, sau să inventez un altul, la ordin sau din imitație.” 

Urmărit de gîndul că Claudel ar putea face uz public de aceste destăinuiri, cauzînd astfel o 

imensă suferință ființei la care el ținea atît de mult, Gide revine a doua zi, la 8 martie 1914, cu o 

nouă scrisoare, pentru a-i împărtăși aceste temeri: “Totuși, Claudel, nu pot să cred că ai să te 

folosești de scrisoarea mea pentru a acționa împotrivă-mi. Mi-e aproape rușine să formulez această 

presupunere, într-atît îmi pare de insultătoare. Nu mă pot însă apăra în fața acestui cumplit gînd 

care-mi șoptește că întrebările din scrisoarea dumitale ți-au fost sugerate de altcineva, care 

așteaptă prin dumneata răspunsul meu; așa că-ți va fi acum greu, aproape imposibil, să nu mă 

trădezi; căci însăși tăcerea pe care ai păstra-o asupra acestui punct ar fi revelatoare, exact așa cum 

ar fi fost, dumneata însuți o spuneai, propria mea tăcere. 

De cînd îți scriam acum doi ani, de pe același țărm al fluviului Arno (Gide se afla în Florența — 

n.a.), m-am obișnuit să te consider oarecum ca pe un preot, și uneori mă lăsam chiar convins că 

Dumnezeu vorbește prin Dumneata. Astăzi voi ști dacă într-adevăr așa este, sau dacă ești doar un 

om ca ceilalți. Sînt momente în care îmi doresc să mă trădezi, căci atunci m-aș simți eliberat de 

stima ce am pentru dumneata și pentru tot ce reprezinți în ochii mei, stimă care adesea mă 

împiedică să înaintez și mă stingherește.” 

(O adevărată angoasă străbate aceste rînduri dar, cum se va vedea peste foarte puțin timp, ea nu 

exprima clătinare lăuntrică, ci despărțirea de o epocă și intrarea într-un necunoscut unde destinul 

trebuie să se împlinească și pe care Gide îl va înfrunta cu impresionant curaj. Orice faptă eroică 

tîrăște după sine umbra sa de neliniște.) 

Și sintetiza în încheiere toată problematica existenței sale în această simplă frază care luminează 

esența însăși a fenomenului atît de puțin înțeles și cu atîta ușurință condamnat: “Nu văd cum aș 

putea rezolva această problemă pe care Dumnezeu a înscris-o în carnea mea.” 

Această confruntare epistolară marca sfîrșitul prieteniei dintre Gide și Claudel. Doar formal a 

mai supraviețuit relația lor un deceniu, cu extrem de rare schimburi de scrisori, dictate de 

circumstanțe exterioare. Cine învinsese? În nici un caz Claudel, care n-a mai cutezat să insiste de 

îndată ce și-a dat seama cît de zadarnică este încercarea sa de a obține convertirea presupusului 

păcătos: “latura sa goetheană a triumfat asupra celei creștine”, așa formula el, dezamăgit, eșecul 

misiunii cu care se credea însărcinat de sus (într-o notație făcută în josul scrisorii lui Gide din mai 

1925, după care adăuga: “e ultima întrevedere pe care am avut-o cu acest nenorocit”). Cum se va 

vedea în cele ce urmează, Gide avea să biruie și aceste resturi de neliniște ușor temătoare în 

atitudinea sa față de “problema pe care Dumnezeu a înscris-o în carnea sa”. În curînd el se va ridica 

triumfător peste toate adversitățile care se puneau în calea sa de mărturisitor, atît cele lăuntrice, cît 

și cele venind din afară. Nu pe Claudel îl biruise însă; se biruise pe sine însuși, ceea ce era infinit 

mai important. Iar victoria asupra complexelor legate de alteritatea sa îi va aduce un plus de omenie, 

de înțelegere, de generozitate. Este semnificativă, în această privință, ultima notație de jurnal 

privitoare la fanaticul poet: “Claudel — îl iubesc și-l vreau așa cum este, adică dînd lecții 

catolicilor oportuniști, căldicei și care încearcă să pactizeze. Putem să-l admitem, să-l admirăm, el 

trebuie să ne dea afară (vomir). Cît despre mine, prefer să fiu dat afară decît să dau afară” (6 

decembrie 1931). Ereticul, viciosul, “goetheanul” Gide îl întrecuse în iubire creștină pe 

dreptcredinciosul Claudel care, nici la adînci bătrîneți, nu izbutea să-și învingă orgoliosul 

resentiment față de cel ce rezistase zelului său misionar. În 1947, așadar după Cel de-al Doilea 

Război Mondial, cînd în mod normal timpul ar fi trebuit să închidă toate rănile și să aducă 



înțelepciune și împăcare, el vitupera cu aceeași agresivitate care-l șocase pe Gide înainte de Primul 

Război Mondial. În interviul acordat ziarului lui Albert Camus “Combat”, el declara: “Nu-i 

recunosc nici un talent... Din punct de vedere artistic, din punct de vedere intelectual, Gide este un 

nimic. Influența sa e unul din misterele care mă înconjoară... Se abandonează ispitelor ușoare, 

nevoilor așa-zise naturale. Nu s-a convertit deoarece n-a acceptat nici o călăuză. Dă un îngrozitor 

exemplu de lașitate, de slăbiciune... L-am frecventat mult pe vremurile cînd îl credeam profund 

creștin și ignoram oribilul său viciu... Există o poliție necesară împotriva otrăvitorilor. Or, el e un 

otrăvitor...” (“Combat”, 28 martie 1947)14. 

Gide — un nimic și un otrăvitor! La numai cîteva luni după ce fuseseră rostite aceste cuvinte, 

prea pline de patimă ca să fie și adevărate, lui André Gide i se decerna Premiul Nobel pentru 

literatură (noiembrie 1947). Îl obținuse, spre deosebire de Thomas Mann, fără a fi căutat buna 

înțelegere cu ipocrizia societății în care domneau predilecțiile, obsesiile și prejudecățile majorității. 



 

21. Ajun de bătălie 

Claudel avea un echivalent printre filozofi: Jacques Maritain (1882-1973), preocupat la rîndul 

său de salvarea catolică a sufletelor care-i păreau în pericol de a se pierde, bineînțeles din 

perspectiva a ceea ce el înțelegea prin a se pierde. Neputînd străluci printr-o gîndire originală, dar 

doritor de strălucire, reușise să se facă remarcat, iar de unii admirat, prin încercarea de a-l readuce 

în actualitate pe Toma d’Aquino, călugărul dominican din secolul XIII care înzestrase catolicismul 

cu scrierea sa teologică fundamentală: Summa theologica. Identificîndu-se cu gîndirea acestuia ca 

un discipol fervent și propunîndu-și s-o propage cu zel de apostol și profet, creă orientarea 

filozofică zisă tomistă, de minoră audiență și efemeră existență. Vocea lui se distingea în măsura în 

care condamna — de la catedra “Sfîntului Toma” — umanismul, spiritul laic și individualismul, 

adică tot ce se abătea de la ideologia catolică. Înțeles parcă — nu se poate spune cît de premeditat 

— cu Claudel, a cărui misiune “salvatoare” pe lîngă Gide eșuase, urmărea deosebit de atent evoluția 

acestui spirit refractar convertirii, a cărui autoritatea intelectuală în răstimpul dintre cele două 

războaie era o adevărată provocare pentru cei atașați Bisericii și dogmelor ei. 

În iarna lui 1923, Maritain avea motive deosebite de îngrijorare. Era la curent, ca mulți alții, cu 

existența unei misterioase scrieri în care Gide și-ar fi pus ca obiectiv reabilitarea “oribilului viciu”, 

dar despre care nimeni nu putea furniza informații exacte. Cartea nu apăruse în librării și nu circula 

nici în manuscris  (cu extem de puținele excepții — cum fusese cazul cu Proust — cînd autorul 

însuși încredința pentru foarte scurt timp un exemplar celui pe a cărui seriozitate și discreție putea 

conta). Or, se vorbea din ce în ce mai insistent despre intenția lui Gide de a face public textul lui 

“Corydon” care aștepta cam de 14 ani, în sertar, să iasă la lumină pentru a aduce lumină într-una din 

cele mai tenebroase probleme ale condiției umane. 

Zvonurile corespundeau realității. După ce peste el trecuseră atîtea încercări, plus Primul Război 

Mondial, Gide se vedea în fine capabil, în urma unei lungi deveniri, să treacă peste ultimele resturi 

de prudență și rezervă, dar și peste ultimele îndoieli care l-ar fi împiedicat să-și manifeste în modul 

cel mai deschis și public,  totodată de la înălțimea autorității sale intelectuale, foarte deranjanta sa 

alteritate. Nici vorbă de un act extravagant sau teribilist la un scriitor și gînditor de seriozitatea lui 

— asemenea excentricități n-aveau de altfel să poată fi văzute decît foarte tîrziu, după al Doilea 

Război Mondial, cînd începea să fie “chic” a cocheta cu ceea ce societatea condamna. Nu era însă 

cazul în al treilea deceniu al veacului, cînd funcția terorizantă a opiniei publice se exercita încă 

foarte viguros, iar în cele mai multe țări ale lumii cu sprijinul încă și mai viguros al forței publice. 

Or, Gide nu mai putea păstra tăcere, deoarece simțul său moral se revolta împotriva monstruoasei 

alianțe dintre ipocrizie și intoleranță. 

Perversă, își zicea el, este nu categoria umană repudiată cu Biblia într-o mînă și cu Codul Penal 

în cealaltă, ci tocmai societatea dominată de această alianță și situația pe care o impune unor ființe 

create de natură după alt standard decît cel heterosexual. Obligate să-și ducă viața lor normală într-o 

clandestinitate chinuită, iar de văzul lumii să simuleze o viață care pentru ele este anormală, acestea 

pot aluneca, din cauza dedublării quasi-schizofrenice, în cele mai cumplite crize existențiale. În 

aceste condiții, înclinarea nativă este amenințată să se transforme cu adevărat într-o perversiune, 

cum se întîmplă cu tot ce devine obiect al prohibiției și cu toate procesele psihice refulate. Gide 



simțea nevoia irezistibilă de a rosti, precum Zola, după un sfert de secol, un nou “J’accuse”, ale 

cărui justificări creșteau proporțional cu numărul celor de apărat. Zola găsise curajul nemaipomenit 

de a sfida o țară întreagă, isterizată de un pseudo-patriotism, de dragul unui singur om, căpitanul 

Dreyfus, pe nedrept acuzat de spionaj și înaltă trădare. Cum avea el, Gide, să nu găsească în sine 

curajul necesar pentru a pleda în favoarea nenumăraților semeni care sufereau sub o bimilenară 

asuprire socială, morală, religioasă, ba chiar și polițienească! Știind pe cine are în spate, convins de 

justețea cauzei pentru care se angaja și contînd pe efectul în timp al acestui nou “J’accuse”, era 

decis să lase la o parte toate ezitările și să purceadă la fapte. Era pe deplin conștient că, prin sfidarea 

străvechiului tabu, se expunea unei adevărate crucificări publice, dar se fortificase între timp 

suficient pentru a rezista dezlănțuirilor acuzatoare. Apariția lui “Corydon”, care depindea numai de 

el, era într-adevăr iminentă. Informația pe care o deținea domnul Maritain era foarte exactă. 

Filozoful tomist crezu că poate să împiedice ceea ce i se contura ca un dezastru pentru viața 

spirituală a Franței. Scrierea al cărei conținut nu era cunoscut, dar tocmai de aceea genera cele mai 

fantastice reprezentări, apărea imaginației sale ca o nerușinată, diabolică apologie a Sodomei — 

ceva ce nu se pomenise încă de-sa lungul celor două milenii de creștinism. Ciocăni așadar la ușa lui 

Gide, plin de speranța că Duhul Sfînt deasupra lui și Sfîntul Toma alături de el îl vor inspira și-l vor 

face să iasă biruitor din această confruntare. Gide descrie în Jurnalul său (21 decembrie 1923) 

această întîlnire și o începe printr-o sumară, dar foarte vie portretizare a cucernicului personaj: 

“Jacques Maritain veni deci vineri dimineață 14 decembrie la Villa exact la ora 10, așa cum ne 

înțelesesem. Pregătisem cîteva fraze, dar niciuna din ele nu servi, deoarece înțelesei numaidecît că 

nu era cazul să interpretez un rol în fața lui ci că, dimpotrivă, aveam să arăt adevărata-mi față, 

ceea ce urma să fie și cea mai bună apărare. Înfățișarea curbată, chiar înconvoiată a felului său de 

a ține capul precum și a întregii sale persoane îmi displăcea, și de asemenea o mieroșenie clericală 

a gestului și a vocii; dar le trecui cu vederea și prefăcătoria îmi păru nedemnă de amîndoi. Abordă 

imediat problema și îmi declară fără ocolișuri scopul vizitei sale, pe care de altfel îl cunoșteam și 

care consta în a mă ruga să suspend publicarea unei anumite cărți depre care François Le Grix îi 

spusese că este iminentă și de al cărei pericol el voia a mă face conștient. 

Îi spusei că nu era în intențiile mele să mă apăr, dar că trebuia să se gîndească la faptul că îmi 

formulasem deja eu însumi toate obiecțiile pe care el le putea aduce acestei cărți, și că un proiect 

care rezistă încercării războiului, a pierderilor și a tuturor meditațiilor care le urmau, riscă să fie 

prea ancorat în inimă și spirit pentru ca o intervenție ca a sa să poată spera a-l schimba. Îl 

încredințai că, de altfel, nu mă încăpățînasem deloc întru a-l realiza și chiar că , după o primă 

lectură, făcută unui prieten (Marcel Drouin) acum zece ani, a primelor două capitole ale acestei 

cărți, și ascultînd de sfatul lui, îmi întrerupsesem lucrul; că aproape renunțasem la el, în ciuda 

profundei tulburări pe care această renunțare mi-o pricinuia; că dacă totuși, la sfîrșitul celui de al 

doilea an de război, l-am reluat și dus la capăt, este deoarece îmi apărea limpede că această carte 

trebuia să fie scrisă, că eram singurul calificat pentru a o scrie și că, dacă voiam să evit 

sentimentul unei eșuări totale, nu mă puteam sustrage acestei datorii.” 

După un timp, discuția ia o direcție care-i permite lui Gide să furnizeze interlocutorului 

principala justificare a apariției lui “Corydon”: nevoia sa vitală de a trăi întru adevăr, pe care nu-l 

poate înăbuși sau escamota fără să-și dăuneze. Ceea ce, în plus, ar întreține în jurul lui o atmosferă 

de nesănătoasă echivocitate care ar putea dăuna și altora: 

“Am oroare de minciună, îi spusei. În această oroare se refugiază probabil protestantismul meu. 

Catolicii n-o pot înțelege... Ei nu iubesc adevărul. 



— Catolicismul propovăduiește dragostea de adevăr, îmi zise el. 

— Nu; nu protesta, Maritain. Am văzut prea adesea, și prin prea multe exemple, la ce 

aranjamente se poate ajunge. Și văd... chiar ce mi-ai putea răspunde: că protestantul confundă 

adesea Adevărul cu Dumnezeu, că el adoră Adevărul neînțelegînd că acesta este doar unul din 

atributele lui Dumnezeu... 

— Dar nu vă gîndiți că acest adevăr, pe care pretinde a-l face cunoscut cartea dumneavoastră, 

poate fi primejdios... 

— Dacă aș gîndi așa, n-aș fi scris-o, sau cel puțin n-aș publica-o. Cît ar fi acest adevăr de 

primejdios, socotesc că minciuna care-l acoperă este și mai primejdioasă. 

— Și nu vedeți pentru Dumneavoastră o primejdie în a-l spune? 

— E o întrebare pe care refuz să mi-o pun. 

Îmi vorbi atunci despre salvarea sufletului meu, și-mi spuse că se ruga adesea pentru ea, cum 

făceau de altfel și o seamă de prieteni ai lui, convinși ca și el că eram desemnat de Dumnezeu 

pentru țeluri superioare, cărora zadarnic încerc să mă derobez. 

— Înclin să cred, îi zisei atunci surîzînd, că salvarea sufletului meu vă preocupă mai mult chiar 

decît pe mine însumi. 

Vorbirăm îndelung pe această temă și de asemenea despre echilibrul grec și dezechilibrul 

creștin. Cum ora era înaintată arătă că intenționează să plece: 

— N-aș vrea să vă părăsesc înainte de... Îmi permiteți să vă cer ceva? 

— Firește, cere..., zisei eu cu un gest care sugera că nu mă oblig să răspund. 

— Aș vrea să vă cer o promisiune. 

— ?... 

— Promiteți-mi că, după ce voi fi plecat, veți intra în rugăciune și îi veți cere lui Hristos să vă 

dezvăluie în mod direct dacă este bine sau nu să publicați această carte. Puteți să mi-o promiteți? 

Îl privii îndelung și zisei: 

— Nu. 

Urmară cîteva momente de tăcere. După care reluai: 

— Înțelege-mă, Maritain. Am trăit prea multă vreme și prea intim, cum o știi, cu Hristos în gînd 

pentru a consimți să-l chem astăzi așa cum chemi pe cineva la telefon... Nici chiar pe vremea cînd 

mă rugam cu fervoare, rugăciunea mea n-a fost niciodată altceva decît un act de adorație, o 

mulțumire, un abandon... Sînt unii care l-ar consulta pe Hristos și ca să afle cum se strîng șireturile 

unei perechi de ghete. Eu nu pot și nu vreau... Nu, nu-mi cere asta. 

— Trebuie așadar să vă părăsesc dezamăgit? zise el trist, în timp ce întindea mîna. 

— Deocamdată, îi răspunsei.” 



 

22. O cutezanță fără precedent 

Învingîndu-și, așadar, toate temerile și gata să înfrunte — dacă nu se putea altfel — chiar și 

oprobiul general, Gide hotărî să publice scrierea în care el vedea mărturia centrală a vieții sale. Era 

în 1924, și de atunci “Corydon” n-a încetat să se retipărească, practic fără întrerupere, perpetuîndu-

se de-a lungul deceniilor în rafturile sau vitrinele librăriilor, provocator, sfătuitor sau încurajator — 

după starea de spirit a celui ce ar fi avut curiozitatea să-l răsfoiască. 

Era pentru prima oară în istoria culturii că un gînditor și creator de foarte înaltă clasă lua public 

o atitudine de cea mai desăvîrșită claritate întru apărarea unei întregi categorii umane persecutate 

pentru a fi fost, sexualmente, altfel concepută de natură de cum a fost majoritatea. Aproape fără 

excepție, toți marii făuritori de valori culturale ai erei creștine mascaseră în fel și chip — cînd 

încifrîndu-l, cînd mărginindu-se să-l voaleze — acest aspect al condiției umane, ori de cîte ori 

voiseră să-l includă în mesajul lor. Într-o pornire de o îndrăzneală fără precedent, Gide îi subordona 

și punea în serviciul lui tot prestigiul său literar, cu o indiferență suverană pentru tot ce ar putea 

pierde în cazul repudierii. Cauza îi apărea a merita pe deplin marele risc, importanța ei nefiind doar 

socială, ci universal-umană. Căci cine învață să examineze fără păreri preconcepute sau 

idiosincrazii personale fenomenul “iubirii prohibite” se vede angajat într-o explorare a condiției și 

identității umane însăși. Iar aceasta i se revelează inevitabil ca foarte deosebită de felul grotesc de 

simplist cum o văd cei ce încă n-au descoperit ce mare mister este omul. 

După ani de rezistență tacită și suferință tainică, după ce atîta vreme nu-și putuse îngădui decît 

să se justifice și să se apere, Gide pornea acum la ofensivă. Pîrguirea lăuntrică treptată a adevărului 

pe care se simțea chemat să-l slujească intrase în stadiul care cerea izbucnirea lui în afară. Scriitorul 

nu se mai mulțumea cu vagile aluzii sau deghizările mai mult sau mai puțin transparente din 

romanele și nuvelele sale, pe care unii le puteau înțelege — cu indignare sau complicitate —, dar 

care pentru cei mai mulți rămîneau opace. Nu-l mai satisfăcea nici destăinuirea auto-biografică de 

felul celei din Si le grain ne meurt, deoarece ea crea impresia că problema cea atît de importantă 

pentru destinul său personal era un caz foarte aparte și atipic. Or, Gide știa prea bine — cum, de 

altfel, o știu toți cei care simt în trupul lor acest misterios semn de elecțiune — că tulburătoarea 

chestiune privește o bună parte a umanității, foarte considerabilă, chiar dacă nu este majoritară, a 

cărei soartă ar avea șanse să se îmbunătățească doar în măsura în care s-ar crea un curent de opinie 

favorabil; iar acesta depindea tocmai de luări curajoase și publice de poziție ca cea pe care el o 

pregătea. 

Pentru aceste motive se decise să dea scrierii sale caracterul pe care-l are: limpede în intenții, ca 

o mărturie de absolută sinceritate, dar totodată — pentru a nu aluneca în sentimentalism — 

percutantă în punerea problemei și cu o armătură intelectual-filozofică aptă a-i asigura rezistența la 

cele mai sfredelitoare interpelări din partea gîndirii speculative. Geniul său literar urma să confere 

desfășurării ideatice forța captivantă proprie unui dialog dramatic, cu un efect corespunzător asupra 

lecturii. E de altfel întru totul imaginabilă o punere în scenă a acestor patru dialoguri socratice ca tot 

atîtea acte ale unei drame a cunoașterii: ignoranța care nu șovăie să judece și să condamne ceea ce 

nu cunoaște, provocînd astfel imense și nejustificate suferințe, dar trezindu-se, tocmai prin 

dezolanta priveliște a dezastrului cauzat, față-n față cu propria-i ființă, a cărei adevărată realitate 



abia acum începe s-o înțeleagă. 

Dacă o asemenea punere în scenă nu a avut încă loc, deși în arta modernă s-au întreprins cele 

mai năstrușnice experimente, iar teatralizarea operelor literare se face curent, este pentru că 

profesioniștii scenei nu sînt dispuși să-și riște reputația. Cum spune însuși Gide în primul dialog, 

intelectualul este capabil să sufere pentru ideile sale, nu însă pentru moravurile sale. Pe primele le 

va recunoaște, chiar dacă intră în contradicție cu opinia generală, pe cele din urmă le va nega. Chiar 

și un spirit de anvergura lui Beethoven era foarte preocupat pe patul de moarte ca nu cumva lumea 

să atribuie boala lui de ficat unui consum excesiv de alcool, el, care înfruntase ideile despre viață și 

artă ale unei întregi epoci și ale unui continent. Ce ar fi zis el dacă ar fi știut cum avea să 

interpreteze posteritatea pasiunea lui absolut ieșită din comun pentru nepotul său Karl, cu crizele, 

geloziile, amenințările și implorările ei patetice — o pasiune pe lîngă care ipotetica lui îndrăgostire 

de enigmatica persoană cunoscută ca “unsterbliche Geliebte” (“nemuritoarea iubită”) nu e decît o 

foarte palidă abstracțiune? 

Abia acum, în 1924, cînd “Corydon” apărea “pe piață”, ar fi fost potrivite vorbele mînioase cu 

care Paul Claudel se năpustea asupra lui Gide în 1914, cînd acesta nu făcea decît să se apere timid: 

“Niciodată nu s-a văzut așa ceva din zilele păgînismului. Nici un scriitor, nici chiar Wilde n-a făcut 

așa ceva”. 



 

23. Intermezzo bucolic 

Cine e, sau ce e Corydon? Însuși titlul cărții sugerează că orientarea pe acest tărîm presupune o 

inițiere. Căci cine (mai) știe astăzi ce se ascunde îndărătul acestui nume care, cu cîteva decenii în 

urmă, făcea parte din bagajul elementar de cunoștințe al oricărui tînăr cu bună educație umanist-

clasică! Cel care, însă, rușinat de ignoranța sa, încearcă să afle, se va vedea generos răsplătit prin 

descoperirile ce-i stau în față. 

Cea dintîi, care le va genera pe celelalte, privește originea acestui nume și identitatea 

personajului care-l poartă, Corydon denumind o ființă. Ele sînt de găsit într-una din capodoperele 

poeziei clasice latine: ciclul celor zece așa-zise egloge intitulat “Bucolicele” și aparținînd marelui 

poet roman Vergilius, autorul “Eneidei” (70-19 î.e.n.). Cea de a patra dintre ele avea să joace un rol 

foarte important în teologia creștină: viziunea unei viitoare  epoci de aur pentru omenire și a 

copilului care o simbolizează a fost interpretată ca anunțare a lui Hristos din chiar sînul lumii 

considerate “păgîne” și contează pînă astăzi ca atare. E unul din motivele care-l determinaseră pe 

Dante să facă din Vergiliu călăuzitorul său de-a lungul acelei aventuri spirituale care este “Divina 

Commedia” — prima mare încercare de a integra gîndirii creștine valorile culturii antice, ignorate 

de europenii creștinizați mai bine de un mileniu. Pe noi ne interesează însă aici cea de a doua eglogă 

a “Bucolicelor”, cea în care apare personajul numit Corydon. 

Și conținutul acesteia este de actualitate, dar într-un fel foarte diferit. Poetul preia și supune unei 

tratări personale o temă aproape inimaginabilă azi ca motiv inspirator în literatura de largă 

circulație, dar care era foarte prezentă în cultura antică, și mai cu seamă în cea elină: iubirea 

pasionată a unui bărbat pentru alt bărbat. În ochii celor vechi o iubire ca cea dintre Ahile și Patrocle 

(care nu era o simplă prietenie) stătea cu demnitate alături de cea pe care o simboliza cuplul Paris-

Elena, și se bucura de o deplină recunoaștere socială. Dacă în zilele noastre ne e imposibil să 

concepem o poezie de mare răsunet cu un asemenea conținut, amorul de tip Romeo-Julieta 

revendicînd domnia absolută și comportîndu-se ca un dictatorial “partid unic” în lumea Erosului, 

este pentru că de-a lungul celor două milenii de creștinism acest subiect a fost demonizat. Or, 

Vergiliu ne surprinde prin dezinvoltura cu care putea armoniza ceea ce s-a interpretat ca profeție 

christică și iubirea căreia mai tîrziu i s-au lipit etichete infamante, dar care pe vremea poetului 

roman nu se numea nici sodomie, nici homosexualitate și nici măcar iubire socratică. Era  pur și 

simplu iubire, acest sentiment uman fundamental, înțeles de cei vechi sub semnul unei nemărginiri 

de care noi, modernii, am devenit cu desăvîrșire incapabili. 

Cea de a doua eglogă a “Bucolicelor” lui Vergiliu evocă, așadar, în modul cel mai deschis o 

iubire despre care în mileniile următoare literatura nu va mai putea vorbi decît aluziv sau deghizat: 

păstorul Corydon e nebunește îndrăgostit de frumosul adolescent Alexis, care însă nu răspunde 

pasiunii sale, inima sa fiind dăruită altuia. Indiferența acestuia îl face pe păstor nu numai să sufere, 

dar și să-și neglijeze oile și întreaga gospodărie. Cînd își strigă durerea prin munți și prin păduri, va 

încerca s-o îndulcească amintindu-și de figuri mitologice a căror prezență spirituală era încă viu 

resimțită în acea vreme. Poetul îl cheamă atunci la realitate pe păstorul care prea se lăsase luat în 

stăpînire de pasiunea sa neîmpărtășită și uitase de obligațiile cele de toate zilele. Amintește-ți de ele, 

Corydon, îi zice el, și dacă acest Alexis nu te ia în seamă, ai să găsești altul. Cititorul modern ar 



putea caracteriza ca mozartiană ușurința cu care poetul știe să alunge umbrele de pe suflet. 

Dedramatizînd situația și sugerînd elegant cît de prostesc e zbuciumul sentimental, humorul 

vergilian are un efect aproape magic, în deplină consonanță cu senina și sănătoasa înțelepciune a 

celor vechi. Corydon este, așadar, numele simbolic al unei forme de iubire pe care antichitatea o 

trata surîzînd și cu naturalețe, și din care epocile următoare aveau să facă o problemă de patologie, 

teologie și criminalistică. 

Cine are curiozitatea să împingă investigația mai departe, află că această eglogă, ca și multe alte 

poezii ale lui Vergiliu, avea o obîrșie autobiografică, ceea ce pentru un poet liric e aproape de la sine 

înțeles. Alexis era forma abia modificată a numelui de Alexander — tînărul de care Vergiliu se 

îndrăgostise în casa prietenului său Asinius Pollio, devenit în poem Iollas, pe care Alexis îl prefera. 

În spatele lui Corydon se ascundea prin urmare poetul însuși. Așadar Vergiliu era și el un...? În 

sinceritatea și simplitatea lui de om încă liber, netarat adică de complexele sexuale ale ideologiei 

iudeo-creștine ce căpăta prima ei formă în secolul imediat următor, Vergiliu ar fi răspuns că nici o 

etichetă nu i se potrivește, dar că, asemenea atîtor iluștri greci și romani, era foarte sensibil la 

frumusețea masculină, ceea ce nu excludea cîtuși de puțin atracția față de celălalt sex. Dacă ne vom 

adînci în lectura “Bucolicelor”, vom constata că subiectul a cărui simplă pomenire e pentru noi atît 

de penibilă este prezent și în alte egloge, ca de pildă a treia și a cincea, e drept nu cu aceeași 

intensitate, ci oarecum în surdină, dar la fel de neechivoc și firesc. Iar într-a șaptea ne întîlnim din 

nou cu Corydon, suspinînd mereu după inaccesibilul Alexis, dar ispitit și de nimfa Galatea. Amorul 

complet, s-ar zice, și totuși frustrat... 

Cititorul doritor să continue explorarea operei vergiliene în această lumină va face descoperiri și 

mai surprinzătoare. Poetul roman apare preocupat de iubirea inter-masculină și atunci cînd părăsește 

genul liric pentru a se consacra celui epic, unde elementul autobiografic nu mai poate avea aceeași 

greutate. Și totuși, poetul va face și aici loc temei care-i stătea atîta la inimă. Dacă în egloga a doua 

îi dăduse o înfățișare idilică, în “Eneida” o face să capete o impresionantă măreție eroico-tragică. 

Unul din firele acestei complexe împletiri polifonice care este epopeea consacrată intemeietorului 

Aeneas, îl constituie iubirea fără margini dintre Nisus și Eurialus, prin care Vergiliu a vrut să creeze 

replica latină a iubirii dintre Ahile și Patrocle. Ei sînt doi dintre cei mai viteji soldați ai lui Aeneas și 

se arată capabili a nu-și precupeți viața în fața Rutulilor vrăjmași, în cea mai bună tradiție a acelui 

eroism grec care-și trăgea forța din iubirea ce-i lega pe “erastos” (de unde infamantul substantiv 

modern “pederast”) și “eromenos” — adică iubitorul și iubitul — și care se manifestase atît de 

spectaculos în bătălia de la Cheronea. Tragismul destinului lor îl va depăși pe cel al pierderii lui 

Patrocle de către Ahile, care se vede cuprins de cea mai neagră disperare, căci aici amîndoi tinerii 

vor avea un sfîrșit funest. Vrînd să-l răzbune pe Eurialus, ucis în timpul unei cercetări întreprinse 

împreună în tabăra inamică, Nisus este și el răpus de Rutulii apăruți într-un număr copleșitor și se 

prăbușește, foarte elocvent, peste trupul deja neînsuflețit al iubitului său prieten. O adevărată 

“Liebestod”... 

Iată iubirea dintre două ființe de același sex, respectiv iubirea intermasculină, în forma ei cea 

mai pură, originară, uitată de generațiile al căror creier avea să fie spălat de ideologiile epocilor 

următoare: nu moliciune efeminată, ci izvor de forță nemărginită și de spirit de sacrificiu, tocmai 

pentru că este ceea ce este, adică iubire între bărbați și deci bărbătească. Aceste virtuți aveau să se 

manifesteze cu strălucire la vechii greci pe timp de război (ca, de pildă, faimosul batalion teban 

sacru, format numai din asemenea perechi care, după o serie de răsunătoare victorii, se jertfiră pînă 

la ultimul în fața înaintării macedonene) și în lupta contra tiranilor (ai cărei eroi proveneau de 



asemenea, frecvent, din rîndurile celor viril îndrăgostiți: Harmodios și Aristogiton la Atena, unde 

avea să li se ridice și o statuie; Hariton și Melanip la Agrigente în Sicilia; Antileon și Hiparinos la 

Tarent, în așa zisa Marea Grecie, adică Sudul Italiei). Poate că aici rezidă una din cauzele pentru 

care, pretutindeni în lume, regimurile totalitare, cărora desigur nu li se pot atribui scrupule morale, 

se năpustesc cu înverșunare asupra reprezentanților acestei categorii umane: presimt în mod obscur 

forța prezentă latent într-o asemenea uniune a sufletelor și primejdia ce vine dinspre ea. Justifică 

desigur urmăririle și persecuțiile invocînd fățarnic rațiuni morale pe care însă tocmai ele, aceste 

regimuri, le încalcă fără scrupule. 

Pe acest fundal, aspectul sexual propriu-zis al relației se dovedește lipsit de importanță, 

nerelevant. El putea să existe, dar putea și să nu existe — era o chestiune de opțiune personală. 

Esențial este că societatea antică nu suspecta și nu condamna această iubire, pe deplin îndreptățită 

să existe alături de cealaltă, deoarece își avea rostul ei adînc în armonia socială. Viziunea vergiliană 

a iubirii virile este un ultim și măreț ecou al unei realități umane ce se perpetuase de-a lungul multor 

secole, înainte ca asupra ei să se abată distrugător mentalitatea unilaterală și into-lerantă a erei 

creștine — eră a obsesiilor sexuale și a heterosexualității paranoice. 



 

24. Și unul în... iad 

Adică acolo unde învățătura creștină îi așează, nu fără o secre-tă, sadică voluptate, pe cei ce se 

vor fi făcut vinovați în timpul vieții de iubirea cea oprită. Or, nu este lipsit de interes să vedem ce 

soartă îi așteaptă în lumea de dincolo pe acești candidați la chinurile veșnice ale Gheenei. Cu atît 

mai mult, cu cît s-ar putea ca unii cititori să fie direct interesați în a obține informații ceva mai 

precise decît vagile amenințări proferate de la un amvon oarecare. 

Sursa de cunoștințe cea mai autorizată de care dispunem și care de șapte secole își păstrează 

intact prestigiul de capodoperă absolută a culturii umane este Divina Commedia. Dante Alighieri 

(1255-1321) s-a aventurat pentru noi toți în regiunile misterioase de dincolo de Styx și ne-a 

înzestrat cu descrieri care, chiar fiind un produs al imaginației plăsmuitoare, au triumfat irezistibil 

peste toată puzderia de relatări cu pretenții de a fi fost inspirate de Duhul Sfînt sau altă instanță 

divină. 

Or, Dante nu face nici o asemenea referire, care ar fi putut conferi autoritate “de sus” poeticului 

său reportaj de călătorie astrală. El beneficiază de călăuzirea unui fost muritor care nu e altul decît 

poetul Vergiliu, atît de important pentru investigația noastră legată de semnificația lui Corydon, ceea 

ce e deja un prim motiv de surprindere. Catolicul Dante se încredința, așadar, unui spirit care nici 

măcar nu apucase să viețuiască creștinismul, făuritor al doctrinei despre cele trei lumi. În termeni 

moderni, întrebarea celor intrigați ar fi sunat cam așa: “Ce competență putea avea un scriitor păgîn, 

cu toată egloga sa pretins profetică, să-l călăuzească pe Dante în călătoria sa pe tărîmuri despre care 

abia de la apostoli încoace s-a început a se vorbi?” Alegîndu-și un asemenea ghid, Dante risca grave 

acuze ecleziastice, iar Inchiziția, proaspăt înființată, numai atîta aștepta. Dar scriitorul florentin era 

un maestru al echilibrărilor ingenioase. În ultimele trei din cele 100 de cînturi ale operei va 

contempla Empireul în compania sfîntului Bernard, mare specialist în probleme de paradis, probabil 

deoarece în timpul vieții chemase cu atîta foc creștinătatea la acea nebunie colectivă și criminală 

numită “cruciade”. Prezent mai mult formal, pentru a salva aparențele teogice, Sfîntul Bernard 

pălește ca relief și importanță în fața Beatricei, căreia Vergiliu i-l încredințează pe Dante puțin 

înainte de a părăsi Purgatoriul. Chiar și transfigurată, aceasta rămîne, în mijlocul unei lumi eterice și 

suprem spiritualizate, simbolul unei foarte pămîntești și umane iubiri. 

Dar opera lui Dante purta și amprenta “celeilalte” iubiri prin însuși faptul alegerii lui Vergiliu ca 

ghid, adică al autorului lui “Corydon”, el însuși un Corydon, cum Dante va fi știut prea bine grație 

informațiilor de mîna întîia furnizate de înșiși biografii sau comentatorii lui antici: Donatian, 

Martial, Apuleius, Servius, în al căror studiu el era îndrumat de marele filozof și enciclopedist 

Brunetto Latini (1220-1294). Nu este cazul să se deducă de aici cine știe ce preferințe și înclinări 

personale ale poetului, deși, cum nenumărate exemple ne-o arată, faptul de a fi întemeiat o familie 

nu indică niciodată în mod infailibil orientarea psihică intimă a cuiva. După cum, sub un aspect mai 

general, fațada normală, respectabilă în sens cetățenesc sau burghez, a unei vieți nu exclude cîtuși 

de puțin o existență cu totul deosebită dincolo de aceste aparențe, și pe care se prea poate, cînd 

ocultarea e perfectă, ca nimeni să n-o bănuiască. Se va vedea cum Dante însuși ne ajută să devenim 

conștienți de o asemenea posibilitate. 

Revenind însă la semnificația alegerii lui Vergiliu ca ghid: indiscutabil — și chiar mult mai 



interesant decît ceea ce s-ar putea presupune fără o bază solidă — îmi apare echilibrul pe care Dante 

îl realizează, prezentîndu-i pe Vergiliu și Beatrice în armonioasă completare și continuitate. Voalat, 

totuși transparent pentru cititorul inițiat, el înfățișează astfel iubirea umană în totalitatea ei, și anume 

într-un fel în care nu putem să nu recunoaștem, metaforic prezentată, concepția fundamentală a 

culturii eline despre evoluția spirituală a bărbatului: pînă în pragul primei tinereți adolescentul 

beneficia de îndrumarea înțeleaptă a mai vîrstnicului îndrăgostit de el (raportul deja menționat 

erastos-eromenos) căruia familia celui mai tînăr, total lipsită de prejudecăți în privința aceasta, era 

fericită să-l încredințeze; după care se căsătorea și întemeia o familie, ceea ce însă nu-l împiedica 

(dacă simțea acest impuls) să devină la rîndul lui un erastos pentru alți eromenoi. Așa s-au format 

aproape toți marii greci pe care-i admirăm astăzi. În evocarea acestei evoluții constă unul din 

sensurile călătoriei dantești sub călăuzirea atît de simbolică a lui Vergiliu, poetul profund impregnat 

de idealul grec, și a Beatricei, întruchipare a eternului feminin, așa cum îl viețuise el grație Beatricei 

Portinari, ființa adorată de el în tinerețe și stinsă de timpuriu. Că această integrare a celor două 

forme de iubire nu este o construcție speculativă, ci o realitate, ne-o va dovedi Dante însuși cînd va 

ajunge în acel cerc al infernului, al șaptelea, unde sufereau, zvîrliți pradă unui foc veșnic, cei a căror 

alteritate erotică era considerată de Biserică un păcat de moarte, ceea ce îi va oferi ocazia de a 

exprima propria-i înțelegere a scandalizantului fenomen. Să fie deci clar din capul locului că nu 

Dante îi așează acolo; el îi găsește, și nu fără uimire, acolo unde îi situa doctrina catolică, formulată 

cu puțină vreme în urmă de Toma d’Aquino (1225-1274) în faimoasa Summa teologica, scriere 

destinată să devină pentru Noul Testament ceea ce era Talmudul pentru Thora iudaică. 

Dacă aceste cînturi 15 și 16 n-ar fi precedate de titlurile comentatorilor — care precizează cu 

heterosexuală aroganță că e vorba de “sodomiți”, de cei ce au păcătuit împotriva lui Dumnezeu 

încălcînd legile naturii — ne-ar fi imposibil să înțelegem de ce îndură aceste suflete chinuri așa de 

cumplite, și încă veșnice, într-atît e de discretă relatarea lui Dante în caracterizarea lor. Nici măcar o 

singură dată nu iese din pana lui cuvîntul “sodomit” sau vreun echivalent oarecare. În consecință, 

descrierea păcatului ca atare, atît de grav în ochii Bisericii, va fi cu desăvîrșire absentă, spre 

deosebire de toate celelalte cînturi, unde se dau justificări minuțioase ale pedepselor, ca bunăoară în 

cazul iubirii adulte-rine, ilustrată prin Paolo Malatesta și Francesca da Rimini, a căror pasiune 

“vinovată” e zugrăvită atît de plastic, încît a inspirat mulți artiști, printre care Liszt și Ceaikovski. 

Nimic asemănător în descrierea lungii zăboviri a lui Dante printre cei despre care comentariul 

introductiv ne spune că au păcătuit împotriva naturii. Și atunci ce povestește poetul? 

Ei bine, în loc să înfățișeze așa-zisul viciu și să motiveze pedeapsa (pe care doar se mărginește 

să o prezinte obiectiv, descriptiv: perindare continuă pe un nisip incandescent sub ploaie de foc), își 

va exprima amplu compasiunea pentru aceste suflete. O compasiune care se exteriorizează prin 

apropierea sa de umbrele care înaintează ca duse de un vîrtej; nu numai că le salută foarte cordial, 

dar ar vrea să le îmbrățișeze — doar flăcările îl împiedică s-o facă:  

S’i’fossi stato dal foco coperto, 

gittato mi sarei tra lor di sotto, 

e credo che’l dottor l’avria sofferto; 

ma perch’io mi sarei bruciato e cotto, 

vinse paura la mia buona voglia 

che di loro abbracciar mi facea ghiotto. 

Adică: “Dacă aș fi fost ferit de foc, m-aș fi aruncat printre ei, și cred că maestrul mi-ar fi 



îngăduit-o; dar cum focul m-ar fi ars și prefăcut în scrum, teama învinse dorința care-mi dădea ghes 

să-i îmbrățișez”. Și de-odată, dintre aceștia se desprinse o formă umană care, recunoscîndu-l pe 

Dante, exclamă “Qual maraviglia!”, adică “Ce minune!”. Poetul fu încă și mai uluit, deoarece îl 

descoperea printre cei supuși acestor chinuri pe însuși maestrul lui întru cunoașterea înțelepciunii 

antice, Brunetto Latini, a cărui taină intimă abia acum i se dezvăluia. Și atunci Dante puse 

întrebarea devenită celebră prin forța simbolică de care e încărcată: “Siete voi qui, ser Brunetto?” 

În traducere: “Cum, Dumneavoastră aici, domnule Brunetto?” 

Are loc între ei un schimb foarte afectuos de gînduri. Dante își amintește înduioșat: 

la cara e buona imagine paterna 

di voi quando nel mondo ad ora ad ora 

m’insegnavate come l’uomo s’eterna, 

adică: “draga și buna voastră imagine părintească din vremea cînd, ceas de ceas, mă învățați cum se 

înveșnicește omul”. După ce îi anunță lui Dante un viitor de nemuritoare glorie, maestrul de 

odinioară îi prezintă și alte personalități ilustre din istoria italiană recentă, a căror viață exterioară n-

ar fi putut permite întrezărirea acestui aspect, cu excepția — semnificativă — a uneia singure: 

Andrea dei Mozzi, episcop de Florența, cunoscut din timpul vieții pentru moravurile sale corupte. 

Dante este copleșit, deoarece îi cunoștea și îi aprecia pe toți. Nici o vorbă de indignare sau 

condamnare nu se desprinde de pe buzele sale. Ba mai mult, el îl pune pe Brunetto Latini să 

rostească învinuiri grele la adresa florentinilor, “quello ingrato popolo maligno” (“acel popor rău și 

ingrat”), din cauza căruia, prezice el, Dante va avea mult de suferit. Și astfel, cercul al șaptelea al 

infernului, în loc să constituie obiect de condamnare pentru ceea ce făptuiseră aceste suflete pe 

pămînt, devine el însuși tribunal care rostește condamnări în numele eternității. Din ce în ce mai 

convins de nedreptatea chinuilor pe care teologia tomistă le destina acestor suflete, Dante lasă să-i 

scape o exclamație care nu e altceva decît dezacordul lui profund cu nemiloasa doctrină: 

Se, fossi tutto pieno il mio dimando, 

rispuosi lui, voi non sareste ancora  

dell’umana natura posto in bando, 

ceea ce înseamnă: “Dacă ar fi ca dorința mea să se împlinească, răspunsei eu, nu v-ați mai afla, 

surghiunit, în afara naturii umane”. Mai precis: locul dumitale, Brunetto Latini, nu e în iad, ci acolo 

unde stau cei care-i învață pe oameni cum să se înveșnicească. Ultima imagine pe care o are Dante, 

despărțindu-se de fostul său maestru, este aceea a unui învingător, în totală contrazicere cu doctrina 

teologică despre iad ca loc “dell’eterno dolore”, de unde  nu se mai poate ieși. Căci reintrînd, după 

această convorbire, în rîndurile damnaților purtați de vîrtej, “parve di costoro quelli che vince, non 

colui che perde” (“pare printre ei unul care învinge, nu unul care pierde”). O sfidare a învățăturii 

bisericești din chiar interiorul acesteia, cu care Dante numai în aparență se identifică. Simțim clar 

cum spiritul liber clocotește în lăuntrul închisorii catolice, pregătindu-se pentru marea evadare 

renascentistă. 

Episod renumit în istoria literaturii universale, întîlnirea lui Dante cu maestrul său spiritual în 

iad, și anume în cercul zis al sodomiților, este una din numeroasele enigme lăsate de marele poet 

posterității. Rolul răposatului înțelept și savant pare să fi fost atît de mare, încît unii cercetători — 

printre care Rudolf Steiner în ale sale “Considerații karmice” — îi pun în seamă întreaga concepție 

de ansamblu a Divinei Comedii. Imaginația creatoare a lui Dante și-ar fi luat, așadar, zborul de la 



scenariul-platformă conceput dacă nu exhaustiv de Brunetto Latini, cel puțin în colaborare cu el. 

Pe de altă parte, absolut nici un document al acelor timpuri nu consemnează zvonuri despre o 

dublă existență a lui Brunetto Latini. Divina Commedia rămîne în această privință unica sursă de 

informație, care, în plus, prezintă deconcertanta particularitate de a fi nu numai binevoitoare, dar și 

profund simpatizantă. Ce va fi urmărit poetul printr-o asemenea dezvăluire? Marea lui mirare arată 

că această taină nu ajunsese să fie cunoscută nici după moartea ilustrului învățat. Dar el, Dante, 

evident, avea cunoștință de ea. O putuse desigur afla numai pe o cale intimă și o păstrase pînă după 

moartea maestrului în intimitatea sa. Cum să ne explicăm însă surprinzătoarea-i hotărîre de a o face 

publică, și încă într-un fel care o destina tuturor generațiilor viitoare și planetei întregi 

(universalitatea și nemurirea operei sale fiind foarte prezente în spiritul lui Dante și puse de el, 

semnificativ, chiar pe buzele lui Brunetto Latini)? 

Este exclus ca poetul să fi urmărit discreditarea defunctului său maestru; dimpotrivă, îl învăluie 

într-un nimb de glorie foarte discordant cu ambianța impusă de dogma catolică. Proslăvirea unei 

ființe condamnate la chinuri veșnice e un adevărat afront la adresa celor ce au rostit condamnarea. 

Biserica nu apucase încă să-l așeze în infern pe Brunetto Latini, dar acela era locul în care ea îi 

vede(a) virtual pe toți cei care făceau parte din familia lui spirituală, ceea ce Dante nu putea 

accepta. Dacă plăsmuise această semnificativă întîlnire ca pe ceva ce astăzi s-ar chema un “coming 

out”, este pentru că avea motivele sale adînci. Unul din ele trebuie să fi fost foarte înrudit cu acel 

proces interior care a determinat multe mari spirite constrînse de către destin la o asemenea dublă 

existență să gîndească așa: “Posteritatea are dreptul să cunoască tot adevărul despre viața mea”. 

Exact gîndul care-l făcuse pe Thomas Mann să încuviințeze publicarea revelatorului său Jurnal 

după un sfert de secol de la moartea sa. Este întru totul posibil și plauzibil ca Dante să fi satisfăcut 

cu pietate dorința testamentară a maestrului său. După moarte și de la înălțimea ei, ceea ce-i sperie 

pe pămînteni poate să nu mai aibe acest efect, să apară într-o lumină cu totul nouă, sau pur și simplu 

să se arate complet lipsit de importanță. 

Dar faptul că un om de calitatea lui Brunetto Latini, atît de bun și înțelept, putuse fi construit de 

natură într-un fel pe care Biserica îl considera urît de Dumnezeu, avea să influențeze profund 

înțelegerea fenomenului în cauză de către Dante. El nu-l numește niciodată păcat împotriva naturii, 

deoarece știe că aceasta era natura însăși a iubitului său maestru. Pe de altă parte, familiaritatea 

spirituală în care trăia cu creatorul lui Corydon îi orienta înțelegerea în aceeași direcție, formulabilă 

astfel: chiar dacă Biserica îi sortește iadului pe îndrăgostiții de același sex, pentru mine, Dante, ei nu 

sînt întru nimic vinovați. Acest fel de a gîndi nu e nici măcar voalat. Dante face pe față elogiul unui 

așa-zis sodomit, smulgîndu-l prin magia artei sale din infernul în care cruzimea umană îi 

surghiunește pe cei marcați de acest semn. E ceea ce spune neechivoc poetul, la sfîrșitul cîntului 15, 

cînd își creionează maestrul depărtîndu-se ca un învingător. 

Personal sînt convins că marele poet italian nu avea înclinarea proprie defunctului său maestru, 

nici măcar în măsura în care ea este prezentă la tipic bisexualul Vergiliu. Dar cu atît mai mult 

impresionează înțelegerea cuprinzătoare și generoasă la care se ridicase. Figura lui Brunetto Latini 

devine la el simbolul unei întregi părți a umanității, izgonită de către mărginirea, intoleranța și 

răutatea omenească în zona infernală a existenței — aceea în care individul, împiedicat să trăiască 

în conformitate cu propria-i natură, trebuie să îndure oprobiul celor mulți și însingurarea forțată. 

Dîndu-i un asemenea relief — și încă în ce context! —, Dante trimitea un mesaj încurajator tuturor 

purtătorilor acestei taine intime, de nemărturisit în fața unei lumi superficiale și neînțelegătoare: 

“Nu vă rușinați a fi așa cum sînteți, nu vă temeți de reacția societății. Trăiește cu adevărat în spirit și 



este părtaș la forța lui numai acela care poate spune: Eu am biruit lumea”. 



 

25. Popas în Purgatoriu 

Dar Dante nu-și sfîrșise reflecția. Se vede că îi stătea mult la inimă de vreme ce o continuă și în 

“Purgatoriu” — locul de purificare la care nimeni nu putea accede venind dinspre iad, dar ai cărui 

rezidenți puteau aștepta cu speranță intrarea în Paradis. Zăboveau pe acest tărîm spiritual sufletele 

care  deja în timpul vieții izbutiseră într-o oarecare măsură să se ridice deasupra naturii inferioare, s-

o domine, s-o transfigureze. Șederea aici era, așadar, menită să ducă la desăvîrșire luminarea unui 

suflet aflat deja pe drumul spre izbăvire. Or, Dante se folosește de ocazia noii experiențe ce i se 

oferă după străbaterea iadului pentru a adînci meditația sa asupra acestei laturi a condiției umane. Îi 

pune pe reprezentanții ei să-i iasă din nou în întîmpinare, și anume tot în cercul cu numărul șapte 

(Cîntul 26). Aici el are o întîlnire nu mai puțin emoționantă ca cea din infern. Îi apare în cale cel de 

la care învățase arta poetică, Guido Guinizelli (1235-1276) și pe care el, cu umilință de discipol și 

afecțiune filială, îl numește “il padre mio”. Așadar, un al treilea maestru al lui Dante, care aparținea 

familiei spirituale a lui Corydon! 

Are loc aici o continuare a inițierii lui Dante în delicata problematică. Guinizelli îi lămurește 

cum a fost posibil ca, în ciuda unei porniri atît de sever condamnată de Biserică, să se afle totuși în 

locul unde sufletele se pregătesc în vederea accederii în Paradis, și anume: “per ben dolermi prima 

ch’all stremo” (adică: pentru că m-am căit înaintea sfîrșitului). Care fusese însă obiectul căinței lui? 

Faptul de a fi fost astfel însemnat de natură? Nicidecum. Ceea ce regreta profund era că făcuse uz 

de această înclinare naturală nu ca un om, ci ca un animal (cred că aici Dante comite o nedreptate 

față de regnul animal, care nu cunoaște desfrîul, dar s-o trecem cu vederea): “seguendo come bestie 

l’appetito” (“lăsîndu-se animalic tîrît de poftă”). Dar cineva nu trebuie să fie neapărat un adept al 

amorului unisexual pentru ca să se lase tîrît animalic de poftă, o asemenea “animalizare” — ca să 

rămînem în spiritul lui Dante — a ființei poate avea loc și în cadrul amorului heterosexual, căci nu 

obiectul iubirii îl înjosește pe om, ci ceea ce face el din această iubire. Concluzia sugerată de poet 

va veni oricui pe buze: nu înclinarea în sine este incompatibilă cu demnitatea și natura umană, ci 

felul neînfrînat sau desfrînat în care se face uz de ea. 

Guinizelli îl introduce pe Dante și într-un aspect mai special al acestei forme de sexualitate. O 

face evocîndu-i cazul — vestit în lumea romană și pomenit pînă azi — lui Caesar însuși, ilustrul 

comandant de oști și om de stat, căruia înclinarea cu pricină nu-i era deloc străină. Ceea ce, 

atrăgîndu-i ironia concetățenilor, nu l-a împiedicat să parcurgă una din cele mai glorioase traiectorii 

din toată istoria omenirii. Dar de ce-l ironizau romanii? Nicidecum pentru faptul că, pe lîngă 

renumita sa pasiune pentru Cleopatra, simțea atracție și pentru cei de același sex cu el. De-ar fi fost 

așa, ar fi trebuit să fie luați în rîs atîția și atîția alți “viri illustres” care cultivau “amorul grec” în cea 

mai bună tradiție a acelei civilizații pe care romanii o cuceriseră cu armele și de care fuseseră 

cuceriți cu spiritul. Ceea ce i se reproșase lui Caesar — cum ne informează istoricul latin Suetonius 

în a sa “Vita Julii Caesaris”, cap. 49 — este de a-și fi asumat rolul pasiv într-o asemenea relație. 

Romanii se refereau la un fapt, scandalos pentru ei, care stîrnise mare vîlvă: Caesar, poate la o beție, 

acceptase această nedemnă copulare cu Nicomede, regele unei țărișoare din Asia Mică, Bitinia, 

după care toți adversarii săi aveau să-l numească, adesea chiar public, “regina bitinica”. Ironia 

opiniei publice, așa cum o consemnează Suetonius, își găsise expresia într-o butadă care a străbătut 



veacurile și care sună așa: “Ecce Caesar nunc triumphat qui subegit Gallias, Nicomedes non 

triumphat qui subegit Ceasarem” (“Iată-l pe Caesar triumfător pentru a-i fi supus pe Gali, iar 

Nicomede nu triumfă, el care și l-a supus pe Caesar”). La această puțin glorioasă escapadă a lui 

Caesar face aluzie Guinizelli spunîndu-i lui Dante: 

 

Le gente che non viene con noi, offese 

di cio per che gia Caesar, triumfando, 

regina contra sè chiamar s’intese, 

 

ceea ce pe românește sună astfel: Acea mulțime care nu vine cu noi, s-a făcut vinovată de păcatul 

pentru care Caesar, în plin cortegiu triumfal, a putut auzi cum îl numesc “regină”. 

Apar aici limitele înțelegerii pe care cei vechi o arătau relației erotice dintre doi bărbați. 

Nevăzînd în ea nimic care ar contrazice natura, nu puteau însă să se împace cu acea formă a ei care 

ar fi afectat demnitatea umană, identificată pe atunci cu o virilitate conștientă de rolul ei, adică 

activă și dominatoare. Dar cum, chiar și în cadrul unui asemenea raport, unul din cei doi trebuia 

neapărat să fie elementul pasiv, acest rol era lăsat în seama sclavilor. Numai un sclav putea să joace 

rolul corespunzător celui jucat de o femeie într-o relație heterosexuală; unui cetățean liber îi era 

interzis. Aceasta era teoria, formulată în celebra Lex Scatinia. Că în practică putea să se mai 

întîmple și altfel, e o chestiune aparte, iar cazul lui Caesar ilustrează putința unor asemenea abateri 

de la lege, și încă la cel mai înalt nivel. După cum se vede însă, consecințele n-aveau nici pe departe 

gravitatea celor din epocile cînd închisoarea, rugul și spînzurătoarea aveau să constituie — în 

perfectă continuitate paleotestamentară — răspunsul societății la încălcarea tabuului instituit de ea. 

Legea prevedea amendă. În fapt, represiunea se reducea la hazul public. Ce epocă de aur!... 

Iată cum include Dante în a sa Divina Commedia, și încă într-un mod accesibil oricărei lecturi 

atente, o sumară, dar intensă reflecție spre justificarea și apărarea iubirii dintre bărbați, în profund 

contrast cu mentalitatea medievală, dominată de interdicțiile amenințătoare ale atotputernicei 

Biserici catolice. E suficient ca cititorul să se oprească meditativ asupra unor pasaje ca cele citate, 

pentru a-și da seama ce gînduri de-a dreptul revoluționare și provocatoare vibrau dincolo de 

aparența pioasă a călătoriei spirituale întreprinse de Dante. Corydon era prezent în această 

monumentală operă nu numai prin persoana lui Vergiliu, ale cărui Bucolice îl imortalizau, dar și 

prin problematica pe care el o simboliza. O singură nedumerire ne lasă poetul italian: să fi coborît 

oare Brunetto Latini în zone încă și mai tenebroase ale Erosului decît Guido Guinizelli? O întrebare 

căreia nimeni nu i-ar putea găsi răspuns. Ce bine și frumos este însă cînd anumite realități se 

eschivează singure curiozității umane, adesea morbidă, și rămîn pentru totdeauna învăluite în 

mister! Totodată, asemenea neclarității sînt fără importanță, raportate la înțelegerea atît de 

luminoasă și departe văzătoare arătată de Dante fenomenului față de care Evul Mediu — unde, în 

această privință, încă ne aflăm — nu era în stare să manifeste decît o agresivă și feroce obtuzitate. 

Și acum, după ce am văzut ce a însemnat Corydon pentru Vergiliu și pentru Dante, să vedem ce 

a făcut din el André Gide. 



 

26. Manifestul 

Cele patru dialoguri care alcătuiesc scrierea “Corydon” reiau tradiția socratică a căutării 

adevărului prin confruntarea opiniilor. Totuși Gide împrumută de la genul literar-filozofic 

imortalizat de Platon doar forma exterioară — spiritul este cu totul altul. Dialogurile platoniciene 

erau suveran conduse de acest maestru al “maieuticii” care era Socrate, întotdeauna biruitor — dar 

cu zîmbet și bonomie — asupra interlocutorilor săi ignoranți, cîrcotași, iar uneori sincer doritori de 

a fi lămuriți. La Gide rolul conducător revine unui intelectual marcat de toate prejudecățile unei 

heterosexualități care se consideră exclusiv autorizată de a vorbi în numele neamului omenesc. 

Felul său de a fi înclină spre aroganță și intoleranță. Dacă totuși convorbirea se poate desfășura 

decent, în ciuda acestei foarte reduse disponibilități, este datorită celuilalt, deși acela se află aparent 

în inferioritate, fiind tot timpul obligat să se apere și să se justifice. Are însă atîta răbdare și tact, 

încît înlătură cu eleganță obstacolele rezultate din deficitara bunăvoință a partenerului și salvează 

dialogul. Din inferioritatea poziției lui, asemănătoare uneori cu a acuzatului în boxă, se desprinde 

treptat o superioritate umană și spirituală care face să apară derizorii argumentele agresive ale celui 

convins că reprezintă însăși condiția umană. 

Dacă vrem să vedem în el un echivalent modern al lui Socrate, atunci va trebui să ni-l imaginăm 

pe ilustrul înțelept coborît de pe piedestalul unde-i dau dreptul să stea știința și înțelepciunea sa, 

precum și mulțimea discipolilor, și luînd înfățișarea unui om asemenea fiecăruia dintre noi. Nu mai 

provoacă, nu mai “înțeapă” — cum se spunea despre Socrate, supranumit și “tăunul” —, ci așteaptă 

să fie întrebat și răspunde cu modestie. O modestie care se ridică însă atît intelectualmente cît și 

moralmente deasupra aroganței celuilalt. Este poate singura trăsătură comună personajului gidian și 

înțeleptului antic. Scriitorul francez și-a dorit de fapt mai puțin un filozof ca protagonist, cît un om 

fără pretenții de deținător al înțelepciunii, totuși ager la minte și în același timp sensibil, cordial și 

gentil, ca și cînd ar fi ieșit dintr-o eglogă a lui Vergiliu. Acesta este Corydon. Bineînțeles nu păstorul 

vergilian redivivus, ci un tînăr din veacul XX, destul de cultivat, fără a fi însă savant, care-i 

împrumutase numele. 

Deoarece străbătuse douăzeci de secole de cumplite experiențe, Corydon cel de odinioară 

posedă acum o foarte lucidă conștiință a condiției sale. Căci între timp societatea i-a retras 

recunoașterea, transformîndu-l într-o ființă fără rațiune de existență care, dacă totuși se 

încăpățînează să existe, trebuie să se ascundă cum poate mai bine, eventualele lui semne de viață 

intrînd într-un primejdios conflict cu legea care-l interzice sau cu o lume care nu-l acceptă. O 

situație nu întru totul comparabilă cu a evreilor sau țiganilor, a negrilor sclavi de altădată sau a 

indienilor paria deoarece aceștia, chiar persecutați, nu s-au văzut niciodată contestați în însăși 

legitimitatea lor ca ființe umane. Corydon este reprezentantul acelei clase transversale și universale 

— căci impregnează toate straturile sociale și toate națiunile lumii — care, deși statornic prezentă în 

istoria umanității și cu o participare creatoare dintre cele mai prestigioase la cultura acesteia, a 

parcurs două milenii de ilegalitate morală și socială: era contestată în însăși legitimitatea ei umană. 

Două milenii care aveau să-l facă să sufere cumplit, dar și să-l maturizeze pe gingașul păstor 

vergilian. El tînjește în continuare după frumosul Alexis, dar o face într-o cu totul altă stare de spirit 

decît cea de pe vremurile cînd paranoia sexuală a ideologiei iudeo-creștine încă nu-și făcuse 



apariția. 

Convorbirea dintre Corydon și puțin înțelegătorul său vizitator decurge cu eleganța și 

dezinvoltura proprii spiritului francez, cu strălucire personificat de Gide. Lectura facilă, pe care 

fluiditatea celor patru dialoguri o permite, implică însă și riscul ca rigoarea și energia mesajului să 

nu fie percepute în toată forța lor. Or, îndărătul dinamicei și încîntătoarei fluențe a convorbirii stau 

idei a căror tăioasă combativitate conferă scrierii un caracter militant. Gide răspundea în sfîrșit 

chemării de dincolo de Rin unde protestul și voința emancipatoare se afirmaseră cu un curaj fără 

precedent. Fusese o premieră în istoria sexuală a umanității, iar Franța era cea dintîi țară în care 

urma să se pună în scenă același spectacol, de astă dată — ceea ce sporea caracterul senzațional al 

evenimentului — în regia celui mai admirat, dar și mai contro-versat scriitor al ei. Așadar, André 

Gide se prezenta în fața națiunii sale, dar în fond a lumii întregi, cu o versiune franceză a marii 

revendicări: ființele care iubesc altfel decît cei mulți, pentru că așa sînt și pentru că nu pot altfel, să 

fie lăsate a trăi în conformitate cu natura lor. Antrenantul dialog era, în realitate, un manifest 

incendiar, ale cărui fundamentale întrebări, îndoieli și afirmații pot fi sintetizate în felul următor: 

 

Este realmente natură tot ce ne apare ca de la sine înțeles și se manifestă precumpănitor în 

lume? Înțelepții ne pun în gardă: “Mi-e teamă că această natură nu e nici ea decît un obicei, așa 

cum obiceiul e a doua natură” (Pascal). “Legile conștiinței, despre care spunem că sînt generate 

de natură, se nasc din obișnuință” (Montaigne). Felul dominant de a înțelege sexualitatea nu 

este el, poate, și rezultat al unei obișnuințe milenare, devenită natură și impusă ca atare? 

Deși înrădăcinată în natura umană, heterosexualitatea datorează o bună parte a autorității ei 

și puterii ei de atracție uriașei presiuni exercitate asupra spiritului uman de către mediu, care 

creează opinie, determină sistemul de educație, favorizează ceea ce-i convine, impune legi, 

desfășoară o vastă operă de propagandă etc., în timp ce “altera pars” aproape că n-are nici un 

drept la cuvînt. Ceea ce face ca heterosexualitatea preponderentă să conțină o doză de 

artificialitate, în sensul asupra căruia atrage atenția La Rochefoucauld: “Există oameni care nu 

s-ar fi îndrăgostit niciodată, dacă n-ar fi auzit niciodată vorbindu-se de dragoste”. Se impune și 

se răspîndește iubirea despre care se vorbește cel mai mult. 

Reproducerea n-a fost niciodată scopul Erosului uman, justificarea lui, ci un efect care 

poate să aibă, dar și să nu aibă loc. Sexualitatea, cu intensa viețuire pe care o prilejuiește, își 

este sieși scop. Dorința firească a omului de a crea o viață nouă, și care se realizează 

bineînțeles prin mijlocirea Erosului, nu afectează caracterul primordial și autonomia acestuia. 

Dacă din iubirea a două ființe de același sex nu rezultă o progenitură (ceea ce se întîmplă 

curent și în cadrul celeilalte iubiri), nu înseamnă că ea n-ar avea valoare în sine sau legitimitate. 

Ființele umane nu se iubesc și nu-și trăiesc sexual iubirea pentru a asigura perpetuarea speciei, 

ci tocmai deoarece sînt ființe umane, adică pentru rațiuni care transcend natura. Căci iubirea nu 

există în natură, ea este o invenție pur omenească. 

Departe de a se opune naturii, iubirea dintre două persoane de același sex este și ea parte și 

expresie a naturii, deoarece apare de la sine, spontan, într-o ființă, exact ca și celălalt gen de 

atracție. Natura e infinit mai vastă și mai variată decît imaginea pe care ne-o facem despre ea 

sub înrîuriea obiceiurilor și obișnuințelor dominante, a judecăților și prejudecăților în 

circulație. Ea poate fi de asemenea foarte contradictorie în manifestările ei, fără ca prin aceasta 

să înceteze a fi ea însăși. Gîndește și acționează în spiritul ei numai cine recunoaște, acceptă și 

învață să iubească această diversitate uneori derutantă a formelor. Cine vrea să impună unele 



din ele în detrimentul altora se comportă ca un dușman al naturii și al naturalului, oricît s-ar 

reclama de la ele. Omenirea secolului XX n-a ajuns încă să descopere ceea ce, cu trei secole în 

urmă, Pascal vedea atît de limpede: “Toate gusturile sînt în natură. Fără îndoială că natura nu e 

atît de uniformă. Obiceiul o face așa, deoarece el constrînge natura; iar uneori natura îl biruie 

și-l reține pe om în instinctul său”. 

Iubirea masculină nu poate fi identificată cu formele ei strîmbe sau deviate, tot așa cum cea 

dintre sexe opuse nu poate fi judecată după manifestările ei patologice sau perverse, atît de 

frecvente. Este atracția resimțită de două ființe cu perfecta conștiință a sexului căruia îi aparțin 

și care ajung să se iubească pentru că sînt ceea ce sînt — adică pe deplin bărbați sau pe deplin 

femei — și nu pentru că unul din parteneri ar fi un substitut al sexului opus. Tocmai cînd 

intervin asemenea nuanțe sau conotații, se poate produce o alunecare a relației unisexuale spre 

forme bizare, totuși netipice. Aspectul efeminat al unuia din parteneri face parte din aceste 

ciudățenii, care totuși se pot întîlni și în cadrul perechilor heterosexuale: soții foarte bărbătoase, 

soți foarte molatici sau excesiv de sensibili. 

Este incorect să se judece calitatea morală a relației dintre persoane de același sex 

pornindu-se de la eventuale forme corupte sau destrăbălate pe care ea le îmbracă de multe ori. 

Acest gen de iubire, ca și celălalt, poate să fie nobil sau să se prostitueze; să rămînă mereu pur 

sau să accepte pîngărirea; să arate continență sau, dimpotrivă, incontinență. Excesele nu-i pot fi 

puse în seamă, așa cum dezmățul și orgiile care pot avea loc pe fond heterosexual nu pot servi 

drept temei unei judecăți asupra acestuia. 

Prezentarea iubirii unisexuale ca fenomen de decadență socială nu corespunde deloc 

realității. Tocmai de această interpretare s-au prevalat întotdeauna regimurile asupritoare pentru 

a dezlănțui persecuții bestiale împotriva celor pe care natura îi concepuse altfel decît după 

șablonul cunoscut. Toată istoria culturii umane ne arată cum epocile de înflorire au fost 

totodată acelea în care iubirea dintre ființele de același sex putea și ea să înflorească într-un 

climat de libertate (ca în secolul de aur al Atenei) sau măcar de toleranță luminată (ca în timpul 

Renașterii). Între opresiunea socială, sterilitatea culturală și discriminarea sexuală există de 

asemenea o strînsă interdependență. De obicei ele se manifetă împreună. 

Dacă omenirea heterosexuală, în cea mai mare parte a ei, a pierdut capacitatea de a înțelege 

legitimitatea naturală a unei iubiri deosebite de cea practicată de ea, este și pentru că s-a dat cu 

desăvîrșire uitării luminosul exemplu al lumii greco-romane, unde fenomenul era tratat 

incomparabil mai uman și mai inteligent. Antichitatea își dădea seama — printr-un bun simț 

înnăscut, încă nefalsificat de ideologii în căutare de suflete — că cele două forme ale Erosului 

sînt complementare. Nu între ele exista conflict sau incompatibilitate pentru cei vechi, ci între 

modul demn de a înțelege sexualitatea, oricare ar fi ea, și folosirea ei într-un mod sau în 

scopuri care-l degradează pe om. Socrate era, într-adevăr, adept al iubirii care-i poartă numele, 

dar a luptat de-a lungul întregii sale vieți pentru a fi mai tare decît instinctul, pentru a se 

domina. Cînd cel mai frumos tînăr al Atenei, renumitul Alcibiade, se culcase într-o noapte 

alături de el cu evidentă intenție senzuală, Socrate rămase perfect stăpîn pe simțurile sale și nu 

cedă ispitei. Se povestește că au stat toată noaptea ca doi frați unul alături de celălalt. În schimb 

el a cultivat cu extraordinară asiduitate apropierea sufletească și spirituală de tinerii atenieni. Se 

afla zilnic în mijlocul lor nu numai din vocație pedagogică , dar și pentru că-i făcea o mare 

plăcere să contemple frumusețea și tinerețea. O plăcere în cel mai înalt grad sublimată. Aceasta 

e adevărata iubire socratică. E semnificativ că, atunci cînd i s-a făcut proces și i-au fost aduse 



cele mai absurde învinuiri, nimănui nu i-a venit în minte să-l acuze pentru aceste relații, care 

erau cea mai pură “pederastie”, dar în sensul etimologic al cuvîntului, total străin de “sodomia” 

de moștenire iudaică și paleotestamentară. 

 

Ce a urmat pentru Gide după apariția lui “Corydon” s-a putut deja desprinde din elogioasa 

recenzie făcută de Thomas Mann autobiografiei scriitorului francez. Hulirea și izolarea pe care a 

trebuit să le îndure — adevărată Bastilie psihologică — l-au găsit însă solid ancorat într-o conștiință 

de sine inexpugnabilă. Nici cu un milimetru nu s-a abătut el de la această atitudine în sfertul de 

secol care-i mai rămînea de trăit. Monumentalul său Jurnal, pe care avea să înceapă a-l publica 

tocmai în această atmosferă de crudă ostracizare, continuă, printr-o mărturie existențială, lupta sa 

pentru a impune raționalitatea unei cauze condamnate de societate sub semnul celei mai 

obscurantiste iraționalități. Nu ezită deci să se arate în acest Jurnal cu tot ce moraliștii ar numi 

slăbiciuni, conștient că sinceritatea sa desăvîrșită este mai morală și mai ziditoare de sufet decît 

discursul decent sau cuvios al celor ce-și savurează în taină turpitudinile. André Gide și-a sacrificat 

conștient respectabiltatea pe altarul autenticității. Nu puțini au fost aceia care l-au înțeles și i-au 

urmat exemplul. 



 

27. Fiul cel rebel 

Unul dintre cei dintîi asupra cărora îndrăzneala provocatoare a lui Gide exercită o înrîurire 

formativă, constituind un imbold la ieșirea dintr-o umilitoare clandestinitate, fu Klaus Mann (1906-

1949). Obligat prin naștere să evolueze în umbra unui tată devenit deja monument literar, el avea să 

se afirme totuși ca individualitate foarte distinctă și ca purtător al unui destin excepțional, în care 

viața și creația, întrepătrunzîndu-se, vor genera o adevărată capodoperă a artei de a trăi. Zbuciumată 

și tragică, e drept, dar atingînd tocmai prin aceste atribute măreția care este semnul adevăratei 

capodopere. Iar una existențială, ca cea a lui Klaus Mann, nu stă mai prejos de romanul sau drama 

pe care le prețuim din motive pur estetice. Urmărim filmul vieții lui ca pe o desfășurare epico-

dramatică a cărei spectaculozitate posedă, în plus, garanția de autenticitate a faptului real. 

Fiul lui Thomas Mann descoperi de timpuriu în scriitorul francez părintele spiritual care nu-i 

putuse fi tatăl său după trup. Admira și respecta opera acestuia din urmă, ajunsă după Primul Război 

Mondial la zenitul ei; se simțea însă mînat de propria-i vocație într-o direcție total diferită. Și 

diferențierea începea prin însuși felul de a-și înfrunta alteritatea. Situație puțin obișnuită: tatăl și fiul 

aveau în comun înclinarea spre același sex, în privința căreia însă nimeni n-ar putea afirma cu 

certitudine că fusese transmisă ereditar. Nu era exclus, dar nici incontestabil nu putea fi. Extrem de 

disciplinat în tot stilul său de viață, Thomas Mann reușise să-și refuleze freamătul stîrnit în el de 

frumusețea masculină juvenilă. Erotismul lui, de altfel foarte intens, se consuma la nivel vizual și 

imaginativ, luînd totuși, chiar și numai pe acest plan, proporții a căror anvergură, uneori 

devastatoare, Jurnalul ne-o revelează în chip tulburător. Dar cum Jurnalul stătea tot timpul sub 

cheie, adevărata fire a marelui scriitor rămînea pentru toată lumea (cu excepția devotatei și 

sacrificatei sale soții) o taină strașnic de bine păzită, inaccesibilă atît societății, cît și familiei. 

Neputînd bănui profunda asemănare dintre el și tatăl său, Klaus percepea numai 

incompatibilitățile. Or, deosebirile dintre ei erau mai degrabă periferice, adică de ordin tipologic și 

caracterologic; ele nu priveau acel strat ființial de bază unde se decide natura sexualității umane și 

prin care se manifesta o comunitate de destin infinit mai importantă decît ceea ce-i deosebea din 

punctul de vedere al inteligenței, al temperamentului sau al imaginației literare. Putem conjectura: 

dacă ei s-ar fi deschis unul altuia în adevărul lor profund, opoziția dintre ei, care avea să-i 

îndepărteze reciproc din ce în ce mai mult, n-ar mai fi luat naștere. Relația tată-fiu s-ar fi 

transformat într-o relație fraternă, bazată pe conștiința apartenenței la aceeași minoritate umană 

hulită și persecutată; în fața unei înrudiri de o asemenea natură, raporturile familiare de tip 

tradițional pierd complet rațiunea lor de a fi. Ar fi devenit atunci posibilă nu numai armonizarea 

caracterelor, dar și o stimulare creatoare reciprocă, fiul nefiind mai puțin înzestrat decît tatăl, ba 

chiar depășindu-l sub aspectul vivacității. 

Cum însă tatăl ținea prea mult la respectabilitatea sa socială și la autoritatea sa de “pater 

familias”, această deschidere și apropiere nu s-au putut produce, iar fiul s-a simțit, încă de la sfîrșit 

de adolescență, împins să caute o paternitate spirituală aptă a-i favoriza felul de a fi: pătimaș doritor 

să trăiască înfruntînd existența acolo unde aceasta pare a fi mai primejdioasă (“vivere 

pericolosamente”); total nepăsător față de riscuri precum și față de opinia publică; animat de o 

aspirație impetuoasă spre autenticitate și adevăr de care își vedea impregnată atît viața, cît și 



viitoarea operă. 

Ce maestru mai potrivit pentru Klaus, la cei 18 ani ai săi, decît cel care scrisese Les nourritures 

terrestres și Si le grain ne meurt, iar de un an — sîntem în 1925 — publicase scandalizantul 

“Corydon”. Descoperea în el “contemoporanul căruia avea să se simtă îndatorat în cel mai înalt 

grad”, după propriile-i spuse.15 Va descrie mai tîrziu16 prima întîlnire dintre tînărul abia ieșit din 

adolescență care era și ilustrul scriitor aflat pe atunci — ca țintă a tot felul de atacuri publice și 

obiect predilect al bîrfei de cafenea — în miezul fierbinte al discuțiilor literare pariziene. Fiul nu 

mai puțin ilustrului Thomas Mann fu primit de Gide, foarte prietenos, într-un cadru semnificativ. 

Pretutindeni, în modestul apartament de pe rue Vanneau, vrafuri de cărți ce urmau să fie puse în 

vînzare prin licitație: scrierile cu dedicații din partea colegilor săi care, în ciuda declarațiilor lor 

afectuoase și admirative, îl lăsaseră singur în fața valurilor de vulgară ostilitate dezlănțuite de 

sincera sa mărturisire. Era ca o răzbunare a celui trădat și abandonat, pe care Thomas Mann însuși o 

revelase, nu fără o satisfație abia disimulată, în elogioasa recenzie la Si la grain ne meurt. În această 

primă întîlnire dintre tînărul începător și maestrul consacrat, consumată peripatetic de-a lungul 

bulevardelor Parisului, se plămădea o întreagă carieră literară. 

Gide dădea nevoii lui Klaus Mann de a trăi după legile inimii, iar nu după cele ale societății, 

impulsul decisiv necesar manifestării ei curajoase și făuritoare de destin. Spre deosebire de tatăl său, 

îi repugna tocmai gîndul de a duce o existență ascunsă de ochii lumii, de a-și tăinui adevărata 

natură. Nu-i crea nici un fel de temeri sau complexe să se știe cunoscut așa cum este în realitate. 

Avem de a face cu un caz destul de neobișnuit de firească, neproblematică și aproape instantanee 

asumare a unei înclinări care creează intelectualului, și în general bărbatului cu educație burgheză, 

chinuitoare probleme de conștiință de-a lungul întregii vieți. Greu de înțeles îi era nu faptul de a fi 

venit pe lume cu această pecete, și pe care-l accepta senin, așa cum își accepta culoarea ochilor sau 

lungimea nasului. Incapacitatea celor ziși “normali” de a vedea, în ciuda “normalității” lor, 

naturalul, rațiunea de a fi într-o anumită structură psihofizică proprie unei părți a umanității de cînd 

aceasta există — iată ce-i părea de neînțeles. Scandalizării celor ce respingeau natura cînd aceasta le 

contraria fixațiile, el le răspundea cu simplitate: “Homosexualitatea este o iubire ca oricare alta, 

nici mai bună, nici mai rea: cu tot atît de multe posibilități de manifestare — mărețe, duioase, 

melancolice, grotești, frumoase sau triviale, aidoma iubirii dintre bărbat și femeie.”17 

Și iată-l pe ambițiosul scriitor de 19 ani apărînd pe piața literară cu un răspuns german la 

provocarea lui Gide. Primulul său roman “Der fromme Tanz” (“Dansul evlavios”), menționat în 

trecere cînd am evocat lupta lui Thoomas Mann cu sine însuși, era și prima raliere fățișă a unui 

scriitor german la o modalitate a condiției umane pe care societatea o disprețuia, dar de la care el se 

reclama fără nici un complex de inferioritate. Caracterul său autobiografic era cît se poate de 

evident. Ni se oferă aici, în germene, estetica lui Klaus Mann, în curs de formare sub imboldul lui 

André Gide, care făcuse din experiențele sale de viață sursa esențială a inspirației sale literare. 

Asemenea acestuia, va fi mereu el însuși eroul principal al epicii sale, fie în mod direct, fie prin 

mijlocirea personajelor, istorice sau fictive, în care își strămută firea, problematica, aspirațiile. Ca 

atare se conturează Andreas — probabil aluzie a discipolului entuziast la marele André –, figura 

centrală a romanului de debut. Descoperindu-și o altă orientare sexuală decît a celor din jur, acesta 

nu se sfiește cîtuși de puțin a o viețui nestînjenit în compania lui Niels: “Andreas se dărui întru totul 

acestei iubiri, pe care nu o simțea ca pe o rătăcire. Nici nu-i trecea prin minte să o tăgăduiască față 

de sine însuși, să o combată ca pe o degenerescență sau ca pe o boală. Asemenea cuvinte aveau 



prea puțin a face cu adevărul, veneau dintr-o altă lume. Dimpotrivă, o aproba pe deplin, lăudînd-o 

ca pe tot ce era dat și rînduit de Dumnezeu”.18 Că prin Andreas vorbea autorul însuși, și că 

identificarea cu el (opusă distanțării protectoare în care “tăticul” se arătase un așa mare maestru!) 

era o pledoarie pro domo, o putea observa orice cititor cu elementară intuiție. E tocmai ceea ce l-a 

determinat pe Thomas Mann, pentru a-și pune la adăpost onorabilitatea, să se desolidarizeze public 

de acest mic Gide german care se arăta a fi provocatorul Klaus. O desolidarizare care nu făcea decît 

să ateste claritatea și eficacitatea mesajului, dar prin care tatăl pierdea pentru totdeauna încrederea 

fiului. 



 

28. O viață de soldat 

Viața lui Klaus Mann, nu foarte lungă, a ilustrat deplina compatibilitate a acestei înclinări 

sexuale — considerată pretutindeni ca o diminuare, dacă nu chiar ca o negare a demnității 

masculine — cu o fire și o voință de luptător. Chiar fiind pentru el un izvor de mari suferințe, 

sensibilitatea extrem de vibrantă și vulnerabilă, precum și nevoia de a da și primi afecțiune, nu l-au 

împiedicat să înainteze prin lume și prin timp ca un soldat brav al unei mari cauze. Era vorba de a 

apăra și afirma valorile care, prin ascensiunea fulgerătoare a nazismului, erau călcate în picioare de 

puternicii zilei și abandonate de sufletele slabe. Întrezărind cu o uluitoare luciditate perspectivele 

funeste ale direcției luate de istorie, părăsi Germania la numai șase săptămîni de la preluarea puterii 

de către Hitler. Avea doar 27 de ani, dar era lăuntric pregătit să nu-și mai vadă niciodată patria. În 

acest timp, tatăl său, nehotărît, continua să zăbovească în München de unde nu plecă decît după 

aproape un an cînd — în ciuda laurilor puși pe creștetul lui prin obținerea premiului Nobel — se 

simți direct amenințat, dar și atunci tot din cauza activităților antihitleriste febril desfășurate de 

proaspăt exilatul său fiu. “Nu l-am putea aresta puțin pe domnul Thomas Mann din München pentru 

fiul său?”, întreba într-un raport către Himmler președintele Uniunii Scriitorilor, Hanns Johst, 

dramaturg cunoscut care se pusese la dispoziția dictaturii.19 Nu se îndepărtă prea mult, ci se stabili 

la Küsnacht, în Elveția, de unde, cînd împrejurările ar fi permis-o, n-ar fi avut de făcut decît un salt 

pentru a se reinstala în confortabila-i vilă, cu atît mai mult cu cît el conta mai departe ca cetățean al 

statului hitlerist, împotriva căruia se abținea să se pronunțe. 

Klaus își alesese ca loc de refugiu orașul Amsterdam, care era pentru el nu o reședință — n-a 

avut niciodată, pe tot parcursul vieții sale, o reședință —, ci un punct de pornire pentru toate 

ofensivele sale publicistice antihitleriste. Nu poseda ca mijloc de luptă decît cuvîntul, dar, ieșit de 

sub o pană atît de viguroasă și înfocată ca a sa, acesta avea efectul unei arme de mare precizie, în 

plus mînuită de un as. Retragerea imediată a cetățeniei de către autoritățile de la Berlin dovedea cît 

de bine nimerise tînărul scriitor cu articolele, pamfletele, apelurile sale. Desigur că “patria” 

dezlănțuia o contra-campanie împotriva transfugului, al cărui act de “trădare” era prezentat în 

strînsă legătură cu “decadența” și “perversitatea” moravurilor sale. Nu foarte mulți au aderat la 

lupta sa, care se voia polarizatoare; numeroși erau însă aceia care răspundeau evaziv chemărilor sale 

sau refuzau să se angajeze neechivoc în fața crescîndei amenințări naziste, printre aceștia nume ca 

Hermann Hesse, Robert Musil, Stefan Zweig. Trei ani a așteptat Thomas Mann pentru ca să se 

desolidarizeze oficial de regimul hitlerist, după ce refuzase de cîteva ori să se alăture fiului care-i 

solicita colaborarea la diversele sale publicații, destinate mai toate unui trist eșec. De-a lungul anilor 

de rezistență activă, Klaus avea să cunoască momente de dureroasă singurătate și neputință înaintea 

unui adversar de strivitoare forță. 

Cînd Europa, aproape în întregimea ei, ajunse la ordinele dictatorului care poruncea “lătrînd” 

(expresia aparține lui Klaus) de la Berlin, luptătorul solitar își strămută lupta de trezire și mobilizare 

a conștințelor dincolo de ocean, unde avu de înfruntat un alt fel de neînțelegere. Spiritul și stilul de 

viață nord-american nu ofereau cadrul cel mai potrivit unui mesaj alimentat de valorile bimilenarei 

spiritualități europene, totuși el persistă vitejește în a lumina opinia publică americană asupra 

prăpastiei existente între marea cultură germană și ideologia totalitar-rasistă a celor ce pretindeau a 



vorbi în numele ei. Se străduia de asemenea — prin cărți, articole, conferințe, precum și întemeind 

neobosit publicații, mereu cu o existență efemeră — să-i unească pe compatrioții săi exilați în 

Statele Unite pentru a pregăti împreună o renaștere spirituală germană, ceea ce nu era de loc simplu 

în timpul cînd numele acestui popor era pretutindeni perceput ca sinonim al agresivității. 

Veni, inevitabil, momentul cînd Klaus avu un sentiment de zădărnicie a tuturor acestor eforturi, 

ale căror roade întîrziau să se arate și cărora li se puneau în cale toate piedicile imaginabile. 

Năzuind spre un aport mai direct și mai eficient la victoria împotriva lui Hitler, ceru să fie înrolat în 

armata americană. Fu lăsat, în mod umilitor, să aștepte multe luni din cauza suspiciunilor politice 

care planau asupra lui, căci încă din 1940 fusese denunțat la FBI ca homosexual și comunist. În cele 

din urmă, totuși, cererea îi fu acceptată, iar el luă parte la debarcarea aliaților în Italia (1943). Și 

ajunse astfel, venind dinspre Sud, la Münchenul natal, unde avea să contemple ruinele vilei în care 

petrecuse o tinerețe lipsită de griji. Pentru prima oară în viața sa, și anume de dragul cauzei căreia îi 

dedicase toate forțele, acceptase să-și ascundă identitatea sexuală, ba chiar să afișeze o falsă 

heterosexualitate, altminteri prezența sa în rîndurile armatei americane, renumită prin homofobia ei, 

fiind de neconceput. Va consemna mai tîrziu oroarea resimțită în mijlocul militarilor care-i 

ostracizau pe camarazii de culoare într-un “ghetto negru” și ar fi fost în stare să-i linșeze pe cei ce ar 

fi manifestat preferințe sexuale diferite de ale majorității: “nici un nazist n-ar fi putut fi mai rău” 

20. 



 

29. Izvor de energii spirituale 

Vitejia dovedită de Klaus Mann în fața vieții și a istoriei contrazice imaginea curentă despre 

homosexualitate ca fenomen de efeminare. O asemenea imagine corespunde unor forme deviate, 

unor accidente suferite de acest tip uman — bărbatul îndrăgostit de un alt bărbat —, dar nu esenței 

lui. Un cocoșat sau un pitic, un surdo-mut sau un orb din născare, și în general o ființă venită 

infirmă pe lume, nu sînt mai puțin oameni ca fiecare dintre noi, totuși nu pe baza lor se formează 

conceptul de om. Iubirea heterosexuală însăși cunoaște atîtea rătăciri — de la sinuciderea din 

dragoste, prin torturarea psihologică reciprocă, pînă la crima pasională —, și totuși ele nu contează 

atunci cînd e să definim acest sentiment, care-și păstrează noblețea și omenescul dincolo de toate 

aberațiile posibile. Tot așa, formele bizare sau șocante, uneori de-a dreptul dezgustătoare pe care le 

îmbracă iubirea inter-masculină (mai rar cea inter-feminină, unde bunul simț, ponderea, discreția 

par a fi mai în cinste) nu pot fi evocate atunci cînd e vorba de a-i defini esența. 

Or, prin însăși natura ei, iubirea unui bărbat pentru un alt bărbat este menită să reprezinte o 

potențare considerabilă a bărbăției spirituale. Specificitatea ei constă tocmai în faptul că atracția 

reciprocă privește două ființe perfect masculine, ceea ce influențează hotărîtor caracterul 

sentimentului și generează efecte proprii numai acestui gen de iubire. Ele se află la antipodul 

efeminării cu care iubirea în cauză este identificată în mod curent și care are loc pentru motive întru 

totul comparabile celor ce dau naștere infirmităților umane de toate felurile sau formelor patologice 

de amor. O iubire autentică, normală între doi bărbați trebuie să genereze neapărat forță și curaj, să 

îndemne la fapte îndrăznețe și constituie însuși semnul după care adevărata iubire poate fi deosebită 

de o aprindere senzuală trecătoare; moliciunea îi este străină chiar în manifestările ei de tandrețe sau 

lirism. 

Poezia universal recunoscutului Walt Whitman (1819-1892) este, în lumea modernă, una din 

cele mai elocvente imagini ale acestui fenomen, și încă de o expresie atît de intensă, încît a făcut din 

acest “homosexual” notoriu (adesea numit părintele sau patriarhul homosexualității americane) 

poetul național al  celei mai puritane țări de pe fața pămîntului. Mesajul ei este foarte simplu și de o 

extremă limpezime: cînd doi bărbați își unesc sufletele și destinele, ceea ce rezultă este grandios. De 

aici aspirația frenetică a poetului spre asemenea împliniri: 

“Camerado, I give you my hand! 

I give you my love more precious than money, 

I give you myself before preaching and law; 

Will you give me yourself? Will you come travel with me? 

Shall we stick by each other as long as we live?” 

 (Song of the Open Road) 

Nici urmă în toată opera lui poetică de o “love story” între un John și o Mary; ea evocă numai 

iubirea dintre “camarazi”, ridicînd-o pe culmi de o splendoare umană demnă de glorioasele iubiri 

virile ale timpurilor străvechi. A fost și nu încetează să fie enorm impactul volumului său de lirică 

“Leaves of Grass” asupra celor care simțeau asemănător, dar nu aveau curajul să urmeze chemarea 

propriei naturi. Nenumărați cititori, iluștri sau obscuri, l-au omagiat pe Whitman pentru efectul 



eliberator al versurilor sale asupra sensibilității și gîndirii lor, dominate de frica de a fi pe deplin ei 

înșiși. Această recunoștință și-a găsit expresia cea mai înaltă și mai durabilă în odele pe care i le-au 

dedicat doi dintre poeții proeminenți ai veacului XX: portughezul Fernando Pessoa și spaniolul 

Federico Garcia Lorca, amîndoi frați spirituali ai bardului american, față de care se simțeau profund 

îndatorați, căci poezia lui îi ajutase să-și înțeleagă și să-și accepte alteritatea. E drept că Whitman n-

a declarat niciodată răspicat “eu sînt un homosexual”, dar cum putea el rosti acest cuvînt inventat în 

1869 de scriitorul maghiar Benkert (pseudonim literar: Kertbeny), luat în considerație de mediile 

academice germane doar după 1880 și devenit termen de circulație abia în secolul XX? Evocînd cu 

belșug de nuanțe trăirile proprii unei relații erotice intermasculine, poezia lui reprezintă însă cea mai 

completă și mai nobilă descriere a genului de atracție denumit de respectivul concept. Un concept 

de care, desigur, dacă ar fi ajuns să-l cunoască în accepția lui curentă, Whitman s-ar fi îngrozit: 

invenția verbală a scriitorului maghiar atrăgea după sine o înțelegere malignă și perversă, tributară 

prejudecății sociale discriminatorii formate de-a lungul secolelor și străină de realitatea umană a 

fenomenului, cel puțin așa cum o trăia marele poet american. 

Este important de notat că o astfel de potențare a forței spirituale — precum cea generată de 

iubirea inter-masculină atunci cînd aceasta a izbutit să-și atingă propria-i culme — are loc și în 

cazul iubirii dintre două persoane de sex feminin, bineînțeles dacă acestea au luat foarte în serios 

atracția reciprocă. În decursul istoriei, tocmai prin acest fel de apropiere a găsit femeia puterea de a 

depăși condiția umilitoare de slujnică și obiect al plăcerii, pe care i-o impunea dictatura masculină 

heterosexuală, afirmîndu-și forța de caracter, voința de a conta prin ea însăși. Eliberarea începută 

prin Sapho s-a continuat discret, dar tenace, de-a lungul vremurilor, ducînd la splendida înflorire a 

creativității și acțiunii feminine pe care a cunoscut-o secolul XX, datorată în foarte mare parte unor 

ilustre personalități lesbiene: Eleanor Roosevelt, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Marlene 

Dietrich, Josephine Baker, Gertrude Stein, Mary Renault, Margueritte Yourcenar și multe altele, 

universal apreciate pentru originalitatea contribuției lor la îmbogățirea imaginii despre condiția 

umană. Fenomenul nu trebuie să ne mire, deoarece amintita dinamizare spirituală nu provine din 

natura masculină, adică nefeminină, a celor ce se simt atrași unul spre celălalt, ci din caracterul 

excepțional al atracției dintre două ființe de același semn, ceea ce reprezintă o trans- cendere a 

legilor obișnuite. Cînd plus (@) poate tinde spre plus iar nu spre contrariul său, cum se întîmplă 

curent și normal, natura dezvăluie o dimensiune ascunsă și acordă binecuvîntări necunoscute celor 

mulți. 

Că iubirea dintre doi bărbați poate fi un izvor de energii spirituale incomparabile, au arătat-o cu 

prisosință nenumăratele perechi eroice de îndrăgostiți ai antichității, menționate cu admirație de toți 

marii istorici (chiar dacă arătau uneori că trebuie să-și calce pe inimă, adică pe mentalitatea 

homofobă inoculată prin educație). Și este absolut necesar să ne orientăm, pentru o justă înțelegere 

a fenomenului, după exemplele paradigmatice oferite de era precreștină, de o strălucire pe lîngă care 

pălește chiar și faimoasa dragoste dintre Paris și Elena, cauză a războiului troian. Numai în acele 

timpuri, adică înainte ca spiritualitatea greco-romană să fie declarată “păgînă” și tratată, sau mai 

bine zis maltratată, ca atare, această latură extrem de importantă a condiției și iubirii umane s-a 

manifestat în toată puritatea și noblețea ei. Prin instalarea ideologiei și ierarhiei bisericești la cîrma 

spirituală a societății, a început șirul încă neîncheiat al persecuțiilor care au chircit, îmbolnăvit, 

mutilat o formă de relație umană aflată, în virtutea naturii ei profunde, la polul opus a ceea ce astăzi, 

din ignoranță, se ia în derîdere sau se disprețuiește. 

Independent însă de toată această patologizare, socialmente provocată, înclinarea homoerotică 



își regăsește foarte repede menirea ei originară dacă iese învingătoare în duelul dintre ea și 

presiunea mediului. Are loc atunci un fel de vindecare instantanee de toate metehnele dobîndite prin 

funesta refulare, și mai ales de multele frici născute din ea, care desfigurează și împuținează 

spiritual ființa. Să ne amintim de André Gide care tîra cu sine, de ani buni, chinuitoare și paralizante 

complexe psihosexuale și în plus — ca un reflex somatic — o amenințătoare boală de plămîni: friza 

miracolul rapiditatea fulgerătoare cu care se debarasase de toată această povară numai pentru că își 

luase inima în dinți să acționeze în conformitate nu cu educația primită, ci cu propria-i natură, pe 

care pînă atunci se făcea că o ignoră. Or, camuflîndu-și adevăratele-i porniri, din teamă sau rușine, 

omul nu numai că se lipsește de forța deosebită pe care ar fi născut-o în el o conduită liberă și 

suverană, în neatîrnare față de mentalitatea dominantă, dar coboară sub nivelul elementar de curaj și 

demnitate al semenilor săi heterosexuali. Klaus Mann îndrăznise să înfrîngă tabuul social, înfruntînd 

bineînțeles inevitabilele condamnări din partea opiniei publice, dar beneficiind de afluxul de energii 

spirituale ce urmează fără doar și poate hotărîrii de a apare înaintea lumii fără mască și de a nu ceda 

în fața pretențiilor și prejudecăților ei. 



 

30. Dușmanul din lăuntru 

Primejduit era Klaus Mann nu de atracția sa firească spre același sex. căci aceasta, odată 

asumată, înceta să mai fie o problemă, ci de un dor de moarte încolțit în el din cea mai fragedă 

tinerețe și care, uneori, lua forma ispitei de a părăsi această lume. Conflictul fundamental al vieții 

lui n-avea nimic a face cu alteritatea sa sexuală (cum se întîmpla cu tatăl, sfîșiat între adevărul 

ființei sale intime și minciuna existenței sale sociale); el se datora acestei chemări a neființei care se 

opunea menirii de creator și luptător, resimțită de el cu cel puțin tot atîta intensitate. Cîteva cedări 

ale rezistenței aveau să-i pună în pericol voința de a trăi și a înfăptui. În fața acestui incontrolabil și 

imprevizibil dușman lăuntric nu se putea apăra decît agățîndu-se cît mai strîns de viață, bineînțeles 

de cea capabilă să genereze bucurie de a trăi. În această luptă cu moartea din suflet, aliatul cel mai 

credincios i-a fost tocmai homoerotismul care pe cei speriați și refulați îi poate împinge spre cea 

mai neagră deznădejde. Pentru el era prilej de a zîmbi și spera, forță care-l sustrăgea funestei 

aspirații. 

Nu i-a fost însă credincioasă, din nefericire, iubirea căreia i se dăruia cu sincer și generos elan. 

La o privire superficială a lucru-ri-lor, am putea spune că n-a avut noroc în dragoste. Cauza reală 

este totuși de căutat pe un plan mai profund decît cel sentimental. Stadiul însuși de dezvoltare în 

care se află această formă de relație umană zădărnicește realizarea năzuinței spre absolut, 

consubstanțială ei. Două milenii de teroare heterosexuală, religios orchestrată și juridic armată, au 

împiedicat-o să evolueze normal și liber, să se cristalizeze în forme clare, să-și creeze o logică și o 

coerență proprie. Obligată să se manifesteze pe furiș, lipsită de orice perspectivă de trăinicie și 

putîndu-se aștepta în fiecare clipă la o curmare bruscă și brutală, a văzut nestatornicia devenindu-i a 

doua natură. S-ar putea ca într-un climat de libertate și înțelegere ea să recupereze virtuțile pe care 

cele două milenii de ani de asuprire și defăimare nu i-au îngăduit să le dobîndească sau au făcut-o să 

le piardă; deocamdată, însă, situația este aceasta — tristă și dură: Erosul inter-masculin are o viață 

intensă, dar scurtă. 

Nu acesta este cazul iubirii așa-zise lesbice, mult mai rezistentă, femeile neavînd decît foarte rar 

de suferit din cauza atracției lor reciproce, ceea ce a pus o altă pecete pe afecțiunea care ia naștere 

între ele. Există, de asemenea, excepții în relațiile sentimentale dintre doi bărbați, atunci cînd 

acționează caractere foarte integre și mai ales cînd atracția senzuală se subordonează unui interes 

superior sau unui țel spiritual. E ceea ce a determinat lunga durată și noblețea iubirii lui 

Michelangelo (1475-1564) pentru Tommaso de Cavalieri, inspirator nu numai al faimoaselor sonete, 

dar și al unor opere sculpturale, și care l-a însoțit credincios pe marele artist pînă la sfîrșitul zilelor 

acestuia; sau conviețuirea timp de decenii a gînditorului social-politic britanic Edward Carpenter 

(1844-1929), deșteptător energic al conștiinței de sine în cei numiți de el “uraniști”, cu mai tînărul 

George Merrill, într-o Anglie victoriană puternic homofobă: au înfruntat împreună adversitatea 

mediului și i-au însuflețit pe cei care nu aveau acest curaj, bunăoară pe foarte cunoscutul scriitor 

E.M. Forster, căruia i-au inspirat celebrul roman “Maurice”. Mai aproape de noi avem exemplul 

compozitorului britanic Benjamin Britten (1913-1976), care a trăit toată viața alături de tenorul 

Peter Pears, într-o indestructibilă armonie a sufletelor și o colaborare creatoare căreia îi datorăm 

cîteva înfăptuiri artistice notabile. 



Klaus Mann era pe deplin înzestrat pentru o asemenea legătură, adîncă și trainică. Viața de 

soldat al unei cauze și de perpetuu călător pe care a dus-o nu i-a oferit, însă, posibilitatea de a 

realiza acea plenitudine sufletească sub semnul reciprocității și statorniciei, la care năzuia cu atîta 

ardoare. Or, faptul de a vedea, de atîtea și atîtea ori, cum bucuria promisă se dovedește a nu fi decît 

amăgire și amărăciune, iar din speranța unei însoțiri triumfătoare peste timp rămîne doar resemnarea 

în singurătate, implica o eroziune progresivă a forțelor sufletești. Iar acestea, puse la încercare și de 

alte vitregii ale vieții (interminabilele, umilitoarele greutăți materiale, lipsa de înțelegere a celor din 

jur, eșecul nenumăratelor încercări de a înjgheba ceva pe plan cultural) slăbiră treptat, pînă cînd 

dușmanul din lăuntru, profitînd de un moment de mare oboseală sufletească, își impuse întunecata 

voință. Un pumn de barbiturice dădură peregrinului ostenit brînci spre celălalt tărîm. Actul se 

consuma în camera unui hotel și apoi a unui spital din Cannes — una din nenumăratele stațiuni ale 

unei călătorii ce nu cunoscuse niciodată un adevărat popas și care durase 43 de ani. Murea așa cum 

trăise: pe drum. Însemnarea de a doua zi din Jurnalul lui Thomas Mann, care se afla pe atunci la 

Stockholm, sugerează mai degrabă sforțarea de a părea îndurerat decît durerea reală: “Sosire la 

hotel și puternic șoc. Telegramă anunțînd starea disperată a lui Klaus la Clinica din Cannes. 

Imediat după, o prietenă a sa și a Ericii îi anunță moartea. Stăm împreună îndurerați. Compătimire 

cu inima de mamă și cu Erica. Nu avea voie să le facă așa ceva. S-a petrecut desigur pe neașteptate 

pentru el însuși, cu somnifere procurate într-o drogherie new-yorkeză. Șederea sa în Paris — 

funestă (morfină). Vorbim mult despre el și despre felul irezistibil în care acționa, de multă vreme, 

ideea fixă a morții. (Ceea ce a făcut) e jignitor, urît, crud, brutal și iresponsabil” (22 mai 1949). 

După care trece, imperturbabil, la notații privind conferințe și întîlniri mondene. Moartea fiului 

ocupa un loc mult mai redus decît cel acordat unora din fantasmele sale erotice, în care Jurnalul 

abundă, și cu o participare lăuntrică de o intensitate izbitor inferioară. În schimb, nu ezită să țină o 

lecție de morală celui ce zăcea în sicriu. 



 

31. Requiem pentru un soldat 

Ceea ce realizase Klaus Mann de-a lungul acestui relativ scurt, dar extrem de intens parcurs, era 

suficient pentru ca el să poată spune la rîndul lui: Exegi monumentum! Căci viața lui fusese nu 

numai aventură sentimentală și peregrinare fără odihnă, dar și disciplină și concentrare puse în 

serviciul vocației scriitoricești. Opera sa literară, constituită din epică, eseistică și Jurnal, exact ca 

cea a tatălui său, se va dovedi odată nu mai puțin capabilă de supraviețuire decît cea a ilustrului său 

părinte, și în orice caz scrisă cu un nerv pe care avea toate motivele să i-l invidieze autorul lungilor 

și nu întotdeauna captivantelor convorbiri filozofice din “Muntele vrăjit” sau al savantelor, dar atît 

de puțin epicelor descrieri științifice și analize muzicale din “Doctor Faustus”. O făurise printre 

picăturile unei neobosite, și totuși sufletește atît de obositoare existențe nomade, în totală opoziție 

cu obișnuințele tihnit burgheze ale tatălui său, care nu putea crea decît în condiții de total confort. 

Fiecare loc unde se instala, fie și numai pentru o noapte, devenea un șantier de lucru scriitoricesc. 

Era această frenezie a muncii devenite stil de viață nu numai voință făuritoare de operă, dar și un 

mod eficace de a opune rezistență funestei chemări ce se ridica din insondabilele și primejdioasele 

adîncuri ale ființei. Alături de acțiunea luptătoare continuă, scrisul i-a dat putere să alunge acest 

adversar lăuntric care se ivea frecvent în pragul intimității sale ostenite, invitîndu-l să-l urmeze. 

De un interes deosebit pentru cercetarea de față este acea parte a operei lui Klaus Mann în care 

se portretizează epic figuri reprezentative ale familiei sale spirituale, atît de prost cunoscută și de 

aceea cu atîta ușurință calomniată. Mesajul subiacent și comun acestor portrete în formă de roman 

sau nuvelă este acesta: “Adîncește-te, cititorule, în destinul acestor semeni ai tăi și vei vedea că nu 

sînt mai puțin normali decît tine. Te pot depăși uneori în măreție, dar nu cad mai jos decît poți 

cădea tu însuți. Nu sînt în esența lor nici perverși, nici bolnavi, iar dacă totuși se întîmplă să fie, 

perversitatea și boala lor sînt de aceeași natură cu ale tale, heterosexualitatea ta nepunîndu-te 

automat la adăpost de excese și aberații. Sînt în fondul lor exact ca și tine, reprezintă doar cealaltă 

parte a condiției umane, asupra căreia, deoarece ai avut parte de o anumită educație, nu vrei să te 

apleci, sau pe care o respingi fără a fi încercat să-i examinezi rațiunea de a fi. Sînt ca partea 

ascunsă a lunii, iar luna, dacă s-ar putea exprima într-un grai pe înțelesul oamenilor, desigur n-ar 

nega ceea ce nu se vede. Probabil că i-ar îndemna pe oameni să întreprindă ceva pentru a o 

cunoaște în totalitatea ei”. Ceea ce ei și fac, de un timp. Cîți manifestă însă un asemenea interes 

pentru cealaltă față a acestei umanități care aspiră atît de intens spre cunoașterea de sine tocmai 

pentru că simte instinctiv că o parte a condiției umane îi scapă, că imaginea pe care o are despre ea 

însăși nu este întreagă? Și această imagine, într-adevăr, nu poate fi întreagă cîtă vreme omul cu 

înclinare sau educație heterosexuală se va considera, suficient și arogant, singurul îndreptățit a păși 

pe acest pămînt. Așa cum se considerau pe vremuri omul alb sau catolicul cruciadelor, iar mai 

recent arianul blond care schimbase crucea cu svastica, ori mahomedanul fundamentalist, pentru 

care cine nu e închinător al lui Alah este un necredincios. 

Un Alexandru cel Mare, un Ceaikovski, un Ludovic II al Bavariei n-au dus viața celor mulți, n-

au întemeiat o familie, n-au procreat, deoarece nu femeia îi atrăgea, ci propriul lor sex. Au fost 

cinstiți față de ei înșiși și consecvenți cu natura lor, deși ar fi putut foarte bine executa și ei în scop 

reproductiv actul săvîrșit fără nici o plăcere de către Thomas Mann și toți cei care, pentru a se pune 



la adăpost de ostilitatea unei lumi intolerante și neînțelegătoare, au ales soluția dublei existențe. Să 

fie însă ceea ce aceștia au făurit și dăruit omenirii, prin efortul născător de valori al propriului lor 

spirit, de mai puțin preț decît o progenituri hetero-sexual venită pe lume? Klaus Mann le studia 

viața, o retrăia și o evoca pentru alții într-o impresionantă încercare de a-și explica și justifica 

propriu-i destin, de a-și găsi familia spirituală dincolo de veacuri și de a i se integra, dar mai ales de 

a le ajuta celor înrudiți cu el să-și învingă complexele de inferioritate. Căci nu este puțin lucru, 

pentru cel ce așteaptă din partea societății numai hulă, să știe că natura a însemnat în același fel și 

asemenea bărbați care au sfințit neamul omenesc: creatorul vizionar al unui imperiu în care spiritul 

european se înfrățea cu cel asiatic; compozitorul atîtor melodii a căror melancolică frumusețe 

înaripează sufletul; regele care a cutezat să pună arta mai presus de interesele politice și grație 

căruia Richard Wagner și-a putut desăvîrși opera. Înfăptuirile lor, ca și ale atîtor alte personalități 

înrudite cu ei prin nevoi sufletești asemănătoare, ne îndeamnă să căutăm ființei umane o rațiune de 

a fi superioară populației generatoare de urmași. Aceasta este desigur însăși natura, dar nu toată 

natura. Mai există și “cealaltă parte a lunii”, voința misterioasă a naturii de a aduce pe lume ființe 

plăsmuite altfel decît majoritatea, tocmai deoarece numai prin ele își realizează ea unul din 

scopurile ei, și este de datoria atît a celor mulți, cît și a celor puțini, să descopere care este acest 

scop. Și acum să ne lăsăm călăuziți de Klaus Mann în cercetarea acestor destine ai căror purtători și-

au început înaintarea lor prin viață trebuind a înfrunta cea mai tulburătoare întrebare care se poate 

naște într-un spirit uman: “De ce nu sunt ca ceilalți?”. 



 

32. Luminoasele obîrșii 

Abia intrat în al treilea deceniu al vieții sale, Klaus Mann simți atracția fascinantă a unei figuri 

de supraomenească anvergură — aceea a lui Alexandru Macedon, al cărui grandios, enigmatic și 

tragic destin îi vorbea cu o elocvență fraternă. O atracție profetică: hotărîndu-se să-i consacre al 

doilea său roman și întreprinzînd în acest scop o imensă operă de cercetare istorică, tînărul ce nu 

împlinise încă 23 de ani își întrezărea propriul său viitor de luptător, de cosmopolit și de pribeag, 

căruia avea să-i fie dat a pieri de timpuriu și printre străini. Felul pasionat al lui Alexandru de a-i 

iubi pe cei de un sex cu el, incandescența erotică de care erau străbătute prieteniile sale masculine, 

precum și lipsa oricăror manifestări de sentimentalism heterosexual: asemenea trăsături îl făceau pe 

eroul macedonean și mai drag, și mai grăitor aceluia care sfidase cel mai redutabil tabu social, 

arătînd dezinvolt adevărata sa natură și mirîndu-se candid că lumea nu poate înțelege lucruri atît de 

simple și firești. 

Ce prăpastie despărțea ipocrita, complexata, intoleranta societate occidentală modernă, și în mod 

deosebit bigota Bavarie super-catolică în care trăia, de umanitatea timpurilor antice cînd, în vechea 

Eladă, se cristalizau formele fundamentale ale gîndirii europene! Ce-i drept, ele aveau să determine 

necontenit spiritualitatea acestui continent, dar dezvoltările cărora le erau supuse nu mai lăsau să se 

întrevadă nimic din seninătatea, libertatea și plenitudinea umană sub semnul cărora le făuriseră 

grecii de odinioară. Pe tărîmul Erosului inter-masculin, discon-tinuitatea era brutală și învedera o 

adevărată mutilare a condiției umane. Ce oameni vor fi fost aceia care — după cum relatează 

Plutarh21 — nu numai că nu erau șocați cînd Alexandru îl îmbrățișa și săruta cu foc pe tînărul 

persan Bagoas, cunoscut tuturor ca favorit intim al său, dar aplaudau și cereau comandantului și 

regelui lor să repete gestul, ceea ce acesta se grăbi să facă! 

Erau vremuri de neînchipuit pentru cei în ale căror creiere avea să se înfigă, generatoare de 

artificiale repulsii și maladive frici, obsesia biblică a Sodomei, atît de funestă dezvoltării firești a 

sensibilității și gîndirii umane. Și ele, totuși, au existat. Ba mai mult: tocmai lor le datorăm valorile 

în numele cărora omul a ținut piept ofensivelor dezlănțuite împotriva lui de tirania obscurantistă a 

tuturor ideologiilor, indiferent că se reclamau de la Dumnezeu sau îl negau. Căci e foarte greu să 

găsim printre reprezentanții majori ai acelor timpuri unul care să nu fi împărtășit acest mod de a 

privi sexualitatea, coextensiv cu întreaga cultură elină și parte integrantă a unui stil de viață. Cine-i 

admiră pe cei de atunci pentru incomparabila lor creativitate spirituală, reproșîndu-le însă 

atașamentul față de ceea ce mentalității de azi îi apare ca viciu, dovedește că n-a înțeles nici unul 

din termenii aparentei contradicții. Ambele aspecte făceau parte dintr-un tot armonios și indivizibil: 

ființa căreia nimic din tot ce-i omenesc nu îi era străin și care se înalță deasupra negurilor și 

vicisitudinilor istoriei aidoma unui Olimp etern, sublim miracol al existenței umane pe această 

planetă. Klaus Mann se dăruia scrierii sale despre Alexandru și pentru a evada dintr-o atmosferă 

socială pe care frustrațiile tiranic impuse și prefăcătoria de rigoare o făceau irespirabilă. 

Nemuritorul macedonean îl invita la o călătorie imaginară eliberatoare într-o lume și într-un timp în 

care nimeni nu se rușina să apară în fața celorlalți așa cum îl plămădise natura. 

Unul din nenumăratele mari merite ale vechilor greci a fost și acela de a cultiva în spiritul 

frumosului și binelui (principii inseparabile și alcătuind ceea ce este numit, cu un singur cuvînt, 



Kalokagathon) o pornire umană a cărei obîrșie — simultană poate cu însăși apariția omului — se 

pierde în negura timpurilor. Mulți au numit-o “amorul grec”, ca și cum ar sta în puterea unei națiuni 

să inventeze ceva ce ține de natura însăși și străbate mileniile. Pe de altă parte, pe măsură ce 

omenirea europeană se depărta de izvoarele ei eline, paternitatea acestei înclinări era atribuită acelor 

noi națiuni în rîndurile cărora ea se manifesta cu o deosebită intensitate. Francezii vorbeau despre 

“viciul italian” în timp ce italienii erau încredințați că era vorba de un “viciu francez”; cine dorea ca 

Europa să iasă cu fața curată, invoca “viciul turc”, dar pretutindeni unde se întinsese stăpînirea 

britanică, băștinașii erau siguri de obîrșia engleză a buclucașei deprinderi. Între timp antropologii și 

etnologii demonstrau pe bază de fapte existența fenomenului cu pricina atît la nenumărate popoare 

zise primitive, cît și la civilizații cu un trecut venerabil ca cea chineză, japoneză sau aztecă. 

Vechii greci n-au inventat așadar nimic, căci se pot inventa valori care fac parte din 

suprastructura culturală a umanității, nu și ceea ce ține de infrastructura ei biopsihică, emanație a 

naturii universale. Ei au contemplat însă cu luciditatea și înțelepciunea care le erau proprii această 

dimensiune oarecum surprinzătoare a condiției umane, i-au deslușit rațiunea de a fi, i-au stabilit 

normele ideale de manifestare, au făcut tot ce le permitea geniul rasei pentru a o integra armonios 

existenței individuale și vieții sociale. Cu un simț al naturii și al naturalului pe care ne este aproape 

cu neputință să-l redobîndim, într-atît ne-au înrobit modelele și șabloanele de proveniență socială, ei 

nu s-au gîndit niciodată să interzică un impuls ce intra, e drept, într-un oarecare conflict cu forma 

dominantă, reproductivă a Erosului (mai ales din perspectiva noastră, modernă), dar se dovedea nu 

mai puțin înrădăcinat în adîncurile ființei. Dacă e să luăm în serios noțiunea de “amor grec”, va 

trebui să vedem în ea cea mai înaltă conștientizare a acestei laturi a firii umane, cu o viziune foarte 

clară a limitelor în lăuntrul cărora ea se poate manifesta în deplină armonie cu demnitatea 

persoanei: a nu constrînge, a nu abuza, dar mai ales a nu pune plăcerile trecătoare mai presus de 

țelul adevăratei iubiri, emblematic formulat în nemuritorul “Symposion”: uniunea trainică a 

sufletelor. Prin respectarea acestora, amorul grec — o noțiune vagă și difuză, tîrînd în plus după ea 

o conotație peiorativă — ia forma mai precisă și mai nobilă a iubirii socratice sau platonice.  

Firește că au existat în lăuntrul culturii eline și puternice tendințe critice față de instituția, 

filozofia și practica acestei iubiri. Căci și o asemenea reacție ține de natura umană: așa cum sîntem 

făcuți, sîntem cu toții înclinați, atunci cînd împărtășim o formă dominantă de viață sau gîndire, să 

contestăm celor ce se află în minoritate dreptul de a gîndi și a trăi altfel decît noi. Nu există tărîm al 

conduitei umane pe care să nu se manifeste această tendință înnăscută spre intoleranță. Tolerantă 

este întotdeauna doar gîndirea celor ce sînt — și atîta vreme cît sînt! — oprimați sau marginalizați, 

adică a celor numericește inferiori și lipsiți de puterea care decurge din poziția socială dominantă 

sau dominatoare. Rațiunea profundă pentru care heterosexualul mijlociu, exponent fidel al masei, îl 

detestă pe homosexual nu se deosebește în esență de cea care a generat ura, antipatia sau 

animozitatea creștinilor față de așa-zișii păgîni, a catolicilor față de protestanți, a dreptcredincioșilor 

față de eretici, a bisericilor față de secte, a proletarilor față de capitaliști, a comuniștilor față de 

deviaționiști, a partidului la putere față de opoziție, a națiunii majoritare față de minoritățile 

naționale credincioase cu încăpățînare tradițiilor proprii etc. De cele mai multe ori nu se trece 

dincolo de agresiunea verbală, dar nu puține au fost și cazurile cînd cei socialmente puternici au 

încercat, și uneori au reușit (să ne amintim de noaptea Sfîntului Bartolomeu, de “cruciada” 

împotriva catarilor din Sudul Franței, de diversele pogromuri și forme de “purificare etnică”) să-i 

extermine pe cei puțini, dar îndărătnici în crezul lor. Începînd cu secolul IV, adică din momentul 

cînd creștinismul a devenit religie de stat, iubirea dintre doi bărbați, pînă atunci o componentă 



firească a vieții sociale, a devenit crimă, urmărită cu o cruzime care abia în a doua jumătate a 

secolului XX a început, pe ici pe colo, să mai slăbească. Ajuns la putere și impus prin forță maselor, 

creștinismul a acreditat ca unic îndreptățit, adică “plăcut lui Dumnezeu”, felul de a înțelege iubirea 

propriu zeloșilor lui propagatori : mai cu toți ființe sexualmente frustrate, complexate sau fanatizate 

— de la Pavel, care tuna și fulgera împotriva bărbaților ce-și neglijează soțiile pînă la Origen, care 

se autocastra pentru a realiza o imposibilă sfințenie — și, în plus, tîrînd după ei moștenirea 

obsesiilor teologice iudaice. 

Ei bine, nici urmă în Grecia antică de asemenea forme de intoleranță la cei ce criticau iubirea 

inter-masculină. L-au putut condamna la moarte pe Socrate, deoarece vorbea de un “daimon” 

necunoscut cetății și îi învăța pe tineri cum să descopere adevărul prin gîndire, ceea ce apărea 

autorităților ca o acțiune corupătoare, dar nu s-a făcut pe parcursul procesului nici cea mai mică 

aluzie la trecutul său erotic de amant al lui Alcibiade și Critias. Cum ar fi putut Atena să condamne 

o pornire proprie chiar și marelui ei legislator Solon, autor nu numai al faimoaselor principii de 

conviețuire cetățenească, dar și al unor poezii dedicate farmecului masculin juvenil? O nație, își 

ziceau vechii greci, trebuie să se afle într-o stare de bestială primitivitate pentru a vrea să extermine 

ceea ce majoritatea nu poate înțelege sau împărtăși. O convingere căreia i-au dat o expresie 

nemuritoare în mitul generat de către destinul istoricește real al personajului numit Orfeu, părintele 

muzicii, așa cum avea ea să fie practicată pe continentul european. 

Căci Orfeu, al cărui viers îmblînzea fiarele (adică fiara din firea omenească), nu era numai soțul 

credincios al Euridicei, a cărei timpurie pierdere avea să dezlănțuie în miticul muzician acea criză 

existențială simbolizată prin coborîrea sa în lumea umbrelor. Aceasta este doar prima parte a istoriei 

lui. În cea de a doua îl întîlnim în Tracia, în apropierea Mării Negre, total schimbat: devenit 

indiferent la farmecele sexului opus și dăruit iubirii tinerilor Traci, dintre care tradiția a reținut 

numele lui Calais. În “Metamorfozele” sale, Ovidiu (exilat tocmai acolo unde legendarul bard își 

petrecuse a doua parte a vieții) caracterizează cum nu se poate mai limpede noua orientare 

psihologică a lui Orfeu: “Ocolea orice contact cu femeile, fie deoarece suferise, fie pentru că așa se 

legase; multe însă ar fi vrut să se unească cu el, și numeroase fură cele ce suferiră pentru a fi fost 

respinse. Fu el cel care a învățat popoarele Traciei să-și îndrepte iubirea spre tinerii cei fragezi și 

să se desfete cu scurta primăvară a acestor ani, culegîndu-i primele flori”22. Un fel de a fi care 

înfurie Menadele, femei stranii și sălbatice, între amazoane și preotese ale unui cult orgiastic. 

Nemaisuportînd indiferența lui Orfeu, și mai ales concurența pe care le-o făcea la tinerii din 

împrejurimi, se înțeleseră să-l atace și să termine cu el. Tăbărîră, așadar, asupra lui, îl ciopîrțiră, iar 

capul, legat de liră, i-l aruncară în mare. Așa pieri Orfeu. 

Dar capul cîntărețului asasinat, spune mai departe legenda, pluti pînă ajunse la țărmul insulei 

Lesbos, unde poetesa Sapho îl îngropă sub un arbore. Or, Sapho este nu numai omologul poetic al 

lui Orfeu, în calitatea sa de mamă a poeziei lirice europene, dar și omologul lui erotic pe plan 

feminin, căci ea stă la obîrșia europeana a iubirii așa-zise lesbice. Ivite așadar mai mult sau mai 

puțin concomitent, cele două forme ale Erosului unisexual trebuiesc privite ca intim legate între ele 

prin natura lor asemănătoare — așa s-ar putea tălmăci în termeni moderni transfigurarea saphică a 

morții lui Orfeu. Pe acest plan bărbatul și femeia se întîlnesc într-un cu totul alt spirit, care face 

posibilă înțelegerea lor deplină, greu de conceput cîtă vreme rîvnirea reciprocă și dorința de a se 

“cuceri” unul pe celălalt dau tonul apropierii dintre sexe. În plus, această iubire, bazată pe 

asemănare, iar nu pe contrast, este inseparabilă de începuturile celor două arte surori: muzica și 



poezia. Iar cum istoriografia antică a păstrat chiar numele tinerilor de care fusese îndrăgostit Fidias, 

putem spune că și sculptura europeană are la originea ei un reprezentant al “celeilalte iubiri”. 

Istorisirea mitului ar rămîne însă incompletă, dacă n-am aminti furia cu care bărbații traci au 

reacționat la aflarea sfîrșitului tragic al lui Orfeu. Citim în “Iubirile” lui Phanaocles, poet alexandrin 

din secolul III (î.e.n.): 

Aflînd războinicii traci 

De-a soațelor crudă faptă,  

Cumplită durere-i cuprinse; 

Își tatuară atunci nevestele 

Pentru ca semnele-ncrustate-n piele 

Să le amintească totdeauna crima. 

Și ca pedeapsă pentru moartea lui Orfeu 

Își tatuează pînă azi femeile.23 

Era judecata morală a grecilor față de cei incapabili să înțeleagă alteritatea voită de natura însăși. 

Avea ca obiect un grup uman aflător departe de granițele vechii Elade (unde o asemenea faptă ar fi 

fost de neconceput), și care stîrnea reprobare chiar și printre așa-zișii barbari. Dezlănțuirea 

criminală a Menadelor împotriva cîntărețului iubitor de tineri traci anticipa profetic isteria 

homofobă care avea să ia naștere peste puține secole în Europa creștinizată și la al cărui simplu gînd 

grecul de odinioară ar fi fremătat cu oroare. Stigmatizarea ei continuă însă a se lăsa așteptată. 

Dar simbolul prin care înțelepciunea mitologică elină contrabalansa în modul cel mai eficace 

tendințele critice față de iubirea inter-masculină avea să fie mitul lui Ganimede. Frumu-sețea acestui 

prinț troian îl cuceri pe Zeus însuși care, transformat în vultur, îl răpi și-l duse cu sine în Olimp, 

făcînd din el paharnicul său. Un privilegiu absolut unic, neîmpărtășit de nici una din femeile 

pămîntene seduse de părintele zeilor, căci ele rămăseseră toate printre muritori. Nemuritoare și 

părtașă la gloria divină — așa prezintă mitul lui Ganimede acea formă a Erosului care, neposedînd 

strivitoarele justificări naturale ale relației heterosexuale, avea totuși nu mai puțin importantele ei 

titluri de noblețe spirituală. Din antichitate și pînă în timpuri recente, Gaminede n-a încetat să-i 

inspire pe artiști, printre care Michelangelo, Correggio, Benvenuto Cellini, Rembrandt, Rubens, 

Carracci, Goethe, Schubert. Sensibilitatea față de acest mit lasă mereu să transpară o latură ieșită 

din comun, heterodoxă, în artistul inspirat de el. 

Și astfel, frumusețea absolut unică, niciodată repetată, a umanismului antic elin consta în 

echilibrul pe care-l realizase între cele două forme ale Erosului: cea bazată pe contrast și cea bazată 

pe asemănare, cea dominantă și cea complementară, natura care se reproduce și natura care nu se 

reproduce. Se recunoștea, cu o subtilitate ce nu încetează să ne uimească, structura duală a ființei 

umane, caracterul fluid și oscilant, plastic și adaptabil propriu sensibilității sale erotice. Se înțelegea 

că nevoia de iubire este, prin însăși firea ei, refractară limitelor și demarcațiilor rigide, ea tinzînd 

spre universalitate, spre totalitate. De aceea îl vedem pe Zeus atras atît de Leda, cît și de Ganimede, 

iar pe Ahile îndrăgostit nu numai de Patrocle, dar și de captiva Briseis. 

Poate această ștergere a granițelor dintre cele două modalități ale Erosului să apară monstruoasă 

și scandaloasă europeanului modern, dresat printr-o educație bimilenară să-și canalizeze într-un 

anumit fel instinctele, dar el ar face bine să-și aducă aminte că acolo unde oamenii gîndeau și trăiau 

în acest spirit se află leagănul propriei sale culturi. Pe atîtea tărîmuri se poate auzi astăzi chemarea 

“Înapoi, la izvoare!”, care se impune ca singură soluție atunci cînd oamenii își dau seama că s-au 



înstrăinat de obîrșie, de începuturi. Poate că și viața psihică a omului are nevoie de o asemenea 

revenire la sursă pentru a pune capăt crizei spre care au împins-o ideologizările și îndoctrinările, 

falsa spiritualizare, moralismul excesiv. Nu e dezolant să fim nevoiți a constata că, în ciuda 

mileniilor de dezvoltare culturală, ființa umană apare, în ce privește forța caracterului, cu mult 

inferioară celei de pe vremea lui Pericle sau Alexandru Macedon? Nu e greu să ne imaginăm cum ar 

fi reacționat grecul de odinioară, cu înțelegerea lui cuprinzătoare și tolerantă, dacă i s-ar fi vorbit 

despre un trib feroce, undeva printre barbarii din nord, în care heterosexualii nu numai că-i detestă 

pe homosexuali, dar îi urmăresc, îi asupresc și le interzic manifestarea liberă a sentimentelor. Ar fi 

zis, desigur: “Ce monstruos, ce scandalos!” 

Exact așa percepuse și Klaus Mann societatea occidentală în mijlocul căreia trăia în anii 

douăzeci. Societatea care-l distrusese fără milă pe Oscar Wilde și încă nu arăta intenția de a-l 

reabilita, deși era vorba de un artist de primă mărime; care ar fi vrut să-l vadă și pe André Gide 

împărtășind același destin și, în neputință de a i-l impune, îl ostracizase psihologic; care-l făcuse pe 

tatăl său, genialul, dar temătorul Thomas Mann, să se adapteze ipocrit mentalității dominante, să 

dezavueze public ceea ce trăia în propria lui fire. În comparație cu această lume, dezumanizată prin 

exces de evlavie și moralitate, cea a vechilor greci va fi părut  un loc de refugiu spiritual tînărului 

scriitor care începea să-și intuiască destinul de hăituit. Adîncindu-se în universul uman în fața căruia 

îl punea timpul lui Alexandru Macedon, evada psihologic dintr-un mediu a cărui ostilitate față de 

propria-i persoană începuse deja să o simtă. 



 

33. Viața intimă a unui cuceritor 

Klaus Mann avusese ingenuitatea să creadă că apărînd în fața celorlalți așa cum era în realitate, 

franchețea sa va fi apreciată ca un act de curaj. Se înșela, însă, închipuindu-și că lumea va gîndi 

dintr-o dată altfel despre ceea ce, de aproape două mii de ani, îi apărea ca rușinoasă pierdere a 

demnității masculine. Voința, cu adevărat bărbătească, de a trăi fără mască, nu ajunsese încă să 

conteze ca virtute în ochii celor ce cultivau etica prefăcătoriei. Pentru aceștia el nu era pe deplin 

bărbat, ci un fel de compromis penibil între cele două sexe. Răspunse atunci, evocînd viața celui 

mai mare conducător de oști din istoria omenirii, Alexandru Macedon, pe care faptul de a-i fi iubit 

pe cei de un sex cu el nu l-a împiedicat să devină simbol suprem al virilității. 

Că această înclinare erotică era nu numai prezentă, dar  puternic dominantă în natura lui 

Alexandru este de netăgăduit, principalii istorici din antichitate — Arrian, Curtius, Plutarh, Justin, 

Diodorus — fiind în această privință unanimi, cu ușoare diferențe în interpretarea faptelor. Or, 

faptele sînt acestea: 

În primul rînd, totala absență a femeii ca sursă de preocupări sentimentale. Cele două căsătorii 

contractate de el în Persia au avut o semnificație pur simbolică: năzuința sa spre unirea culturilor și 

popoarelor manifestată între altele prin organizarea unor nunți de masă între soldații săi și fete 

persane. Și a vrut să dea un exemplu, să stimuleze. Foarte rar apărea însă în public ca soț al uneia 

dintre cele două prințese, pe care de altfel viața sa de necontenite cuceriri nu-i îngăduia să le vadă 

decît din cînd în cînd. Probabil că tocmai această enormă distanță psihologică dintre soț și soție a 

justificat zvonul care a circulat după moartea lui Alexandru: acela de a fi fost otrăvit de către 

Roxana, care se simțea ignorată (și care avea să-și dovedească în mod neechivoc vîna criminală 

ordonînd și organizînd asasinarea celeilalte soții, Statira). Oricum, imposibilitatea de a-i atribui lui 

Alexandru atașament sentimental față de o femeie rămîne un fapt incontestabil. Nici măcar 

Hollywoodul, atît de inventiv cînd e vorba de a agrementa acțiunea istoricește reală cu episoade de 

viață intimă mai puțin sau deloc reale, n-a putut găsi în biografia eroului macedonean pretexte 

pentru înfloriturile sale lirico-romantice, atît de dragi publicului. Filmul lui Robert Rossen, cu 

Richard Burton în rolul titular, are o sobrietate care provine nu atît din stilul realizatorilor, cît din 

natura însăși a eroului. Cuceritorul de popoare nu era, din păcate, și un cuceritor de inimi feminine. 

Între Alexandru și Don Juan antiteza este absolută. 

Ceea ce nu înseamnă că Alexandru nu a avut viața sa sentimentală, numai că aceasta era de un 

fel pe care pudibonderia hollywoodiană, absolut obligatorie în anii’50, nu-l putea valorifica 

cinematografic, deși istoria îi oferea generos fapte, și anume: prezența necontenită pe lîngă 

Alexandru a doi bărbați mace-doneni, cu răspunderi dintre cele mai înalte și aflîndu-se mereu în 

imediata lui apropiere, singurii care aveau acces oricînd la el. Mari prieteni, și nimic mai mult, 

poate spune cine n-are ochi pătrunzător, atunci cînd e vorba de asemenea lucruri. Aceasta și este 

interpretarea dată de o anumită istoriografie, inutil preocupată să-i cruțe lui Alexandru rușinea de a 

fi revendicat de către huliții homosexuali ca frate spiritual, dacă nu chiar ca spirit ocrotitor! 

Unul dintre aceștia, ceva mai în vîrstă decît el, era Kleitos, prezent în viața lui Alexandru cu 

mult înainte ca acesta să devină rege și făcînd parte din ceea ce azi am numi “stat major”, în care 

calitate condusese, pe parcursul memorabilei Odisei militare, acțiuni de cea mai mare importanță. Îl 



caracterizau o mare demnitate, precum și o francheță care nu-l menaja niciodată pe Alexandru 

atunci cînd anumitor lucruri trebuia să li se spună pe nume. Într-o zi a anului 328 î.e.n., tocmai 

această din urmă trăsătură fu la origina unui schimb mai dur de replici care-l împinse pe Alexandru 

la un gest absolut disproporționat în raport cu această altercație, oricît de gravă ar fi fost ea. Căci în 

aprinderea sa emoțională el scoase spada și o înfipse în trupul lui Kleitos, care-și dădu numaidecît 

sufletul. Dar mai ales ceea ce urmă conferi tragicului eveniment caracterul său de enigmă istorică. 

În fața cadavrului lui Keitos, Alexandru, ca trezit dintr-un funest somn al spiritului, vru să-și 

împlînte spada în propriu-i corp, și numai cu greutate ofițerii din preajmă îl putură împiedica s-o 

facă. Rămas în viață, căzu însă într-o stare delirantă care dură cîteva zile. E drept că, în ciuda firii 

sale nobile și generoase, putea avea accese de cruzime, dar aceasta nu se exercitase niciodată asupra 

prietenilor, iar Kleitos (alături de cel despre care va fi vorba îndată) era de un devotament pe care 

Alexandru putea conta în mod absolut. Niciodată elucidată de către istorici, teribila faptă seamănă 

cu o crimă pasională. 

Celălalt prieten, de asemenea din fragedă tinerețe, era Hefaistion, general de frunte și el, dar fire 

opusă lui Kleitos prin blîndețea sa conciliatoare. Coloratura erotică a relațiilor dintre el și regele 

macedonean este mai frapantă decît în cazul raporturilor dintre acesta și Kleitos. Ofițerimea vorbea 

de altfel deschis despre Hefaistion ca “eromenos” al lui Alexandru, fapt care pe atunci constituia un 

motiv de respect în plus față de un militar ce-și dovedise de nenumărate ori destoinicia, vitejia și 

loialitatea. Istoria a consemnat o oarecare distanțare afectivă a lui Alexandru de credinciosul și 

iubitorul său prieten cam pe timpul campaniei din India, ceea ce-i pricinuise lui Hefaistion nu puțină 

suferință, pe care totuși știa s-o îndure cu stoicism, chiar dacă nu putea s-o ascundă celorlalți. Într-o 

zi de octombrie a anului 324 î.e.n., după întoarcerea din India, căzu bolnav, ceea ce nu era deloc 

neobișnuit în condiții geoclimatice la care macedonenii doar cu greu se adaptau. Medicul personal 

al regelui, Glaucos, nu-l putu salva, iar cînd Alexandru, părăsind o ceremonie de stat, veni să-și 

vadă prietenul suferind, se pomeni în fața unui cadavru. Și izbucni a doua mare criză din viața 

eroului macedonean. Se azvîrli asupra trupului neînsuflețit și cîteva zile nu se despărți de el, 

refuzînd să doarmă și să mănînce și învocînd moartea. Fu smuls cu forța și cînd, în sfîrșit, izbuti să 

se reculeagă, ordonă funeralii de o anvergură rămasă faimoasă în istorie, prin care își manifesta nu 

numai durerea, dar și cruzimea, deoarece ele cuprindeau numeroase jertfe umane, începînd cu însuși 

medicul incapabil să-i salveze prietenul. Rugul înălțat pentru incinerarea lui Hefaistion avea cîteva 

zeci de metri înălțime și implicase cheltuieli exorbitante. Mai cumplită decît această pierdere și 

decît efectele ei devastatoare pentru sufletul lui Alexandru avea să fie numai propria sa moarte care 

avu loc la foarte puțin timp. O suferință tulburător de asemănătoare cu cea trăită de Ahile prin 

uciderea lui Patrocle, căci și acela, după ce gemuse îndelung și voise să-și ia viața, lăsase cruzimea 

din el să se manifeste nimicitor. 

Al treilea fapt istoric de netăgăduit este pasiunea afișată a lui Alexandru, tocmai în timpul cînd 

luase oarecare distanță față de Hefaistion, pentru frumosul eunuc Bagoas. Acesta fusese podoaba 

erotică cea mai arătoasă a lui Darius. Ocupîndu-i tronul, Alexandru îi preluă și favoritul, căruia îi 

acordă un loc mult mai important decît acesta avusese pe lîngă defunctul împărat persan. În timp ce 

doar ocazional se arăta în compania vreuneia din soții, Bagoas era tot timpul alături de el, iar 

Alexandru nu avea reticențe în a-și manifesta afecțiunea. Se pare că frumosul eunuc era capabil să 

reprezinte pentru el infinit mai mult decît un obiect al plăcerii. Prezența lui constantă, de zi și de 

noapte, sugerează că Alexandru găsise în el reunite masculinitatea și feminitatea care puteau 

răspunde pe deplin nevoilor sale sufletești. Dansator admirat de toți, minte subtilă și suflet generos, 



cunoscător al multor secrete medicinale, Bagoas avea prin ce să mențină viu interesul regelui 

macedonean. Ceea ce nu se putea spune despre Kleitos și Hefaistion, firi pe care școala războiului, 

tocind componenta feminină a sufletului, le învîrtoșase. Atît de importantă pare să fi fost figura lui 

Bagoas în viața lui Alexandru, pe care l-a însoțit pînă la moarte, încît scriitoarea britanică Mary 

Renault i-a consacrat un roman devenit celebru: “The Persian Boy”. 

Așadar, acestea sînt faptele. Interpretarea lor nu este ușoară. Cei trei alcătuiesc un fel de 

triunghi, iar Alexandru se află în mijlocul lui. Ce gen de sentiment îl va fi unit cu fiecare dintre ei, 

căci este evident că, în toate trei cazurile, era vorba de legături de o excepțională intensitate? Și în 

ce raporturi se vor fi găsit aceștia între ei, căci este cu neputință ca regescul erastos (sau poate 

eromenos) să nu-i fi pus într-o relație de concurență? Interpretarea lui Klaus Mann conține o bună 

doză de plauzabilitate. Punctul său de pornire este refuzul lui Kleitos de a împărtăși intimitatea 

erotică pe care o aștepta de la el încă adolescentul prinț, ceea ce nu-i afecta cîtuși de puțin 

devotamentul față de viitorul rege și apoi față de regele însuși. Avea, paradoxal, acea structură 

sufletească, absolut suverană peste simțuri și afecte, care ar fi cadrat perfect cu statura spirituală de 

supraom a lui Alexandru, în vreme ce acesta, natură pătimașă, simțea o enormă nevoie de afecțiune 

(de aici, pesemne, atașamentul său excesiv față de mama sa Olimpia). Respins de Kleitos, el se 

mîngîie cu prietenia lui Hefaistion, care i se dăruia fără rezerve — erotic, politic și militar. Pe acesta 

regele macedonean îl iubea cu un afect calm, putînd uneori să îmbrace aparența răcelii, dar care 

avea profunzimea lui, tocmai pentru că era înrădăcinat în straturi sufletești de dincolo de 

pasionalitate. Impresia de distanțare afectivă a lui Alexandru crescu în Hefaistion peste limitele ei 

obișnuite atunci cînd în viața regescului său amant pătrunse mai tînărul și frumosul Bagoas (față de 

care Klaus Mann, raliat lui Hefaistion, manifestă un ușor dispreț: “der süsse Zwitter”, adică “dulcele 

hermafrodit”, îl numește el). Se simțea alungat din sufletul lui Alexandru și de prisos ca slujitor 

intim, Bagoas fiind acum stăpînul intimității. Moartea lui Hefaistion, ale cărei cauze materiale par 

foarte anodine (o friptură de pasăre mîncată în condiții de febră contra indicațiilor medicului, spune 

istoria) reprezintă de fapt efectul fizic al unei morți sufletești. Cît despre moartea lui Kleitos, ea 

oferă psihanalizei un teren fertil de cercetare. Din adîncurile abisale ale sufletului lui Alexandru va 

fi izbucnit resentimentul generat în el, la nivel mai degrabă inconștient, de refuzul cu care Kleitos 

întîmpinase dragostea lui juvenilă. Crima făptuită asupra inflexibilului prieten era un act vindicativ, 

săvîrșit însă fără premeditare și în momente de întunecare a lucidității (probabil o beție) de către un 

Alexandru stihiinic și bestial: străin viteazului conducător de oști, prietenului generos și gînditorului 

educat de Aristotel, dar făcînd totuși parte din ființa lui, în ale cărei subterane viețuia neștiut. 

Klaus Mann nu și-a scris, însă, romanul ca pe o istorie roman-țată, genul care permite 

intervențiile scriitoricești cele mai arbitrare în ceea ce a fost realitatea unei vieți. Interpretarea dată 

de el relațiilor sentimentale ale lui Alexandru apare în filigran pe parcursul unei evocări epice 

preocupate cu precădere de istoria însăși, pe care autorul o respectă foarte riguros în limitele 

îngăduite de exigențele ficțiunii literare. În primul plan stă grandoarea faptei, al cărei săvîrșitor, 

după două milenii și mai bine, nu a pierdut nimic din forța sa fascinatorie: aceea a unei ființe care 

pare să fi realizat, cu tragică măreție, idealul supraomului. Tocmai în cadrul acestui portret de 

ansamblu consideră Klaus Mann important și grăitor să precizeze acele trăsături ale nemuritorului 

macedonean, față de care istoricii n-au știut niciodată ce atitudine să ia, într-atît păreau ele de 

incompatibile cu ideea de erou, așa cum o concepeau ei. Or, tînărul scriitor intuia, nu în ultimul rînd 

grație propriei sale alterități, că viața sentimental-erotică a lui Alexandru era perfect compatibilă cu 

excepționala sa bărbăție, deoarece aceasta reprezenta doar expresia suprem potențată a ceea ce 



iubirea inter-masculină fusese întotdeauna în spațiul geografic și spiritual al vechii Elade. Pe de altă 

parte, tocmai conflictele și dramele sufletești în care s-a văzut implicat prin nevoia sa de parteneriat 

afectiv și erotic îl umanizează pe viteazul cu aură de supraom, creindu-ne astfel posibilitatea să ne 

dăm seama că nu era vorba de un fiu al zeilor (cum el însuși ajunsese să creadă), ci de un frate 

excepțional înzestrat al oamenilor. 

Faptul că o ființă de o asemenea anvergură n-a simțit niciodată pentru o femeie — cu toată dubla 

sa căsătorie persană — pasiunea pe care o punea în relațiile sale masculine constituie poate cel mai 

actual subiect de reflecție pe care el îl oferă posterității. Hitler a fost probabil ultimul care a mai 

putut vedea în el un model de conduită politico-militară. Caracterul ei nebunesc de utopic, subliniat 

fără menajamente de Klaus Mann, ne atrage azi infinit mai puțin, omenește vorbind, decît această 

surprinzătoare viață intimă ca parte componentă a unei personalități care, altminteri, părea (și chiar 

dovedise) a fi depășit cu totul ceea ce noi înțelegem prin condiție umană. Încercînd să-i pătrundem 

misterul, nu putem să nu ne întrebăm: ce valoare și temei are combaterea homo-sexualității (în care 

atîția, printre care și ideologii nazismului, au văzut un fenomen de patologică degenerescență) cînd 

ea a constituit felul de a fi al acelui om care, mai mult decît oricine pe lume, a lăsat să se 

întrezărească fondul divin existent în ființa fiecăruia dintre noi? 

Ca atare, Alexandru ne apare ca veriga cea mai strălucitoare, mai veridică și mai intens umană 

dintr-un lanț de semnificative manifestări cu un caracter asemănător. Ghilgameș, pătimaș îndrăgostit 

de Enchidu, a cărui moarte îl face mai întîi să dispere, după care îl îndeamnă să caute explicația 

acestei fatalități și secretul nemuririi. Hercule, căruia iubirile masculine (Iolaos, Hylas, Euristeu) îi 

înaripau sufletul, cum Dejamirei, chinuită de gelozie, niciodată nu-i izbutise, în vreme ce Omfala, 

înlănțuindu-l și obligîndu-l să se comporte ca o femeie, obținuse exact contrariul. Ahile, a cărui 

iubire față de Patrocle avea să culmineze sumbru în renumita dezlănțuire mai întîi de durere, apoi de 

mînie, cînd fu adus trupul neînsuflețit al prietenului ucis de Hector, ceea ce avu ca urmare 

sîngeroase, răzbunătoare funeralii, doisprezece tineri troieni fiind sacrificați pe rugul funebru al lui 

Patrocle. 

Acești predecesori, pe jumătate mitici, erau prezențe vii în destinul lui Alexandru. Klaus Mann îl 

pune pe Kleitos, apreciat și pentru darul său de povestitor, să-i întrețină pe meseni, puțin înaintea 

tragicului său sfîrșit, cu istoria iubirii dintre Ghilgameș și Enchidu. Să zicem că acesta este un 

procedeu literar, deși plauzibilitatea lui în cadrul logicii epice nu poate fi pusă în cauză. Este însă 

fapt istoric că Alexandru se considera descendent din Ahile (în virtutea arborelui genealogic cu care 

se fălea mama sa Olimpia) și că, pășind pe teritoriul vechii Troie, primul său gînd fu să se reculeagă 

la locul ce trecea drept mormîntul acestuia, în timp ce Hefaistion îngenunchea la presupusul 

mormînt al lui Patrocle. Este de asemenea fapt istoric că moneda pe care a bătut-o în Grecia purta 

chipul lui Hercule. Marea comunitate istorico-mitică a închinătorilor celuilalt Eros... 

Epilog — pe deplin istoric — la începutul propriei noastre ere: în perfectă cunoaștere a acestor 

glorioase și tragice precedente, iubirea împăratului Adrian (76-138) — una din figurile cele mai 

luminoase ale istoriei romane — pentru legendarul Antinous, tînărul de o zeiască frumusețe, a cărui 

moarte prin înec în Nil declanșă în el o durere foarte înrudită cu cea care sfîșiase sufletul lui 

Ghilgameș, Ahile, Hercule (cînd îl pierduse pe Hylas), dar mai ales Alexandru în fața lui Hefaistion 

neînsuflețit. Și manifestarea ei fu nu mai puțin spectaculoasă — zeificarea tînărului iubit, 

întemeierea orașului Antinopolis —, de data aceasta însă fără sacrificii umane, ceea ce ne permite să 

măsurăm distanța spirituală străbătută de-a lungul celor patru secole scurse. Făcînd pandant 

romanului dedicat de Mary Renault lui Alexandru și iubitului său Bagoas, romanul scriitoarei 



franceze Margueritte Yourcenar Les mémoires d’Hadrien este un captivant omagiu adus acestui 

împărat roman pe care posteritatea îl pomenește mai puțin pentru operele sale sociale, militare și 

edilitare, deloc neglijabile, cît pentru pasiunea cu care-l iubise pe Antinous. Poate că nu e lipsit de 

interes să se știe că ambele scriitoare constituiau echivalentul feminin al bărbaților huliți pentru 

“oribilul viciu”. Lesbos era patria lor spirituală... 



  

34. O bimilenară degradare 

 Următorul său roman, Symphonie pathétique, Klaus Mann îl va dedica vieții lui Ceaikovski. 

Ca iubitor și fin cunoscător al muzicii, se simțea de mult atras de opera compozitorului rus. Dorurile 

inefabile, însingurarea devenită voluptate și funestele presentimente care o străbat îl făceau să 

intuiască în propriile-i adîncuri pulsiuni asemănătoare, menite a se preciza mai tîrziu, cînd vor apare 

primele simptome ale oboselii de a trăi, ca o adevărată componentă ceaikovskiană a ființei și soartei 

sale. Imboldul hotărîtor în scrierea romanului îi venea însă de la viața însăși, prin situații la care nu 

putea răspunde decît printr-o carte ca aceasta. 

 În august 1934 — cînd avea numai 28 de ani și se afla de mai bine de un an în exil — făcu o 

călătorie în Uniunea Sovietică, ale cărei idealuri politice și umanitare, foarte răsunător proclamate, 

entuziasmaseră o mare parte a lumii apusene, mai ales că ele păreau să contrazică 

antidemocratismul declarat al nazismului în vertiginoasă ascensiune. Pretextul călătoriei îl 

constituia primul congres al scriitorilor sovietici; adevărata ei justificare era dorința lui Klaus Mann 

de a cunoaște direct acea societate — mai dreaptă, mai liberă, mai înfrățită — pe care o propagandă 

eficace o făcuse credibilă intelectualului occidental dezgustat de falsitatea modului burghez și 

capitalist de viață. Din această perioadă data informația pe baza căreia FBI avea să vadă în 

emigrantul german un criptocomunist. Bănuială total anacronică, deoarece deja în acel an iluziile 

comuniste ale tînărului scriitor se spulberaseră la contactul cu realitățile sovietice. Acest contact l-a 

adus și pe el la realitate, căci i-a permis să descopere ce se ascundea îndărătul libertății, dreptății și 

frăției, prea zgomotos trîmbițate pentru ca să poată fi și reale. 

 Cauzele dezamăgirii erau multiple. Printre ele însă una avea să cîntărească deosebit de greu 

pentru străinul care observa societatea sovietică și prin prisma alterității sale: strășnicia cu care 

legea, prin prevederi speciale introduse în luna martie a aceluiași an, pedepsea legătura erotică 

dintre două persoane de același sex. Mentalitatea dominantă în această privință era cea a puritanei 

epoci victoriene care făcuse posibilă crima împotriva lui Oscar Wilde. Avea, în plus, cruzimea 

persecuțiilor dezlănțuite pe atîtea planuri de regimul comunist. Surprinzător, se arăta foarte înrudită 

cu represiunile organizate de nazism, pentru care homo-sexualitatea, privită ca viciu și, totodată, ca 

fenomen de degene-rescență umană, era cel puțin tot atît de reprobabilă ca faptul de a fi evreu, și 

bineînțeles tratată ca atare. Klaus Mann își exprimă răspicat decepția: “În țara pe care am fi vrut s-o 

considerăm cea mai luminată și mai înaintată din lume, formei de iubire despre care vorbesc i se 

aplică din nou o cruntă pedeapsă”24. 

 Prin ironia istoriei, un imens scandal homosexual izbucni, în vara aceluiași an, tocmai acolo 

unde fenomenul în chestiune era supus celei mai violente condamnări, și anume la cel mai înalt 

nivel al ierarhiei naziste. Îl privea pe unul dintre cei mai importanți și mai apropiați colaboratori ai 

lui Hitler, Ernst Röhm, comandantul trupelor SA, și implica un număr considerabil de persoane 

aflate în legătură cu el. Deși replica Führerului fusese sîngeroasă (sinistra “noapte a cuțitelor 

lungi”), național-socialismului i se crease faima de adăpostitor al “oribilului viciu”: o interpretare 

născută din interese politice, căci învinuirile morale atîrnă întotdeauna mai greu și sînt luate mai în 

serios atunci cînd se înfruntă tabere rivale, după cum tot politic fusese și motivul real al uciderii lui 

Röhm, în care Hitler vedea un posibil concurent. Chiar și unele spirite cultivate ale timpului erau 



convinse de existența unei asemenea relații între regimul hitlerist și homosexualitate, în ciuda 

evidentei ei absurdități. A rămas celebră monumentala inepție rostită de Maxim Gorki: “Să fie 

exterminați toți homosexualii, și fascismul va dispare!”25 Pe atunci, însă, asemenea aberații puteau 

fi crezute. Asimilînd homosexualitatea fasci-s-mului, diriguitorii comuniști aveau motive în plus să 

întețească urmărirea iubirii interzise. Indignarea lui Klaus Mann nu cunoștea margini: 

“Homosexualii sînt pe cale să devină țap ispășitor, un fel de evreu al antifasciștilor. Este oribil. 

Faptul de a avea o predispoziție erotică de același gen cu cea a cîtorva bandiți (ca Röhm), nu e de 

ajuns pentru a face din cineva un bandit”26. 

 Comunismul rus se mîndrea, însă, tocmai cu opera unui compozitor care era clasicul, unii ar 

putea spune chiar martirul, homosexualității naționale. Bineînțeles că această latură a existenței sale 

era sistematic ocolită, compozitorul fiind întot-deauna prezentat în conformitate cu exigențele unei 

ideologii ce elimina, corecta sau trecea sub tăcere fără scrupule ceea ce-i contrazicea dogmele. 

Această denaturare a realității se repercuta în Occident printr-o amputare corespunzătoare a 

biografiilor ceaikovskiene — pe atunci încă foarte rare și sumare — de aspectul cel mai intens și 

dureros uman, indispensabil unei înțelegeri profunde a marelui muzician: deranja pudibonderia 

burgheză, așa cum deranja ipocrizia proletară. Romanul lui Klaus Mann era prima încercare de a 

povesti viața lui Ceaikovski așa cum fusese. Printr-o asemenea restituire — tributară aparent ficțiuni 

literare, în fond însă scrupulos fidelă realității umane și istorice — Klaus Mann lua atitudine ca 

scriitor față de infamia pe care o reprezenta confiscarea artistului de către o ideologie care ura și 

asuprea tocmai ceea ce fusese mai intim în viața lui. 

Trecerea de la romanul lui Alexandru la romanul lui Ceaikovski era plină de semnificații. După 

visarea idealistă, alimentată de contemplarea unui trecut îndepărtat, o deșteptare dureroasă: cea 

impusă de un prezent care demonizase și criminalizase ceea ce odinioară era un izvor de firească 

împlinire și bucurie. În “Alexandru” se făcea încă auzit ecoul, destul de puternic, al celui ce 

scrisese, purtat de un impetuos elan juvenil, “Dansul evlavios”, cu atît de senina lui acceptare a unei 

realități condamnabile, și chiar de neînțeles, în ochii celor mai mulți. Dar anii următori aduceau cu 

ei experiențe trezitoare a căror progresiune culmina prin exil, iar acesta se dovedea doar un punct de 

pornire pentru o altă serie, încă și mai dură, de încercări. Pe parcursul lor, tînărul scriitor își dădea 

seama cu amărăciune că atît de fireasca și spontana lui acceptare a propriei alterități nu numai că nu 

era suficientă pentru a-i permite să trăiască în mijlocul unei lumi ostile acesteia, dar îi îngreuna și 

chiar îi primejduia viața. Spre a trăi într-o societate care făcea din iubirea propriului sex viciu, păcat 

și crimă, avea cel puțin tot atîta nevoie de înțelegere a ceea ce s-a putut produce în sufletul și în 

mintea oamenilor ca să ajungă la cruzimea pe care, de două milenii, nu încetau s-o manifeste. 

Se poate identifica destul de precis momentul istoric în care se puneau bazele isteriei homofobe 

ce avea să bîntuie cu ferocitate în Europa erei creștine: este chiar primul secol al acesteia, cînd Saul 

din Tars, zis și Pavel, în calitatea-i de zelos propagator al noii credințe, își ia libertatea să judece 

situații de viață intimă în legătură cu care întemeietorul creștinismului păstrase o tăcere 

respectuoasă sau, dacă totuși se pronunțase, o făcuse extrem de discret. Or Pavel, departe de a urma 

acest exemplu, pătrunde în domeniul privat cu indelicatețea și brutalitatea celui incapabil să 

respecte libertatea, intimitatea și misterul persoanei. De-a dreptul obsedat de sexualitate, leit-motiv 

al epistolelor sale, el este răspunzător pentru importanța disproporționată pe care a căpătat-o această 

stranie fixație în raport cu problemele reale ale vieții spirituale. Lui îi datorează creștinii meschina și 

caraghioasa imagine a unui Dumnezeu care n-are altă treabă decît să-și spioneze credincioșii în 



desfătările lor conjugale, preconjugale sau extraconjugale, ca și cum prin ele și-ar realiza omul 

menirea. Insistența cu care neobositul propovăduitor se ocupă de ce fac păstoriții săi cu organele lor 

genitale  lasă să se întrevadă complexe demne de o investigație psihanalitică și susceptibile să 

genereze întrebări ca aceasta:  oare nu cumva istoria creștinismului a început ca un fenomen de 

psihopatologie sexuală? 

Ne aflăm în fața unui curios caz psihologic. Apostolul nu ascunde puțina lui simpatie pentru 

actul sexual în genere: “Bine este pentru bărbat să nu se atingă de femeie” (I Cor. VII, 1). Căsnicia 

o recomandă doar celor ce sînt prea mistuiți de focul dorinței: “Căci mai bine este să se 

căsătorească decît să ardă” (I Cor. VII, 9). Dar în ipoteza că unii ar fi profitat de această 

îngăduință, apostolul își amendează concesia pintr-o nouă poruncă prin care de fapt anula ceea ce 

acordase călcîndu-și parcă pe inimă: “Cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea” (I Cor. VII, 29). 

Abstinența totală trebuie să fie, așadar, idealul bunului creștin, ideal a cărui personificare se prezintă 

(nu strălucea prin modestie!) a fi el însuși: “Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sînt eu însumi” (I 

Cor. VII, 7). Celibat de unul singur și celibat în doi: la această formulă se reduce predica sexual-

matrimonială a apostolului Pavel. Dacă s-ar fi realizat așa cum și-o dorea în visurile sale de eunuc 

refulat și fanatic, desigur că după cîteva generații secta creștină ar fi dispărut, iar astăzi tot printre 

așa zișii “păgîni” ne-am afla. 

Totuși la început, în perioada romantică a marilor elanuri, mulți l-au luat în serios. Și care a fost 

urmarea? Nicidecum triumful castității. Dată afară pe ușă, sexualitatea intra pe fereastră. În 

comunitățile creștine bărbații începură să rîvnească după bărbați și femeile după femei (așa cum se 

întîmplă întotdeauna cînd instinctul nu poate fi satisfăcut pe calea obișnuită, ca de pildă în viața 

militarilor sau a marinarilor, ceea ce arată cît de puțin fixă și stabilă e sexualitatea umană). Dacă n-

ar fi fost atît de cantonat în puritanismul său sexual, Pavel și-ar fi amintit de exemplul împăratului 

David, cel îndrăgostit în tinerețea lui de Ionatan, fiul lui Saul, a cărui moarte el o deplînge cu 

suspine foarte asemănătoare celor care ieșeau, exact pe acele vremuri, din pieptul lui Ahile: “Frate 

Ionatane, întristat sînt după tine, căci tu mi-ai fost foarte scump și iubirea ta a fost pentru mine mai 

presus de iubirea femeiască” (II Regi I, 26). Dar nu, el își aminti de texte mult mai vechi — acelea 

care exprimau necruțarea lui Moise față de împreunarea ființelor de același sex, asimilată practicilor 

idolatre: “Să nu te culci cu bărbat, ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune”. Și mai departe: “De 

se va culca cineva cu bărbat ca și cu femeie, amîndoi au făcut nelegiuire și să se omoare, că sîngele 

lor asupra lor este” (Levitic XVIII, 22 și XX, 13). Evreul, levitul, judecătorul fu cel care se trezi 

atunci în Pavel, arătînd ce și cine se ascunde sub pojghița iubirii creștine, atît de ademenitor evocate 

în prima epistolă către Corinteni: “Femeile lor au schimbat fireasca rînduială cu cea împotriva firii; 

asemenea și bărbații, lăsînd rînduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii 

pentru alții, bărbați cu bărbați, săvîrșind rușinea și luînd în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor” 

(Rom. I, 26-27). Despre ce plată putea fi vorba? Ei bine, aici ni se dezvăluie logica cel puțin 

absurdă, dacă nu de-a dreptul perversă a gîndirii pauline. Căci ignominia sexuală semnalată și 

condamnată de el nu este decît pedeapsa trimisă de Dumnezeu însuși celor ce refuză dreapta 

credință, bineînțeles cea imaginată și propagată de aspostol: “De aceea Dumnezeu i-a dat 

necurăției, după poftele inimii lor, ca să-și pîngărească trupurile lor între ei. Ca unii care au 

schimbat adevărul lui Dumnezeu și s-au închinat și au slujit făpturii, în locul Făcătorului. Care este 

binecuvîntat în veci, amin!” (Rom. I, 24-25). O prăpastie exista între fiorosul Dumnezeu al prea 

zelosului apostol și Tatăl invocat de Iisus cu gingășie filială. 

Dacă, în lăuntrul creștinismului, s-a perpetuat timp de două milenii o atitudine violent ostilă 



iubirii dintre ființe de același sex, ea nu se datorește lui Iisus (care a tăcut cu desăvîrșire în privința 

aceasta, ceea ce e deja o elocventă indicație), ci lui Pavel care i-a declarat din proprie — iudaică și 

levitică — inițiativă război prin condamnarea rostită de el în epistola către Romani și reluată în 

prima epistolă către Corinteni (VI, 9) și în prima epistolă către Timotei (I, 10). O făcea în numele 

lui Dumnezeu și a Fiului său, neîntrebîndu-se însă pentru ce acesta din urmă crease o comunitate 

pur masculină, din rîndurile căreia unul îi era atît de drag, încît Scriptura îl zugrăvește sprijinindu-și 

capul pe pieptul divinului învățător. Firește, nu se poate deduce nimic din acest caracter destul de 

excentric al grupului unit în jurul lui Iisus din Nazaret, și orice interpretare care ar găsi aici o 

justificare a iubirii inter-masculine ar fi abuzivă; dar nu mai puțin abuziv este ca, în lipsa oricăror 

referințe evanghelice la fenomenul în chestiune, să i se atribuie lui Iisus — și deci mesajului său, 

atît de nou și revoluționar — o atitudine principial negativă față de acest gen de iubire. Cum ar fi 

răspuns Iisus dacă ar fi fost întrebat ce crede despre dragostea dintre David și Ionatan? Probabil 

refuzînd să scoată vreo vorbă, așa cum avea să facă atunci cînd Pilat din Pont îl va întreba ce e 

adevărul. 

“Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose!” (Beaumarchais). Calomnia 

paulină, cu prezumțioasa ei justificare transcendentă, este o tristă confirmare a strălucitei butade. 

Ceea ce lăsa în urma ei avea să genereze în unii răutate, în alții nefericire. Cei născuți cu 

predispoziție spre iubirea față de același sex se văzură stigmatizați, dacă nu “în vecii vecilor”, cel 

puțin pentru două mii de ani plini de abominabile crime, comise toate cu autorizația Creatorului 

însuși, a cărui voință homofobă Pavel o aflase probabil atunci cînd fusese înălțat — după cum 

pretindea (II Cor. XII, 2) — pînă la al treilea cer. Curios că la acest nivel cosmic nu se puteau încă 

furniza explicații privitoare la intențiile tainice sau mai puțin evidente ale Atotputernicului. De ce 

statornicise el ca o parte a omenirii să se simtă atrasă de sexul opus, iar alta, mai redusă, de propriul 

ei sex? Și de ce între aceste două categorii existau atîtea misterioase vase comunicante? Dacă 

creația a fost imperfectă, atunci omului nu i se poate face nici o imputare, căci nu este drept să i se 

ceară mai mult decît lui Dumnezeu; dacă însă ea a fost perfectă, și se pare că aceasta e versiunea 

teologică oficială, este absurd a condamna o stare de fapt, ceva ce oricine poate constata că e 

“născut, iar nu făcut”. 

“Păcat împotriva naturii”! De la Pavel apostolul și pînă la Ioan Paul, papă la Roma, aceasta a 

fost ideea fixă și unicul argument al ideologiei creștine în lupta ei împotriva celor predestinați a iubi 

altfel decît majoritatea și, totodată, în incapacitatea ei de a înțelege această enigmă a demiurgiei 

divine. Dar natura nu e numai specia; omul ca individualitate unică este de asemenea manifestarea 

naturii, iar în această calitate el e dator înainte de toate să acționeze în conformitate cu propria-i 

natură. Și ce poate face el cînd își dă seama, de obicei în cursul adolescenței, că sexualitatea se 

trezește în el altfel decît în cei mai mulți? Fie să-și înăbușe firea, fie să o lase să se dezvolte liber. 

Omul pe care neînțelegerea semenilor îl etichetează disprețuitor ca homosexual se află în conflict cu 

natura tocmai cînd vrea să fie pe placul societății, deoarece atunci se constrînge și se falsifică, ceea 

ce atrage după sine un cortegiu de crize și boli. Găsind însă în sine curajul de a asculta glasul naturii 

așa cum îi vorbește ea prin propria-i individualitate și instin-ctua- litate, nu numai că restabilește 

armonia și pacea cu sine însuși, dar capătă forța de a înfrunta senin neînțelegerea celorlalți. 

Nu-l tulbură cîtuși de puțin că felul său de a iubi nu procrează. Oare ceilalți procrează 

întotdeauna? Cîte perechi nu descoperă că natura le refuză posibilitatea de a avea urmași? Iar 

celibatul care, cel puțin în principiu, nu e născător de copii, nu este el oare o instituție social 

recunoscută? A face din înmulțirea speciei chezășia caracterului natural al unei relații, al unei forme 



de viață contrazice atît realitatea, cît și bunul simț. Or, tocmai sub acest semn a înțeles religia 

erotismul uman, pe care din capul locului nu l-a agreat, cum atît de limpede o spune Pavel, 

acceptîndu-l totuși în măsura în care permite perpetuarea speciei. În ochii ei homosexualul 

păcătuiește împotriva naturii nu pentru că un bărbat se unește cu un alt bărbat sau o femeie cu o altă 

femeie,  ci deoarece din această uniune nu pot rezulta progenituri. Reprodu-cerea e însă departe de a 

fi singurul scop al naturii, mai ales cînd e vorba de ființa umană, a cărei rațiune de a fi rezidă în ea 

însăși, iar nu în eventualii urmași pe care i-ar aduce pe lume. Vedem toți cum, depășind o limită, 

reproducerea poate deveni chiar primejdioasă pentru umanitate. Perspectiva unei Terra 

suprapopulate e pe cale să devină pentru mulți un coșmar. Nu este atunci elementar să deducem că 

iubirea nereproductivă este o măsură de precauție luată de natura însăși pentru a stăvili creșterile 

excesive? Cît de ridicol ne apare astăzi, în această lumină, binecunoscutul raționament prilejuit de 

un fel sau altul de a refuza căsnicia, femeia, senzualitatea, descendenții etc.: “Dacă toți ar face așa, 

neamul omenesc ar fi condamnat să piară” — un fel de a gîndi propriu chiar și unor spirite ilustre ca 

Wagner (cînd îl făcea pe Tannhäuser să ia în rîs iubirea pur spirituală cîntată de unii Minnesingeri) 

sau Nietzsche (cînd comenta cu sarcasm castitatea glorificată de același Wagner în “Parsifal”). Ce 

ironie, ca tocmai un asemenea refuz să se dovedească a fi mai util neamului omenesc decît obsesia 

înmulțirii cu orice preț! Natura este ceva infinit mai vast și mai complex decît își închipuie cei care, 

necunoscînd decît una din legile ei, au făcut din aceasta o fixație și au devenit incapabili a înțelege 

ansamblul. 

În gura propovăduitorilor de învățături mîntuitoare, invocarea naturii împotriva căreia 

homosexualii ar păcătui sună cel puțin straniu, dacă nu fățarnic. Ce ideologie spirituală a fost mai 

împotriva naturii decît creștinismul însuși? Cu o patologică frenezie a predicat el pînă la Renaștere 

— iar în surdină o face și azi — ura față de această lume, al cărei sfîrșit îl aștepta cu nerăbdare, îl 

invoca chiar (“Dies irae, dies illa...”), ceea ce a dat naștere unui monstruos imn înălțat distrugerii 

speței umane: Apocalipsa, cu sadica ei satisfacție de a vedea salvate de la catastrofa universală doar 

144.000 de suflete, adică populația dintr-un sector al Bucureștilor! Înțelepciunea născută din 

capetele muritorilor era tratată cu dispreț și pusă în contrast cu înțelepciunea dumnezeiască a 

Scripturilor, ca și cînd acestea nu tot emanație a geniului omenesc ar fi fost. Bucuria de a trăi și 

viața ca izvor de bucurii erau prezentate ca fenomen de diabolic păgînism, căruia i se opuneau 

bucuriile și voluptățile cerești, de obținut prin mortificarea firii pămîntești, adică a naturii, ceea ce a 

dat naștere ascezei, misticii, monahismului și formelor catolice de sacerdoțiu. Și apoi să ne întrebăm 

și noi, precum Wagner și Nietzsche, cu riscul de a părea ridicoli: Ce s-ar fi întîmplat cu neamul 

omenesc dacă predica antisexuală a apostolului ar fi găsit ascultarea la care el visa? Nu stingerea 

speței rezulta în mod logic din cerința lui ca bărbatul să trăiască alături de nevastă ca și cum n-ar 

avea-o, sau din dorința lui ca “toți să fie precum el”? Iar dacă împreunarea sexuală nu făcea parte 

din idealul creștin al lui Pavel — și reproducerea cu atît mai puțin — era heterosexualitatea, așa 

cum o înțelegea el, mai naturală decît genul de relație care, abia după multe secole, avea să fie 

numită homosexualitate? 

Dar cu ce autoritate morală se erijează religia și biserica în apărătoare ale naturii, ele, care au 

ultragiat dintotdeauna manifestarea supremă a acesteia — viața? Căci pentru Dumnezeul invocat de 

ele viața avea puțin preț. Oamenii puteau fi sacrificați la fel de ușor ca și animalele. Apologia iubirii 

în creștinism n-a fost decît fațada îndărătul căreia ereticii sau necredincioșii puteau fi stîrpiți fără 

milă. În timp ce buzele sacerdotului spuneau: “Pace vouă”, mîna sa putea să binecuvînteze pe cei ce 

plecau să-și ucidă semenii în cruciade sau în războaie așa-zise sfinte. Și de cîte ori n-a păcătuit el 



chiar și cu buzele, cerînd Atotputernicului distru-gerea celui pe care, adesea în contradicție cu 

propriu-i catehism, îl numea dușman! Abia la sfîrșit de secol XX, adică după aproape două milenii 

de complicitate cu puterea de stat, a început biserica să se pronunțe împotriva oricărei forme de 

violență a omului față de om și pentru dreptul la viață ca drept sacru. Timidele, sporadicele și încă 

total ineficientele sale declarații în acest sens nu pot însă șterge din memoria celor capabili să-și 

amintească ororile umane făptuite în numele unui Dumnezeu absurd și sîngeros. Cu un asemenea 

trecut în spatele său, cineva poate, în mod normal, doar să se căiască, să trăiască în umilință și 

tăcere purificatoare; pretenția de a-i învăța pe ceilalți ce înseamnă a respecta natura și viața este, 

însă, o îndrăzneală care a uitat de orice decență. 



 

35. Sodoma 

Sodoma — iată cuvințelul prin care ura homofobă a căpătat o enormă virulență și combativitate. 

Era, și este încă, simbolul mîniei divine — manifestată prin distrugerea cetății “cu foc din cer” — în 

fața iubirii dintre ființele de același sex. Să se citească însă atent pasajul cu pricina din Geneză (cap. 

19). Ce se spune acolo? Că Lot, care avea în Sodoma statutul unui străin tolerat (venetic, zice 

traducerea românească), a primit vizita a doi bărbați (că aceștia erau îngeri, o luăm sub beneficiu de 

inventar), pe care a acceptat să-i găzduiască. Locuitorii Sodomei — ar trebui, vai, să-i numim 

sodomiți! — cerură să-i vadă pe cei doi vizitatori “pentru a-i cunoaște”. Aveau pe deplin dreptul — 

iar azi lumea nu e mai puțin bănuitoare — să știe cine sînt străinii adăpostiți de către un străin: 

cetatea își avea legile și temerile ei. Erau rigori ușor de înțeles pentru românii care-și amintesc de 

vremurile, nu atît de îndepărtate, cînd nu aveau voie să găzduiască străini în casele lor. Ei bine, o 

teologie abuzivă a interpretat stăruința cetățenilor de a-i cunoaște pe cei doi vizitatori în sensul 

sexual al cuvîntului, care este real, dar secundar. Ei ar fi formulat această pretenție, care era mai 

degrabă un act de poliție civilă, cu același înțeles pe care-l are verbul “a cunoaște” cînd se spune, 

bunăoară, că Iosif nu o cunoscuse încă pe Maria, că deci nu avusese raporturi intime cu ea. Această 

accepție apare însă extrem de rar în Scripturi, cunoașterea fiind înainte de toate, chiar și pentru 

vechii evrei, un act intelectual și spiritual. Nu era mult mai logic să li se atribuie cetățenilor o 

intenție de o natură pe care azi am numi-o polițienească? Firește, dar atunci nu s-ar mai fi înțeles de 

ce a putut Dumnezeu să nimicească cetatea. Și dacă n-a nimicit-o Dumnezeu? Dacă va fi fost și 

aceasta una din nenumăratele catastrofe naturale de care e brăzdată istoria mult încercatei noastre 

planete? E ciudat că creștinii n-au explicat pieirea orașului Pompei, tot prin foc, și care avea loc sub 

ochii lor (79, în era noastră), ca un fenomen de justiție divină; au simțit desigur că n-ar putea fi luați 

în serios. Enorma, mitica depărtare în timp a cetății Sodoma permitea însă tălmăciri fanteziste care, 

cu puțină iscusință teologică, puteau fi puse în serviciul intereselor clericale. 

Să revenim, însă, la relatarea biblică. Lot le oferă cetățenilor nemulțumiți cele două fiice ale 

sale. În treacăt fie spus, acestea nu erau poame dintre cele mai bune. Aflăm, după acest episod, că 

ele aveau să-l îmbete pe tatăl lor pentru a se culca cu el, ceea ce Biblia nu numai că nu dezaprobă, 

dar menționează chiar cu o anumită satisfacție, deoarece din aceste două incesturi s-ar fi născut 

semințiile Amoniților și Moabiților. Așadar, locuitorilor care ar fi rîvnit, chipurile, să aibe relații cu 

ființe de același sex li se oferă exact ceea ce ei nu doreau. Nu este complet ilogic? Sensul firesc, 

rațional al ofertei lui Lot nu poate fi decît acesta: Vă dau zălog propriile mele fiice, prin care 

garantez că acești străini n-au venit cu gînduri rele (ceea ce, în realitate, nu era adevărat, deoarece ei 

veniseră cu gînd de nimicire, iar cetățenii, în virtutea “inconștientului colectiv”, presimțeau că ceva 

grav se pregătește, dar Lot nu știa și nu presimțea nimic). După care este evocată distrugerea cetății 

și salvarea familiei lui Lot, cu excepția soției sale: nesocotind consemnul de a nu privi înapoi, 

aceasta fu prefăcută într-un stîlp de sare. Este însă izbitoare identitatea dintre cele petrecute cu ea și 

cea de a doua moarte a Euridicei, cînd Orfeu încălcase porunca de a nu privi înapoi pînă a nu fi 

părăsit complet lumea subterană, pierzîndu-și astfel pentru totdeauna soția. Să fie privirea înapoi 

semnul unei incapacități de a duce la capăt o acțiune îndrăzneață? Ne aflăm, evident, în fața unei 

expresii simbolice arhetipale pe care trebuie să ne străduim a o înțelege ca atare, ceea ce solicită un 



efort mental cu mult superior lecturii literale. 

De ce n-ar fi atunci tot episodul Sodomei un mit iudaic destinat reflecției generațiilor viitoare, 

alături de atîtea alte mituri încărcate de sensuri? Teologia modernă, care a început să-și dea seama 

de caracterul arbitrar al interpretării tradiționale, de totala ei lipsă de justificare, a renunțat de altfel 

complet la argumentul (homo)-sexual. Vina cea mare a locuitorilor Sodomei ar fi fost inospi-

talitatea. Dar chiar așa fiind, meritau ei o asemenea pedeapsă? Unde este consecvența cu sine însuși 

a acestui Dumnezeu care declarase după potop (și doar cu zece capitole înainte): “Am socotit să nu 

mai blestem pămîntul pentru faptele omului”, contestînd astfel cu anticipație orice autenticitate 

divină viitoarei și înspăimîntătoarei Apocalipse. Adevăratul progres teologic va avea loc, probabil, 

cînd ideea de pedeapsă dumne-zeiască va fi eliminată complet din gîndirea umană. 

Lipsită de orice bază în realitatea biblică, Sodoma, ca simbol al homosexualității urîte de 

Dumnezeu, s-a impus totuși în viața socială ca o teribilă realitate. Abila orchestrație ecleziastică a 

conferit acestui simplu cuvințel o forță unică de a înspăimînta cugetele. Ceea ce însă nu coincidea 

cu începuturile creștinismului. Timp de un mileniu, iubirea cea interzisă, deși reprimată cu 

sălbăticie, nu a avut onoarea să primească această etichetă biblică. Numele geografic a devenit 

simbol și concept și a generat o întreagă familie de denumiri și epitete infamante abia începînd cu al 

doilea mileniu. Dar odată inventați, termeni ca “sodomie” și “sodomit” au dat un formidabil impuls 

acțiunii de urmărire, asuprire și exterminare. Din biserică a trecut la autoritățile civile, și astfel 

puterea, deja redutabilă, a ceea ce impostura clericală numea “cuvîntul lui Dumnezeu” se văzu 

enorm amplificată prin aportul eficace al aparatului represiv de stat, al așa-zisului “braț laic”. 

Numai cînd puterea laică se separă de cea duhovnicească, și anume sub imboldul revoluției 

franceze, iubirea dintre ființele de același sex încetă să mai fie păcatul sodomitic pedepsit de lege, și 

așa rămase în Franța pînă azi. 

Sodoma intrase însă în sîngele oamenilor, devenise parte integrantă a modului lor de a gîndi, 

alimenta mai departe coșmare chiar și acolo unde se născuse idealul libertății, egalității și 

fraternității. Revoluția putuse să anuleze o lege, dar nu să și  schimbe o mentalitate formată de-a 

lungul a secole de îndoctrinare bisericească și înfricoșare polițienească. Aceasta rămînea în 

continuare tributară sinistrului trecut, în ciuda faptului că primejdia închisorii sau pedepsei capitale 

dispăruse. Ce trist să vedem un spirit de anvergura lui Marcel Proust recurgînd la acest funest cuvînt 

pentru a-și intitula unul din romanele în care descria — cu fățarnică distanțare — lumea rău famată 

a Parisului, cunoscută de el atît de bine tocmai pentru că o frecventase asiduu. N-avea decît o scuză: 

aceea de a nu-și fi dat elementara osteneală de a citi cu atenție capitolul 19 din Cartea Facerii, unde 

n-ar fi găsit nici cea mai mică aluzie înrudită cu scenele zugrăvite de el în “Sodoma și Gomora”. Ca 

atîția buni creștini — dar el nici măcar nu făcea parte din familia lor — acceptase pasiv și își 

însușise fără să gîndească un gunoi verbal ce plutea de veacuri pe apele tulburi ale istoriei. Să ne 

amintim de notația de jurnal în care Gide descrie întîlnirea sa cu Proust la un an înainte de moartea 

acestuia: simțind apropierea sfîrșitului și vrînd să afle ceva despre mîntuirea sufletelor, îl rugă pe 

Gide, a cărui solidă educație protestantă era notorie, să-i “furnizeze cîteva idei despre învățătura 

cuprinsă în Evanghelii”. Cu acest nivel de cultură biblică, e foarte îndoielnic că el ar fi avut habar 

unde apare acest cuvînt în cartea pe care nu se ostenea s-o consulte singur... 

O singură ființă a avut curajul nemaipomenit să sfideze public stigmatizatorul cuvînt, făcînd din 

el o parte a numelui său și apărînd astfel în fața tuturor cu firea-i cea adevărată. Pictorul renascentist 

Giovanni Antonio Bazzi (1477-1549) e mai puțin cunoscut sub acest nume, dar cine nu a auzit de 

ilustrul Sodoma ale cărui opere împodobesc marile muzee ale lumii (inclusiv — ironie a vieții și 



istoriei — cel al Vaticanului, unde fresca sa e găzduită de faimoasa Stanza della Segnatura). 

Urmărirea oamenilor de rînd în numele păcatului sodomitic strigător la cer era fapt cotidian și de 

la sine înțeles în lumea dominată de ideologia iudeo-creștină. Niciodată nu se va putea ști cîți vor fi 

pierit pe rug, prin spînzurătoare sau decapitare, ca să nu mai vorbim de cei întemnițați, pe baza 

decretelor și legilor al căror șir, prea lung pentru a putea fi depănat, era inaugurat încă în primii ani 

ai creștinismului devenit religie de stat (313). Primele edicte împotriva “bărbaților care-și leapădă 

bărbăția și se poartă asemenea femeilor” (așa era perceput fenomenul!) sînt promulgate de urmașii 

imediați ai lui Constantin cel Mare (Constantius, Constant, Valentinian, Teodosie) cărora le urmează 

așa-zisele “Novele” ale lui Justinian în secolul VI și așa mai departe pînă la articolele moderne de 

cod penal cu numere devenite sinistre simboluri. Este impresionantă opera de restituire și 

reconstituire întreprinsă azi de istorici care descoperă cutremurați amploarea holocaustului săvîrșit 

asupra acestor biete ființe, vinovate numai pentru că natura le voise altfel decît pe ceilalți. 

Cercetările de arhivă scot la iveală un număr de victime ce nu încetează a crește copleșitor și 

metode de tortură pe care nu le-am crede posibile dacă n-ar fi atestate scriptic. Nume de oameni 

absolut necunoscuți sînt astfel încrustate pe monumentul invizibil pe care cercetători pasionați, mai 

ales în Franța, în Germania și în Statele Unite, îl înalță acestor jertfe ale ignoranței și răutății umane. 

Poate că odată ele vor figura și pe monumente vizibile, asemănătoare celor ce eternizează memoria 

căzuților în războaie, adică pentru cauza absurdă a urii dintre oameni, în timp ce aceștia suferiseră 

sau pieriseră pentru că îndrăzniseră să iubească așa cum rînduise pentru ei aceeași înțelepciune 

căreia îi datorăm iubirea generatoare de urmași. 

Această atmosferă de teroare în jurul a ceea ce se chema păcat (sau delict) de sodomie — 

atmosferă creată prin diabolica alianță dintre Biserică și Stat — avea inevitabil repercusiuni 

frustrante și traumatizante asupra sentimentului care se năștea între persoanele de același sex. Ce-i 

drept, să-l dezrădăcineze din natura umană, acolo unde el ieșea la iveală, n-a putut nimeni, în ciuda 

bestialelor măsuri luate și aplicate timp de atîtea secole, dovedindu-se astfel că nu era vorba nici de 

boală, nici de viciu, ci de ceva ce făcea parte din ființa însăși. Dar amenințarea continuă sub care a 

fost obligat să-și ducă viața, de clandestin mereu primejduit într-o lume a dictaturii heterosexuale, 

moral și juridic necruțătoare, a sădit în el o frică de a nu fi descoperit ce avea să se transforme cu 

timpul într-o a doua natură.  

Persecuția e cea care a făcut dintr-o pornire omenească absolut normală, chiar dacă nu e social 

predominantă, un fenomen patologic, și anume în virtutea unei legi psihologice binecunoscute. 

Refulate și oprimate, o aspirație, un elan sau pur și simplu un fel firesc de a fi devin complexe 

maladive a căror dezvoltare, dacă nu e îngrădită printr-o intervenție energică, generează grave crize 

lăuntrice. Acestea, la rîndul lor, cînd se produc pe un teren sufletesc instabil ori șubred, pot conduce 

la pierderea echilibrului mintal sau la stingerea voinței de a trăi, dar pot și să îmbrace forme 

monstruoase. Nu există pornire umană care să nu fie expusă unor asemenea pericole atunci cînd este 

asuprită, iar asuprirea nu poate veni decît din afară, adică din partea mediului, tendința naturală a 

omului fiind de a-și manifesta firea în libertate, cum atît de clar o arată copilul și chiar adolescentul. 

A nu-și putea realiza sexualitatea cu care a venit pe lume este pentru oricine o sursă de suferințe 

mistuitoare. Astfel devine ea “un lung prilej pentru durere”, și încă de cîteva ori mai mult decît 

amorul cîntat de poet, căci tristeților și zbuciumurilor inerente Erosului li se adaugă rușinea de a fi 

altfel decît ceilalți, ideea fixă a unei infirmități sufletești și sexuale, gîndul chinuitor de a fi fost 

blestemat de Dumnezeu sau de a fi apărut așa pe lume printr-o eroare a naturii, frica de ceea ce ar 

putea spune lumea dacă ar afla, în fine — last but not least — obsesia gratiilor îndărătul cărora cel 



descoperit ar putea fi pus. Cum să nu se îmbolnăvească, oricît de sănătoasă și viguroasă i-ar fi 

originea, un sentiment care se vede atacat din atîtea părți? 

Încercare grea pentru oricine devine conștient de înclinarea sa erotică ieșită din comun, această 

provocare din partea naturii creează probleme în plus făuritorului de valori spirituale — scriitor, 

artist, gînditor, savant — care a ajuns să se bucure de oarecare faimă (sau vrea să și-o cucerească). 

În teama că cei din jur sau cei de care depinde i-ar putea detecta adevărata fire, el își vede opera, 

vocația, geniul, posibilitatea de manifestare mortal primejduite, cum atît de limpede se arăta în 

cazul lui Thomas Mann, constrîns de o preocupare excesivă pentru buna sa reputație să joace 

comedia burghezului respectabil. Aflîndu-se în vizorul opiniei publice, el este nevoit să întețească 

strășnicia cu care se controlează, se ascunde sau mimează ceea ce nu este: cauză a unor suferințe de 

care rămîne cruțat invertitul de rînd, cu grija doar a familiei și a vecinului. Nici un intelectual sau 

creator n-a mai avut îndrăzneala sfidătoare a lui Bazzi care acceptase voios supranumele de Sodoma 

dat de detractorii săi. Un palid ecou al acestei îndrăzneli — și cred că singurul la un asemenea nivel 

de recunoaștere socială — întîlnim în răspunsul lui Benvenuto Cellini atunci cînd trebui să înfrunte 

temuta învinuire în prezența ducelui Cosimo de Medici, sub a cărui protecție lucra. “Ia mai taci, 

mare sodomit ce ești”, îl apostrofă brutal rivalul și adversarul său Baccio Bandinelli. Replica 

marelui sculptor pară magistral lovitura, dar nu cu îndrăzneală, ci cu diplomatică șiretenie: “Unde 

nu dă Dumnezeu să cunosc o artă atît de nobilă, căci vedem cum Jupiter și Ganimede s-au 

îndeletnicit cu ea în cer, iar cei mai mari regi ai lumii o practică aici, pe pămînt; eu însă nu sînt 

decît un biet om obscur, neștiutor în privința unei arte atît de admirabile și incapabil să o 

exercite”.27 Numai un spirit renascentist putea să se comporte atît de suveran... 



 

36. Îndrăzneli și prudențe renascentiste 

Era un moment foarte semnificativ, am putea spune privilegiat, în dezvoltarea spirituală a 

Europei. Ceea ce se petrecea în timpul Renașterii era fără precedent în era creștină și a rămas pînă 

astăzi un fenomen unic. Nu se mai văzuse și nu avea să se mai întîlnească o astfel de descătușare a 

personalității, însoțită de o potențare spectaculoasă a forței ei creatoare. Cum unul din aspectele ei 

esențiale era redescoperirea culturii greco-latine, înclinarea spre iubirea aceluiași sex, care în acel 

spațiu spiritual ignora interdicțiile impuse de legea iudaică, se văzu considerabil încurajată și 

stimulată. Nu că înflorirea interesului pentru antichitatea din care provenea cultura europeană ar fi 

favorizat “importarea” așa-zisului “amor grec” în țările occidentale, cum adesea s-a insinuat: lectura 

dialogurilor lui Platon nu va putea converti pe nimeni la această formă de iubire dacă ea nu preexis-

tă ființial în cineva. Ceea ce, însă, realmente se producea sub înrîurirea spiritului antic era 

redobîndirea curajului de a trăi după pornirile firii, așa cum cu atîta naturalețe știau s-o facă vechii 

greci și romani. Afișarea numelui Sodoma de către Giovanni Antonio Bazzi era expresia acestei 

îndrăzneli absolut nemaipomenite la care îndemna climatul renascentist. 

Dar... căci există un foarte important dar, determinat de imensa pondere a unei inhibiții cu o 

istorie de cel puțin un mileniu și jumătate. Așa-zisul păcat (sau delict) apărea ca prea teribil 

imaginației, iar mentalitatea formată prin demonizarea și criminalizarea lui era prea puternică 

pentru ca să cedeze chiar și în fața unui elan atît de impetuos ca cel propriu Renașterii. Putem 

înțelege și aprecia mai bine unicitatea îndrăznelii lui Bazzi, raportînd-o la experiențele trăite de doi 

dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor, contemporani cu el: Leonardo da Vinci și 

Michelangelo Buonarroti. La vîrsta de 24 de ani, cînd încă nu devenise celebru, Leonardo fu arestat 

pentru “sodomie activă” exercitată asupra lui Jacopo Saltarelli, cu șapte ani mai tînăr, și ținut două 

luni în închisoare de unde scăpă printr-o intervenție miraculoasă în urma căreia se stabili că nu 

există dovezi incriminatorii suficiente. Ceea ce înseamnă: cetățeanul obișnuit putea să se aștepte, 

dacă era surprins sau trădat, la pedepse foarte grele. Șocul trebuie să fi fost atît de mare pentru 

Leonardo, încît îl făcu să ducă, pe plan intim, una din cele mai enigmatice existențe. Ceea ce știm e 

că, pe parcursul acesteia, a fost flancat, cea mai mare parte a timpului, de cei doi asistenți, intrați în 

istorie: Salaino (prescurtat de Leonardo în Salai) și Francesco Melzi. De o mare frumusețe, primul 

mai degrabă îl exploata, ba chiar îl fura pe pictor, care însă îl accepta de dragul farmecului său ieșit 

din comun; calitatea lui de asistent era de ochii lumii, Salai neavînd în realitate nici un talent, în 

schimb figura lui a fost imortalizată de maestru. Francesco Melzi — venit mai tîrziu și stîrnind de 

aceea un timp gelozia lui Salai — îi arată lui Leonardo un atașament și o fidelitate care-l însoțiră pe 

artist pînă la sfîrșitul vieții. Cu trei ani înainte, Salai îl părăsise pe Leonardo și se instalase la Milano 

unde avea să fie ucis în cursul unei încăierări. Melzi rămase singur pe lîngă maestru în anii de 

amurg ai acestuia, petrecuți în Franța, după care deveni moștenitor și executor testamentar. Relațiile 

dintre cei trei decurgeau într-o intimitate inaccesibilă curiozității publice, obligată astfel să se 

mărginească a confabula. Leonardo învățase bine lecția! Cît despre prezența femeii, nu întîlnim în 

viața lui privată nici urmă de Mona Lisa... 

Prudența lui Michelangelo era de altă natură. Vorbe despre alteritatea sa circulau destule, ca de 

altfel și în cazul lui Leonardo, dar ele rămîneau neputincioase cîtă vreme nu fuseseră date în vileag 



fapte concrete. Or, faptele erau aproape cu neputință de descoperit, deoarece viața privată a 

artistului se înfățișa foarte ascetic. Stăpînirea de sine pe care o arăta provenea dintr-o frică de natură 

nu atît socială, cît religioasă. Se pare că pentru el contactul trupesc, senzual cu ființa iubită 

reprezenta o profanare a uniunii sufletești — de aici remarca lui Thomas Mann despre “platonismul 

lui Michelangelo”. Sub acest semn s-a desfășurat timp de peste trei decenii marea iubire a vieții sale 

— aceea pentru Tommaso Cavalieri, mai tînăr decît el cu treizeci de ani. După toate probabilitățile, 

acestuia nu-i era proprie orientarea sexuală a artistului, dar din venerație față de maestru îi acceptă 

adorația, cu atît mai mult, cu cît aceasta se menținea, pare-se, pe înălțimile platonice evocate de 

sonete, dintre care cele mai renumite sînt tocmai cele dedicate lui Tommaso Cavalieri. 

Devotamentul acestuia a înseninat ultimele clipe ale bătrînului artist, exact cum se întîmplase cu 

Leonardo, vegheat pînă la sfîrșit de statornicul Francesco. Pasiunea spiritualizată a lui Michelangelo 

își dezvălui dimensiunea senzuală ascunsă prin reprezentarea plastică a virilității în toată 

splendoarea ei. Nudurile sale masculine, și înainte de toate David, sînt un adevărat triumf al 

homoero-tismului în văzul nu numai al întregii lumi, dar  și al Bisericii, care trebuia să se încline în 

fața geniului.  

Că nici măcar o epocă de un atît de mare liberalism spiritual cum era Renașterea nu permitea o 

veritabilă descătușare a iubirii prohibite avea să se arate peste cîteva decenii cu feroce violență în 

Franța vecină. Acolo, de asemenea, vîntul înnoitor sufla cu putere, și se pare chiar cu una mai mare 

decît în patria lui italiană. Nu se refugiaseră Benvenuto Cellini și Leonardo da Vinci la curtea lui 

Francisc I? Și nu tot spre Franța se îndreaptă Pico della Mirandola, acel fenomen de erudiție și 

gîndire îndrăzneață, cînd Biserica îl acuză de erezie? Cu toate acestea, la începutul secolului XVII, 

care respira încă din plin atmosfera renascentistă — acum mijesc zorii clasicismului, adevărată 

epocă de aur a literaturii franceze — vom asista la două răsunătoare condamnări care, prin 

ferocitatea lor, vor lăsa urme adînci în suflete. Una îl privea pe poetul Théophile de Viau (1590-

1626), cel căruia mai tîrziu avea să i se spună “le prince des poètes”. Acesta avu naivitatea să 

supraaprecieze climatul de libertate creat de Renaștere și să subaprecieze puterea unei Biserici ce 

începuse ofensiva Contrareformei și deja arătase cît de departe poate merge cu ocazia “Nopții 

Sfîntului Bartolomeu” (pe lîngă care “Noaptea cuțitelor lungi” organizată de Hitler avea să fie o 

bagatelă!). Nu numai că nu-și ascunse iubirea pentru Jacques Vallée de Barreaux, dar o și cîntă în 

versurile “Parnasului satiric”. În fața amenințărilor din partea Bisericii se salvă fugind din Paris. Fu 

condamnat în contumacie la ardere pe rug. Ceremonia simbolică a morții prin foc avu loc în Place 

de la Grève la 19 august 1623. I se dădu totuși de urmă și fu aruncat în închisoare, unde sănătatea i 

se șubrezi într-un asemenea grad, încît după doi ani fu repus în libertate. Peste cîteva luni se stingea 

din cauza celor pătimite în captivitate. Avea numai 36 de ani. O adevărată anticipare a cazului Oscar 

Wilde! Celălat incriminat este un poet mai puțin cunoscut: Claude le Petit (1639-1662). Dar este 

mai puțin cunoscut nu pentru că i-ar fi lipsit geniul, ci pentru că, neavînd “norocul” lui Théophile de 

Viau să poată fugi la timp, fu ars de viu la Paris în Place de la Grève la numai 23 de ani. Motivul? 

Aceeași alteritate declarată, însoțită de sarcasm anticlerical în versuri (“Le Paris ridicule”) care 

stîrniseră furia iezuiților, direct atacați. Nu se poate ști ce a pierdut literatura prin această moarte atît 

de prematură. Dincolo însă de meritele literare ale celui ucis, ne întîmpină drama pur umană, 

suficientă pentru a-i conferi o tragică măreție: un tînăr aflat în dimineața vieții sale și aruncat în 

flăcări pentru a fi iubit altfel decît ceilalți și a fi spus adevărul său despre cei ce condamnă o 

asemenea iubire.  

Cum vedem, inovații și emancipări puteau avea loc în societate pe toate planurile, în afară de 



acela al “iubirii interzise”, care continua să rămînă sub blestemul sodomitic. Nici măcar marile 

mișcări sociale din secolul XIX, desfășurate pretutindeni în Europa, n-aveau să ușureze condiția 

celui programat de natură după alt tipar sexual decît cel al majorității. Dacă, în codul lui Napoleon, 

legătura dintre persoanele de același sex înceta, pentru prima oară în istorie, să mai fie un delict, 

aceasta se datora nu presiunii maselor (mai degrabă ostile unei asemenea liberalizări), și nici 

vreuneia din ideile revoluției (care n-a manifestat cîtuși de puțin interes pentru această categorie 

umană), ci persoanei însărcinate de împăratul francez cu redactarea acestui cod: ducele de 

Cambacérès (1753-1824), pomenit de Cocteau în motto-ul cu care se deschide această carte. Jurist 

de o competență unanim recunoscută, el era nu mai puțin renumit pentru dezinvoltura cu care-și 

arbora preferința erotică pentru propriu-i sex. Înțelegerea lui Napoleon era aproape complicitară. 

Întîrziind odată la o ședință de Consiliu prezidată chiar de împărat, se scuză spunînd: “Sire, j’ai été 

retenu par une dame”. La care Napoleon replică, dovedind glumeț că e la curent cu totul: “La 

prochaine fois vous direz à cette personne: Prends ton chapeau, ta canne et va-t’en”.28 

Această cochetare nepăsătoare cu amorul (numit pe atunci mai ales “italian”) pentru care unii 

erau arși pe rug nu trebuie să ne amăgească: doar puternicii zilei și-o puteau permite. Atît în Franța, 

cît și în restul Europei spaima de fantoma Sodomei rămînea la fel de mare și își continua opera 

funestă în sufletele timorate sau dezorientate. Deloc neglijabil va fi fost efectul avut asupra stării de 

spirit generale de către răscolitoarea dramă prin care culminase relația sentimentală dintre Verlaine 

și Rimbaud, cu urmările ei dezastruoase: încarcerarea celui dintîi și totala sterilizare literară a 

celuilalt, care-și încheia la numai 19 ani cariera literară. Un motiv în plus, pe lîngă atîtea altele, 

pentru ca alteritatea sexuală să producă în cei ce și-o descopereau o adevărată panică. O viață de 

calvar începea pentru cei mai mulți. 

Din rîndurile acestor speriați, inhibați și certați cu ei înșiși își alese Klaus Mann eroul noului său 

roman. Ca unul ce izbutise să se ridice deasupra sfîșierilor lăuntrice care iau de obicei naștere prin 

conștientizarea acestei înclinări, voia să-și manifeste simpatia și solidaritatea cu cei condamnați la 

asemenea suferințe morale. Arătînd că unul din cei mai mari muzicieni ai lumii cunoscuse și el 

aceste suferințe, spera să ajute la depășirea complexului de inferioritate ce-i pîndește adesea pe 

puținii care se descoperă a nu fi ca cei mulți. Și dacă ceea ce se întîmplă celor puțini ar fi tocmai un 

semn de elecțiune? 

Ne reîntoarcem astfel, după un lung, dar indispensabil ocol retrospectiv și istoric, la cel care l-a 

prilejuit: compozitorul căruia neputința de a iubi senzual femeia i-a cauzat chinuri sufletești și 

probleme de conștiință, dar căruia — foarte probabil — tocmai de aceea îi datorăm nemuritoarea 

Symfonie pathétique. 



 

37. Symphonie pathetique 

astfel intitulată de către compozitorul însuși (la sugestia fratelui său Modest), în franceză, spre a 

sublinia pentru ascultătorul puțin atent la ceea ce spun sunetele înseși, profunda seriozitate a 

mesajului său. Căci, scrisă în ultimele luni de viață, sintetiza tot ce-l făcuse să aspire, să spere și să 

sufere. În plus, partitura avea în fruntea ei o dedicație cu totul neobișnuită, prin care Ceaikovski 

aproape că trăda taina dureroasă a vieții sale. Dedicația unui muzician privește, în mod tradițional, o 

femeie sau un protector. Din cînd în cînd, un coleg de profesie, căruia compozitorul îi este într-un 

fel sau altul îndatorat. “Patetica” era dedicată unui tînăr de 22 de ani care nu intra în nici una din 

aceste categorii: frumosul, sensibilul și strălucitor de inteligentul său nepot Vladimir Davidov 

(pentru intimi, Bob), care trezise în compozitor ultima și poate cea mai nobilă pasiune. Ba mai mult, 

simfonia era însoțită inițial de un program — adică de precizarea literară a ceea ce sunetele nu pot 

spune cu limpezime — pe care însă compozitorul, în ajunul primei audiții, l-a distrus. Poate că, 

presimțind apropiatul sfîrșit, cel ascuns din el voia să împingă și mai departe destăinuirea? E totuși 

mai bine că s-a întîmplat așa, altminteri cine știe ce denumire profanatoare i-ar fi agățat simfoniei 

amatorii de istorioare verbale, atît de îndepărtate de adevăratul sens al limbajului muzical. 

Cel căruia destinul lui Thomas Mann, precum și atitudinea sa față de incomoda predispoziție i-

au devenit limpezi, cu greu se poate abține a nu le pune în paralelă cu experiențele de același gen pe 

care le străbătea Ceaikovski. Paralela se impune încă de la constatarea amplorii familiale a acestei 

predispoziții. Relației dintre tată și fiu, amîndoi marcați în același sens, dar ignorîndu-se reciproc 

sub acest aspect, îi corespunde relația dintre compozitor și fratele său Modest, cu zece ani mai tînăr 

și manifestînd aceeași tendință. Aceștia, însă, nu numai că-și cunoșteau mutual înclinarea funciară, 

dar, prin conștiința unei înrudiri atît de neobișnuite, ajunseseră să nutrească unul față de celălalt o 

afecțiune și o încredere ce n-aveau să se dezmintă pînă la sfîrșitul vieții. Situația din sînul familiei 

Ceaikovski devenea și mai ieșită din comun prin participarea celui de al treilea frate, Anatol, 

geamănul lui Modest, la această comuniune, în ciuda faptului că natura nu-l plăsmuise la fel. 

Înțelegerea, solidaritatea și devotamentul său au fost, de asemenea pînă la sfîrșit, mai presus de 

deosebirile de ordin sexual. Acest triumvirat al fraților Ceaikovski a fost pentru compozitor, mult 

mai încercat lăuntric decît Modest, un enorm sprijin, am putea spune chiar vital, în momentele sale 

de restriște, și mai cu seamă în acela al catastrofalei sale căsătorii. Familia Mann va apare și ea 

foarte unită, cu toată distanțarea lui Klaus, dar într-un alt fel, care n-avea nimic comun cu 

problematica sexuală a tatălui și a fiului său, fiecare din aceștia luptînd de unul singur pentru a face 

față provocării destinului. 

Relațiile erotice ale lui Thomas Mann cu cei de același sex s-au produs cu precădere în perioada 

prematrimonială și, datorită unui autocontrol sever din partea scriitorului, s-au consumat într-o mare 

discreție. După căsătorie el și-a interiorizat pornirile: a trăit, în principal, cu ceea ce își imagina și 

și-a spiritualizat fantasmele erotice, transpunîndu-le și transfigurîndu-le literar. A găsit în plus forța 

de a suporta o relație conjugală care se golea treptat de sexualitate, pe măsură ce creștea în proporții 

imaginația sa sexuală, adevărat “ersatz” pentru raporturi ce-i erau social interzise. În aceasta constă 

atît superioritatea lui, față de un Gide bunăoară, cît și frustrația pe care, spre sfîrșitul vieții, avea s-o 

resimtă foarte dureros. Și în existența lui Ceaikovski survine, și încă foarte drastic, un moment 



matrimonial, în funcție de care sîntem îndreptățiți să vorbim despre un “înainte de” și un “după”. În 

cazul lui totul s-a petrecut în mod diferit. Firea rusă nu-și poate permite ceea ce-i reușește relativ 

ușor unei firi germane, și mai ales uneia nordice, cum era cea a lui Thomas Mann: stăpînirea de sine 

capabilă să reducă necruțător la tăcere glasul inimii și al instinctului. Ea trebuie să dea frîu liber, și 

chiar cu maximă vehemență, freamătului intim ca să simtă că se realizează plenar, pentru un 

adevărat rus numai o asemenea realizare de sine, fără compromisuri sau refulări, făcînd viața 

vrednică de trăit. O pasiune schilodită și un destin frustrat echivalează pentru el cu iadul pe pămînt. 

Iată de ce viața erotică a tînărului Piotr Ilici se desfășură furtunos. Părea a nu face din alteritatea 

sa o problemă, tratînd-o cu o dezinvoltură ce o anunța pe cea a lui Klaus Mann. Imboldul necesar 

trecerii pragului îi venea din partea poetului Alexei Apuhtin, cu un an mai tînăr decît el, dar 

maturizat ceva mai devreme. În plus, Apuhtin își purta prin lume fără echivoc felul său natural de a 

fi, ceea ce bineînțeles îi atrăgea comentarii corespunzătoare, înfruntate însă de el cu o nepăsare 

suverană. Prietenia lor fu atît de strînsă, încît o vreme locuiră împreună, ceea ce arată cît de puțin îl 

stînjenea pe tînărul compozitor — deocamdată încă foarte departe de a fi devenit cineva! — opinia 

publică. Și era inevitabil ca reputația puțin măgulitoare a poetului prieten să se răsfrîngă și asupra 

lui. Rolul lui Apuhtin este, pînă la un punct, comparabil cu cel jucat de Wilde pe lîngă Gide, cînd 

acesta nu îndrăznea încă să facă pasul hotărîtor: l-a determinat să-și ia inima în dinți și să-și accepte 

fără complexe predispoziția. După care compozitorul, pe atunci în vîrstă (exact ca Gide!) de 25 de 

ani, își luă, și pe plan erotic, un impetuos avînt. Șirul aventurilor sale a fost reconstituit cu multă 

precizie și chiar cu lux de amănunte. Pentru tema cercetării de față îmi pare însă de prisos înșiruirea 

unor nume care nu mai spun nimic cititorului de azi. E suficient să se știe că n-au fost puține — 

Thomas Mann ar fi avut pentru ce să-l invidieze. Demn de menționat este însă că în fiecare din 

legăturile sale Ceaikovski punea suflet și tindea — atît cît împrejurările o permiteau — spre 

statornicie, spre trăinicie. E cu neputință de găsit vreuna care să nu fi venit în atingere cu destinul 

său artistic. Îi datora lui Apuhtin, de pildă, nu numai inițierea sexuală, dar și ideea generatoare a 

poemului său simfonic de tinerețe “Fatum”: poezia cu același nume pe care prietenul său o scrisese 

ascultînd muzica lui Beethoven și pe care apoi i-o dedicase. Relația cu studentul său Iosif Kotek îi 

inspirase concertul pentru vioară și orchestră, pe care inițial voia să i-l dedice; dacă n-a făcut-o, a 

fost numai din teama de “ce va spune lumea?”. O teamă pe care abia compunînd “Simfonia 

patetică” avea s-o biruie cu desăvîrșire.  

Un loc unic în viața intimă și privată a lui Ceaikovski îl ocupă acel care apărea în fața lumii ca 

servitor al său, dar în realitate avea o importanță ce depășea cu mult funcția oficială. Alexei 

Sofronov (Alioșa), fiu de țăran, locuia de la vîrsta de 16 ani împreună cu Ceaikovski, acesta aflîndu-

se pe atunci în al 35-lea an de viață. Preluase toate problemele gospodărești și îl însoțea pe 

compozitor, ori de cîte ori era posibil, în numeroasele sale călătorii, inclusiv în cele internaționale. 

În toate fotografiile apare la fel de elegant ca și stăpînul său. Acesta nu s-a comportat însă niciodată 

ca atare; și-a dăruit toată afecțiunea tînărului și inimosului slujitor care, la rîndul său, avea să-i 

dovedească  un devotament fără fisuri, întru totul comparabil cu cel arătat de cei doi frați: după 18 

ani de ireproșabilă conviețuire, îl vom întîlni îngrijindu-l cu aceeași dăruire pe compozitorul 

muribund. Nu e ușor să-i precizăm și să-i estimăm rolul în viața lui Ceaikovski; judecînd însă după 

intensitatea cu care acesta îi simțea lipsa cînd se întîmpla să nu fie alături de el (“simt că nu pot trăi 

fără el”29), după caracterizările pe care i le făcea în corespondența cu cei apropiați (“ființa cea mai 

dragă și mai îndatoritoare”, A, p. 161), după exclusivitatea accesului la maestru (“cînd sînt ocupat, 



nu văd nici un suflet de om, în afară de Alioșa”, A, p. 215), în fine după scrisorile trimise lui însuși 

cînd se afla departe de el, trebuie să presupunem că acest rol va fi fost extrem de important. 

Posibilitatea de a avea interlocutori și parteneri cu aceleași predilecții începu cu timpul să 

cîntărească mai puțin greu decît faptul de a se ști altfel decît majoritatea semenilor săi. Împlinirile 

erotice pe care și le putea permite aproape fără greutăți, dată fiind mulțimea celor asemănători lui, 

mai ales în mediile cultural-artistice, nu numai că nu alungau sentimentul izolării sociale, dar îl 

întețeau. Va căuta mîngîierea mai ales pe lîngă fratele Anatol, omul chipurile “normal”, căruia-i 

descrie cu mișcătoare sinceritate și umilință mizerabila-i stare sufletească, în această scrisoare din 9 

ianuarie 1875: “Sînt aici foarte, foarte singur, și dacă n-aș fi în continuu ocupat cu lucrul meu, aș 

cădea pur și simplu în melancolie. E adevărat că mai este la mijloc și anomalia mea, care creează o 

prăpastie de netrecut între mine și cei mai mulți oameni. Ea mă înstrăinează de aceștia, mă face să 

am teamă de ei, îmi produce o stare de excesivă sfială: însușiri prin care devin tot mai nesociabil. 

Imaginează-ți că mă bîntuie frecvent și îndelung gîndul mănăstirii” (B, p. 47). Acestor motive 

intime de tulburare sufletească nu întîrziară însă să li se adauge altele, mai obiective și mai dure în 

același timp. 

Era inevitabil ca un celibatar văzut doar în companie masculină și, în plus, cu un servitor 

personal abia ieșind din adolescență, să trezească bănuieli și să provoace comentarii răutăcioase. Pe 

măsură ce compozitorul cîștiga în notorietate, dezinvoltura cu care-și concepea viața privată în anii 

primei tinereți făcea treptat loc grijii față de părerea lumii. Tot mai des îi ajungeau la urechi 

zvonurile care circulau pe seama lui și a moravurilor sale, chipurile depravate. Le suporta din ce în 

ce mai greu. Se simțea atins în demnitatea sa personală, își vedea amenințată cariera, dar mai ales îl 

durea inima pentru necazurile pe care le pricinuia persoanelor dragi. Va destăinui aceste preocupări 

lui Modest într-o scrisoare din 28 septembrie 1876: “Dacă anumite persoane nu mă disprețuiesc 

pentru viciile mele, este numai pentru că au apucat să mă îndrăgească într-o vreme cînd încă nu 

bănuiau că sînt un om cu reputație compromisă. Sașa (sora compozitorului ----— n.a.) de pildă, e 

una din acestea. Știu că ea bănuiește orice și că iartă orice. Așa sînt tratat de mulți oameni pe care-

i iubesc sau respect. Îți poți închipui cît mă oprimă faptul de a ști că ei mă compătimesc și mă iartă, 

în timp ce eu nu mă simt vinovat de nimic. Nu e cumplit gîndul că persoanele care mă iubesc pot și 

să se rușineze din cauza mea?” (A, p. 186). 

La puțin timp după ce începuse conviețuirea sa cu Alioșa — sîntem în 1876, în primele zile de 

vară — conflictul cu mediul ajunsese să-i pară intolerabil. Trebuie să întreprindă ceva pentru a-l 

dezamorsa, și acel ceva nu putea fi, în înțelegerea lui de atunci, decît adoptarea unui mod 

matrimonial de viață, prin care să închidă gura clevetitoare a lumii. Își petrecu vara alternînd 

reflecția cu voluptatea, iar spre sfîrșitul ei se văzu în măsură să comunice fraților săi o hotărîre. 

Modest, bunăoară, o află în această formă, printr-o scrisoare cu data de 19 august 1876: “Trăiesc 

acum un moment foarte critic al vieții mele. Cînd se va ivi prilejul, îți voi face o relatare foarte 

amănunțită, dar pentru moment pot spune doar atît: Am hotărît să mă căsătoresc. E inevitabil. 

Trebuie s-o fac, și nu numai pentru mine, dar și pentru tine, și pentru Tolea (adică Anatol — n.a.), și 

pentru Sașa, și pentru toți cei pe care-i iubesc. Pentru tine însă îndeosebi!” (A, p.187). De ce 

pentru Modest îndeosebi? Deoarece și acesta, doar că altfel decît fratele său, avea un mod de viață 

excentric, asupra căruia, mai devreme sau mai tîrziu, opinia pu-blică nu putea să nu-și îndrepte 

atenția: locuia împreună cu un băiețaș surdo-mut — Nikolai Konradi (Kolia) — a cărui îngrijire și 

educare o preluase în acord cu părinții acestuia (profesia lui Modest fiind aceea de educator). 

Situația lui socială nu era de natură să-l facă interesant în ochii lumii, dar celebritatea mereu 



crescîndă a fratelui ar fi putut atrage și asupra lui curiozitatea amatorilor de senzațional. Creindu-și 

fațada matrimonială și astfel recîștigîndu-și onora-bilitatea burgheză, Ceaikovski spera să-l 

ocrotească pe Modest de posibile, foarte dăunătoare bănuieli. 

Traducerea acestei hotărîri în faptă se va dovedi însă mai grea decît crezuse. Firea arăta o 

încăpățînare pe care Ceaikovski n-o va ascunde fratelui Modest, intrat desigur în panică la aflarea 

unui proiect ce lui nu i-ar fi putut trece niciodată prin minte. O lună mai tîrziu, la 28 septembrie 

1876, îi scria: “În orice caz, nu te speria, dragă Modia. Realizarea planurilor mele nu e atît de 

apropiată pe cît pare. Sînt atît de ancorat în deprinderile și predilecțiile mele, încît nu e posibil să 

mă despart de ele dintr-o dată, ca de o mănușă. Pe lîngă aceasta, sînt departe de a poseda o voință 

de fier; după scrisorile ce ți-am trimis, am cedat deja de trei ori forței înclinărilor mele naturale. 

Închipue-ți: Am făcut recent o călătorie la țară, pentru a-l vizita pe Bulatov, a cărui casă nu e 

altceva decît un bordel de pederaști. N-a fost de ajuns că m-am dus acolo — m-am mai și 

îndrăgostit ca o pisică de vizitiul lui!!!” (C, p. 51). 

Modest va fi cu atît mai șocat, cu cît această hotărîre trebuia să aibe consecințe și pentru propria-

i viață intimă, căreia compozitorul voia să-i ofere un model de victorie asupra instinctului natural și 

un stimulent: “Vei spune că la vîrsta ta (26 de ani — n.a.) e greu să domini pasiunile; îți voi 

răspunde că la vîrsta ta e mai ușor să dai predilecțiilor o altă orientare. În această privință, cred, 

religiozitatea ta îți poate fi un mare sprijin. Cît despre mine, voi face tot posibilul pentru a mă 

căsători chiar în anul acesta; dacă însă îmi va lipsi curajul, voi abandona totuși definitiv 

obișnuințele și mă voi strădui să nu mai dau ocazia de a fi privit ca un... (cuvînt șters — n.a.). Mă 

gîndesc necontenit la desrădăcinarea primejdioasei pasiuni” — îi scrie el lui Modest la 19 august 

1876 (A, p. 182). Și din nou o punere în gardă a frățiorului, a cărui ingenuitate — căci Modest era o 

fire candidă și emotivă — l-ar fi putut împinge într-o direcție funestă: “Dar și tu, Modia, trebuie să 

reflectezi bine la toate acestea. Pederastia și pedagogia nu se suferă una pe alta” (C, p. 54). 

La început de toamnă 1876 ia hotărîrea cu o fermitate ce vrea să fie definitivă. Ea are în vedere 

nu numai un act exterior, ci întreaga ființă a compozitorului căreia, prin acest război declarat naturii, 

pare a i se deschide perspectiva unei înnoiri fundamentale. În acest elan al voinței de a-și schimba 

firea, Ceaikovski decide nu numai pentru sine, dar și pentru fratele său, a cărui disponibilitate față 

de angajarea într-o asemenea aventură el o ignoră însă cu desăvîrșre. La 10 septembrie îi scria: 

“Rezultatul tuturor acestor reflecții este că începînd de azi intenționez foarte serios să intru într-o 

relație matrimonială legală cu o femeie, oricare ar fi aceasta. Găsesc că înclinările noastre sînt 

pentru amîndoi obstacolul cel mai mare în calea spre fericire. Trebuie deci să luptăm împotriva 

naturii noastre cu toată forța. Te iubesc foarte mult, îl iubesc și pe Kolia foarte mult, și pentru 

binele vostru, al amîndurora, nădăjduiesc din inimă că nu vă veți despărți niciodată, dar o condiție 

pentru trăinicia legăturii voastre e să nu mai fii ceea ce ai fost pînă acum. E necesar nu de dragul 

lui «qu’en dira-t-on?», ci pentru tine însuși, pentru pacea propriului tău spirit” (A, p. 182). 

Nu-și face puține iluzii în privința a ceea ce va obține recurgînd la o asemenea soluție. Una se 

referă, bineînțeles, la opinia publică, din ce în ce mai importantă pentru compozitorul în 

spectaculoasă ascensiune: “Aș dori ca prin căsătoria mea — sau în general printr-o relație în văzul 

tuturor cu o femeie — să închid gurile unor creaturi demne de dispreț, a căror părere n-are pentru 

mine nici cea mai mică valoare, dar care poate pricinui suferință celor apropiați mie”, îi scrie el la 

28 septembrie 1876 lui Modest (A, p. 186). O altă iluzie era aceea a posibilității de a împăca 

obligațiile vieții conjugale cu libertatea personală. Conviețuirea cu viitoarea soție ar trebui, așadar, 

să nu prejudicieze întru nimic felului său de a-și concepe existența, de a-și petrece timpul. Își va 



asigura deci fratele, în mod firesc îngrijorat: “Nu voi începe o relație — legală sau nu — cu o 

femeie, fără a-mi fi asigurat pe deplin liniștea și libertatea” (A, pp. 184-185). Și o a treia iluzie: 

aceea de a fi găsit femeia capabilă să-i aducă împăcarea cu societatea și cu sine însuși, și grație 

căreia — cum, cu un naiv dor după imposibil, îi scria la 20 septembrie fratelui Anatol — “să devină 

un om nou” (A, p. 184) și anume Antonina Miliukova, o fostă studentă a sa la Conservator, nulă din 

punct de vedere muzical și ștearsă ca personalitate, dar tocmai de aceea promițătoare sub aspectul 

docilității. 

În scurtul intermezzo dintre luarea hotărîrii și trecerea la fapte — era început de 1877 — avu loc 

evenimentul cel mai senzațional al vieții lui Ceaikovski: apariția providențialei văduve, Nadejda 

von Meck, a cărei bogăție și generoasă asistență aveau să-i asigure acea independență materială atît 

de necesară geniului și de care atît omul, cît și creatorul va profita din plin. Mijlocise cunoștința lor 

tocmai Iosif Kotek, violonistul și prietenul intim al compo-zi-to-rului, care îndeplinea anumite 

servicii muzicale în cadrul numeroasei familii von Meck. Consumîndu-se exclusiv în schimbul de 

scrisori, această întîlnire avea să dea naștere uneia din cele mai pasionante corespondențe din istoria 

culturii: un adevărat roman epistolar. Toată însemnătatea acestei cunoștințe urma să se reveleze însă 

după realizarea planului matrimonial al compozitorului, adică spre toamna lui 1877. Deocamdată ne 

aflăm la început de iulie și-l însoțim pe Piotr Ilici la ceremonia spre care el se îndreaptă fără 

bucurie, temător chiar, dar continuînd să spere că această uniune potrivnică firii sale îi va înnoi, 

ordona și pacifica existența. 

Cele trăite în primele ceasuri următoare ritualului le aflăm din această evocare făcută trei 

săptămîni mai tîrziu, la 28 iulie 1877, într-una din primele scrisori ale compozitorului către Nadejda 

von Meck: “După ce ceremonia avusese loc, iar eu mă aflam singur cu soția mea și cu înțelegerea 

faptului că acum soarta noastră e de a trăi împreună și nedespărțiți, simții de odată nu numai că ea 

nu-mi inspiră nici cel mai mic sentiment de prietenie, dar că-mi este odioasă în sensul cel mai 

deplin al cuvîntului. Văzui atunci cum este în pericol să piară, fără posibilitatea de a fi înlocuită, 

partea cea mai bună din mine însumi: talentul meu muzical. Soarta viitoare apăru în fața ochilor 

mei ca o jalnică lîncezire, ca o prozaică și insuportabilă comedie” (A, p. 227). Respirînd aproape 

nemijlocit coșmarul trăit în acele zile, această destăinuire făcută fratelui Anatol la numai o 

săptămînă de la eveniment: “Tolișca, ieri a fost pentru mine cea mai grea zi după 6 iulie. M-am 

trezit dimineața cu sentimentul că viața mea e zdrobită și fui cuprins de un acces de deznădejde. 

Astăzi criza pare să fi trecut. Îmi revin. De n-ar fi fost iubirea mea pentru tine și pentru cei dragi 

mie, care m-a susținut în mijlocul unor chinuri mintale insuportabile, totul ar fi putut să se termine 

foarte rău, adică prin boală sau nebunie” (A, p. 224). 

În mai puțin de două luni, de-a lungul cărora avusese loc chiar și o încercare nereușită de 

sinucidere, înstrăinarea lui Piotr Ilici de Antonina Ivanovna era totală. Mai ales lui Anatol îi va 

mărturisi el oroarea inspirată de această ființă pe care era obligat s-o vadă zilnic: “Din punct de 

vedere fizic soția mea mi-a devenit cu desăvîrșire respingătoare” (A, p. 222) sau — la 2 septembrie 

1877 — “Ah, ce puțin o iubesc pe Antonina Ivanovna Ceaikovskaia! Ce profundă indiferență îmi 

inspiră această cucoană! Ce puțin mă încîntă perspectiva de a o vedea!” (A, p. 231). Separarea se 

anunța iminentă și ea nu întîrzie să se producă: Ceaikovski părăsi domiciliul conjugal. Antonina 

credea însă în întoarcerea celui plecat, îl chema pe toate căile posibile. Compozitorul rămînea 

neînduplecat. Înțelesese în sfîrșit incompatibilitatea firii lui cu apropierea de tip heterosexual. Și 

Modest, căruia cu puține luni înainte îi anunțase solemn marea lui hotărîre și îi ținuse chiar și o 

mică predică despre necesitatea de a-și schimba natura, primi acum o comunicare în sens complet 



opus, datată 17 octombrie 1877. Un nou șoc pentru frățiorul ascultător care, luînd în serios lecția de 

acomodare socială a fratelui cel mare și venerat, se străduia să salveze menajul abia început și deja 

amenințat: “Orice s-ar întîmpla, nu voi accepta niciodată să petrec fie și numai o zi cu Antonina 

Ivanovna. Îi doresc toată fericirea, ceea ce însă nu mă împiedică s-o urăsc profund. Aș fi gata să 

sufăr orice chin, cîtă vreme pot să n-o mai văd iarăși. Greșești de aceea imaginîndu-ți că ai putea-o 

schimba și face din ea o consoartă cumsecade. Înainte de toate, experiența a dovedit că pentru 

mine a trăi cu o nevastă este o nebunie” (A, p. 236). 

Sprijinul moral de care i-a fost hărăzit să se bucure a fost însă pe măsura încercării. În primul 

rînd prin cei doi frați care, deși cu zece ani mai tineri, îi serveau drept duhovnici și se arătau gata să 

facă orice pentru ca el să nu mai sufere. Apoi, prin cei marcați cu același semn ca și el și de care, 

prostește, voise să se dezică. Apuhtin, inițiatorul de odinioară, cel care-i dăduse curajul de a-și urma 

propria-i natură, îi șopti afectuos vorbe din nou încurajatoare: “Mii de oameni se căsătoresc, 

descoperă că nu pot conviețui cu nevestele lor și se despart, îi scria el la 25 octombrie 1877. Și 

continua: Vorbind la un mod general, dragă Petia, atribuiești o prea mare importanță diferitelor 

zvonuri și bîrfe. E de neînțeles și fără sens ca tu, cu al cărui nume țara unde te-ai născut se va 

mîndri, să-ți pleci capul în fața diverșilor X și Y. Trebuie să admiți că ar fi complet ridicol ca un 

vultur să se simtă incomodat de viermi și reptile. Zboară departe de ei, cît mai sus, spre înălțimile 

tale creatoare, de unde ei devin invizibili, iar tu, ignorîndu-le existența, aruncă de acolo o nouă 

«Furtună» sau un nou «Romeo». Fie ca greutatea faimei tale să strivească aceste pramatii” (A, p. 

262). 

Dar mîngîierea cea mai eficace avea să-i vină tot printr-o femeie, pe care destinul, cu 

misterioasa lui clarviziune, i-o scosese în cale tocmai cînd intervenția ei putea fi salvatoare. Nadejda 

von Meck i se punea la dispoziție cu o înțelegere, o generozitate și o abnegație de care lui 

Ceaikovski nu-i rămînea decît să se servească pentru a ieși din impas. Prinse recunoscător mîna 

întinsă, dar știindu-și acum limitele și hotărît să preîntîmpine repetarea funestei apropieri, puse o 

condiție care fu numaidecît acceptată: relația să rămînă epistolară și să nu tindă niciodată spre o 

întîlnire față către față. Acestui complex creat într-un homosexual de o nefericită experiență 

heterosexuală îi datorăm una dintre cele mai grandioase corespondențe pe care le cunoaște cultura 

universală: aproximativ 800 de scrisori care sînt tot atîtea documente de cea mai înaltă valoare 

psihologică și muzicală. 

Opulentul ajutor financiar primit de la bogata văduvă (și care avea să se transforme într-o rentă 

princiară) îi permise mai întîi să-și plătească libertatea: o libertate foarte scumpă, deoarece Antonina 

Ivanovna înțelesese repede ce mină de aur putea să devină eșecul ei matrimonial. Apoi îi creă cele 

mai bune condiții de vindecare sufletească, finanțîndu-i o lungă călătorie în străinătate, pe care 

Ceaikovski se grăbi s-o întreprindă. Abia începuse toamna lui 1877, și el se afla deja pe marile 

drumuri ale Europei: Berlin, Paris, Roma, Veneția, Viena. Îl însoțeau, schimbîndu-se între ei, cei doi 

frați de care încercarea străbătută îl apropiase și mai mult, făcînd ca relația dintre ei să capete o 

extraordinară intensitate emoțională. La cîteva zile după ce părăsise Rusia, spre sfîrșit de octombrie, 

simți însă ca insuportabilă lipsa dragului său Alioșa, și îi scrise aproape disperat lui Modest din 

Clarens (Elveția): “Gîndul la Alioșa pur și simplu mă torturează. Simt că nu pot trăi fără el... Îți 

poți închipui cît de mult îl iubesc” (A, p. 256). Credinciosul servitor, și desigur nu numai atît, îi fu 

numaidecît trimis, și se întîlniră la Viena. Cu o adevărată frenezie restabilea Ceaikovski echilibrul 

vieții sale intime, bazată pe prezența și comuniunea masculină. 

Înțelegea rușinat ce absurd fusese în pretenția lui de a-și nesocoti natura, de a acționa în 



contradicție cu ea, dar mai ales de a vrea să impună această absurditate și fratelui său, care-i era atît 

de devotat și docil. Leit-motivul lăuntric al întregii, lungii călătorii era tocmai căința de a fi săvîrșit 

printr-o hotărîre arbitrară o asemenea nebunie, căință care făcea însă posibilă și o prețioasă 

învățătură: “Ah, ce prostește am acționat și cît mi-am dăunat mie însumi! Nu există nimeni căruia i-

aș putea atribui nefericirea mea: sînt vinovat de toate” (Către Modest, 9 octombrie 1877). “Merit 

disprețul, deoarece o nebunie ca cea pe care am săvîrșit-o poate ieși numai din capul unui dobitoc 

și fricos de nelecuit” (Către Modest, 17 octombrie 1877). “Și pentru ce mă cuprinsese această 

nebunie, pentru ce a trebuit să fie jucată această tragicomedie?” (Către Anatol, 5 decembrie 1877). 

“Abia acum, după istoria matrimonială, încep în fine să înțeleg că nu există nimic mai steril decît 

să nu vrei a fi așa cum ești prin însăși firea ta” (Către Anatol, 13 februarie 1878) (C, pp. 56-57). Nu 

numai fraților săi, dar chiar și editorului său Jurgenson îi aduce el, ușurat, la cunoștință, la 7 

ianuarie 1878, marea sa descoperire că datoria fiecăruia e de a trăi după legea propriei sale naturi: 

“Căci sînt sătul, în sfîrșit, de dorința de a părea altfel decît sînt. Sînt sătul de dorința de a-mi silui 

propria natură, cît de mizerabilă ar fi ea” (A, p. 268). La 23 decembrie 1877, îl va pune la curent, 

în termeni aproape identici, și pe directorul Conservatorului, pianistul Nikolai Rubinstein: “Știu 

acum din experiență ce înseamnă să vrei a te schimba și a lupta împotriva propriei naturi, oricum 

ar fi ea” (C, p. 57). Un adevărat florilegiu de mărturisiri, instructive atît pentru cei care-și arogă 

dreptul de a cere altora să nu fie așa cum sînt, cît și pentru naivii sau speriații dispuși a-i lua în 

serios. 

Și astfel descoperi Ceaikovski acea natură cu care trebuia să trăiască în armonie; ea nu avea 

nimic comun cu ceea ce înțelegeau prin natură capetele incapabile să priceapă rostul a tot ce există. 

Plăcută-i va fi fost uimirea dîndu-și seama că nu greșise, în esență, urmîndu-și instinctul. Probabil, 

și aproape sigur, că nu găsise încă forma cea mai potrivită de a-l lăsa să se manifeste, dar 

guvernarea înțeleaptă a sexualității e o artă care se învață de-a lungul unei vieți întregi, iar 

Ceaikovski, la cei 37 de ani ai săi, se putea considera încă tînăr. De la falsa normalitate pe care 

prejudecata socială ar fi vrut să i-o impună, el revenea la adevărata normalitate, cea a propriei sale 

firi. Călătoria în Occident, și îndeosebi partea ei italiană, îi fu de enorm ajutor în regăsirea de sine și 

în recîștigarea gustului pentru viață, inseparabil de posibilitatea omului de a fi pe deplin el însuși. 

Unul din primele semne ale însănătoșirii lui fu pasiunea pe care o făcu pentru un tînăr cîntăreț de 

stradă, Vittorio, la Florența. Ceea ce-l fascina la acesta era în primul rînd vocea lui și genul 

melodiilor pe care le cînta; se adăuga, sporind atractivitatea, farmecul simplității și inocenței. Nu 

îndrăzni să-l abordeze de la început și îl pierdu, deoarece nu mai fu de găsit în același loc. Purcese 

atunci la o căutare febrilă: “A-l întîlni și a-l auzi odată cîntînd pe acel divin băiat, devenise scopul 

vieții mele la Florența”, îi scria el lui Anatol (A, p. 265). Pînă ce, în sfîrșit, dădu iarăși de el și avu 

posibilitatea să-l cunoască mai îndeaproape. O cunoaștere căreia îi datorăm renumita melodie 

“Pimpinella” — ultimul din cele “Șase cîntece”, op. 38 — auzită de el de la Vittorio. Căci invitat de 

compozitor în camera sa de la hotel, acesta își depănase tot repertoriul, în timp ce Piotr Ilici nota 

asiduu tot ce asculta. 

Aventura florentină a lui Ceaikovski anunța aventura venețiană pe care avea s-o trăiască peste 

vreo patru decenii Thomas Mann, cînd se va lăsa furat de farmecul adolescentului polonez întîlnit 

pe plaja Lido și va imortaliza cele trăite atunci în nuvela “Moarte la Veneția”, unde el se ascundea 

îndărătul gloriosului scriitor Gustav Aschenbach, îndrăgostit de încîntătorul Tadzio. Deosebirea era 

însă nu mai puțin semnificativă: Thomas Mann își făcea eroul să moară, victimă a epidemiei de 

holeră, în timp ce contempla, pe plajă, zbenguiala băiatului adorat, complet străin de drama lui 



intimă; pasiunii îi era astfel conferit, în mod simbolic, un caracter patologic, morbid, în concordanță 

cu atitudinea scriitorului față de această înclinare sexuală pe care rațiunea sa, certată cu instinctul, 

nu voia să o justifice sau s-o accepte. Într-o transpunere literară, episodul sentimental trăit de 

Ceaikovski în Italia ar fi putut fi intitulat “Înviere la Florența”. Lui i se revelase tocmai contrariul, și 

anume că armonizarea cu propria-i natură, chiar dacă aceasta din urmă contrazicea natura altora, nu 

putea fi pentru el decît izvor de sănătate și bucurie de a trăi. 

Din această perspectivă, tragedia lui Gustav Aschenbach se dovedește a consta tocmai în lipsa 

curajului de a se face una cu adevărata sa fire. Într-atît își dezaproba Thomas Mann 

homosexualitatea, încît o exila într-o sferă care nu avea nimic comun cu activitatea sa creatoare; 

frumosul adolescent, simbol al inavuabilei patimi, evolua pe un cu totul alt plan decît cel pe care se 

realizau ca făuritori de valori scriitorul Thomas Mann și eroul său, scriitorul Gustav Aschenbach, 

copie izbitoare a autorului. Vittorio este pentru muzicianul rus un veritabil coleg de profesie; nu 

numai Eros, dar și muzele participă la întîlnirea lor. Încă o confirmare a legăturii intime dintre 

destinul de artist al lui Ceaikovski și destinul său pur uman, cuprins potențial în alteritatea cu care 

venise pe lume. 

Să-l lăsăm însă pe Ceaikovski să-și continue, alături de Alioșa și de Modest, călătoria sa pe 

marile drumuri ale Europei, iar noi să ne aventurăm spre înălțimile de la care-i putem îmbrățișa 

existența în totalitatea ei. De acolo îl vedem înaintînd neșovăitor în fidelitatea sa față de sine însuși, 

liber de orice îndoială în ce privește atracția spontan resimțită față de farmecul masculin. Ce n-a 

putut să învingă toată viața, a fost teama de opinia publică, teamă ale cărei manifestări se aflau în 

penibilă contradicție cu splendorile spirituale revelate de muzica sa. E drept, îi invoca întotdeauna 

pe “cei dragi”, pe care nu voia să-i facă să sufere prin compromiterea reputației sale, dar această 

grijă pentru alții nu justifică deloc caracterul obsesiv și angoasant al fricii de ceea ce el numea 

“qu’en dira-t-on?”. Iat-o cum apare, bunăoară, într-o scrisoare trimisă editorului său Piotr Jurgenson 

în ianuarie 1879 — cînd marea furtună se potolise, iar el părea vindecat sufletește — sub imperiul 

gîndului că ziariștii ar putea face din slăbiciunea lui (așa o numea el) un motiv de șantaj: “Sînteți 

familiarizat cu tacticile acestor reptile. Răspîndesc zvonuri și își nimicesc adversarul prin insinuări, 

și știți cît de vulnerabil sînt, din nefericire, în această privință. Experiența a dovedit că orice scrib 

infam mă poate reduce la tăcere printr-o aluzie la o anumită circumstanță. Dacă n-ar fi vorba decît 

de mine, aș scuipa pe aceste aluzii, dar de dragul acelor persoane, apropiate și scumpe mie, care-

mi poartă numele, sînt constrîns să mă tem de ele mai mult decît de orice pe lume” (A, p. 187). 

Precum orice teamă, și aceasta era complet irațională. În primul rînd, pentru că opinia publică n-

avea ce să mai afle: știa totul sau cel puțin esențialul. Se căsătorise tocmai din cauza zvonurilor de a 

căror existență era foarte conștient (făcînd însă tot ce putea — politica struțului ! — pentru ca ele să 

nu-i ajungă la urechi, ceea ce subliniază iraționalitatea temerilor); știa de asemenea prea bine că, 

grație guralivei Antonina, aceste zvonuri vor căpăta o și mai mare, inevitabilă răspîndire. Avea însă 

o scuză să facă asemenea complexe: nu se descoperise încă acea metodă de a-i reduce la tăcere pe 

calomniatori sau de a le neutraliza veninul prin afișarea dezinvoltă a propriei alterități — metodă al 

cărei patent absolut îi va reveni, doar peste vreo patru decenii, lui André Gide, prin îndrăzneala sa 

fără precedent de a-și povesti singur, cu stupefiantă sinceritate, escapadele sentimentale 

homoerotice. Un fel de autodenigrare, lipsită însă de orice sentiment de vinovăție, și care făcea cu 

totul inofensivă denigrarea  din partea celorlalți. Gide beneficia însă de un întreg climat social, 

devenit deja tradiție, la care un cetățean, fie el și ilustru, al Rusiei țariste din secolul trecut putea 

doar să viseze. 



Pe de altă parte însă — iar acest fapt nu era apreciat de compozitor la justa lui valoare — gloria 

națională și internațională a muzicii sale cîștigase de mult și definitiv lupta cu “gura lumii”. E drept, 

n-o închisese, dar ce ieșea din ea nu mai avea nici o putere de a influența înaintarea irezistibilă a 

compozitorului spre afirmarea sa absolută. Acest triumf al valorii autentice asupra moralei sociale 

(cu tot cortegiul ei de prejudecăți, ipocrizii, calomnii) arată cît de fals și înșelător este raționamentul 

care justifică siluirea naturii și prefăcătoria prin interesele superioare ale creativității, cum avea să 

se întîmple în mod emblematic în cazul lui Thomas Mann. Familiarizat de timpuriu cu marile 

înfăptuiri ale culturii ruse, acesta cunoștea în linii mari destinul lui Ceaikovski; nu avusese însă 

curajul de a trage pentru el însuși concluziile ce l-ar fi determinat să trăiască în concordanță cu 

firea-i, un curaj pe care fiul său avea să-l dovedească încă de la primii pași ai carierei sale literare. 

Acest curaj stă la originea romanului pe care Klaus Mann avea să-l dedice compozitorului rus. 

Obsesia lui “qu’en dira-t-on?” atinse paroxismul cînd, în 1891, doamna von Meck puse brusc 

capăt corespondenței și generoasei rente care, timp de 14 ani, cursese fără întrerupere. Zguduit și 

umilit, compozitorul punea această neașteptată schimbare de atitudine a protectoarei sale pe seama 

fatalei descoperiri. Să fi fost într-adevăr acesta motivul? Ipoteze au fost formulate din belșug, 

nimeni n-a putut însă face deplină lumină în această privință. Că doamna von Meck, care acceptase 

o relație exclusiv epistolară, nu putea face totuși abstracție de propriu-i sex și va fi avut și 

curiozitatea specifică acestuia, este în afara oricărei îndoieli. Una din cele mai renumite scrisori ale 

ei este tocmai cea în care-i punea compozitorului întrebarea dacă iubirea deplină, adică nu cea 

“platonică”, ci aceea care “străbate trupul și sîngele omului”, îi era cunoscută. O abordare atît de 

directă a delicatei chestiuni era o adevărată capcană pentru cel care evitase întoteauna precizări 

susceptibile a sugera fie și indirect adevăratele sale predilecții. Răspunsul lui Ceaikovski fu de o 

strălucită ingeniozitate. Dacă doamna von Meck aștepta mărturisiri suprem edificatoare, ea va fi 

fost foarte dezamăgită: Ceaikovski nu făcea nici un pas care l-ar fi putut conduce în capcană. Dar 

nici nu mințea. Se situa doar pe un teren la care curiozitatea feminină nu avea acces, acela al 

interiorității pure și al muzicii care o exprimă: “Mă întrebați dacă cunosc iubirea pămîntească. Da 

și nu. Dacă această întrebare ar fi pusă puțin altfel, adică, întrebat fiind dacă am cunoscut 

plenitudinea fericirii în iubire, răspunsul meu va fi: Nu, nu, nu! Cred, de altfel, că muzica mea 

răspunde acestei întrebări. Dar întrebat fiind dacă cunosc puterea, forța inepuizabilă a iubirii, voi 

răspunde: Da, da, da! Nenumărate ori m-am străduit să exprim în muzica mea chinurile și fericirea 

iubirii. Nu știu dacă mi-a reușit — să judece alții. Nu împărtășesc părerea dumneavoastră că 

muzica n-ar fi în stare să redea atotputernicia iubirii. Sînt convins tocmai de contrariul: numai 

muzica poate s-o facă” (A, p. 282). 

Fericirea iubirii împlinite avea să-i surîdă lui Ceaikovski abia în ultimii ani de viață prin 

luminoasa prezență a nepotului său Vladimir (Bob) Davidov. Surprinzător, senzualitatea pare să nu 

fi intervenit în relația lor, între altele și pentru că nepotului nu-i era proprie — dar și aceasta e o 

ipoteză — înclinarea unchiului, ceea ce nu constituia însă o piedică în calea înțelegerii și 

reciprocității. Pînă la sfîrșitul vieții compozitorului nici un nor nu s-a arătat pe cerul idilei lor. 

Afecțiunea lui Ceaikovski încolțise cu ani în urmă, cînd fiul sorei sale Sașa era doar un copilaș 

fermecător. Ea se dezvoltă lent și luă forma unei adevărate pasiuni cînd Ceaikovski putu urmări 

îndeaproape transformarea adolescentului într-un bărbat nu numai chipeș, dar cu o minte ageră și o 

inimă plină de gingășie. Bob îi deveni un însoțitor din ce în ce mai necesar, mai indispensabil, 

întovărășindu-l chiar și în unele din călătoriile sale peste hotare. Cînd nu-l putea avea alături — ca 

în timpul turneului său american — îi trimitea în scris gînduri vibrante de iubire: “Cea mai mare 



parte a timpului, mă gîndesc desigur la tine. Mi-era atît de dor să te văd, să-ți aud glasul, și-mi 

părea atît de necrezut fericirea de a putea-o face, încît aș fi dat zece ani din viața mea (și știi cît o 

prețuiesc) —  nu bănuia că-i mai rămăseseră doar doi ani de trăit (n.a.) — să te văd apărînd fie și 

numai o secundă...Bob, te ador. Îți amintești ce-ți spuneam odată: că mai mare decît bucuria de a te 

vedea cu ochii este suferința cînd sînt fără tine” (martie 1891, din Berlin, în drum spre Paris, A, p. 

535). 

Era ca un ecou îndepărtat al pasiunii lui Michelangelo sexagenar pentru Tommaso Cavalieri, 

strălucitorul tînăr care avea să-i devină un adevărat înger ocrotitor. Același număr de ani — trei 

decenii — îi separa, iar ceea ce-i unea era o luminozitate, o puritate asemănătoare a sentimentului. 

Și Vladimir avea să se afle lîngă muribund precum Tommaso cu patru secole înainte; în plus, 

amîndoi deveneau executori testamentari și principali moștenitori. Și după cum Michelangelo — 

inspirat prin regenerarea sufletească adusă de iubirea tîrzie — își imortaliza tînărul prieten în versuri 

și în forme plastice (dar cîți știu că învingătorul din celebra sculptură “La Vittoria” este chiar 

Tommaso, iar bătrînul învins, pe care el se sprijină cu piciorul, nu e altul decît artistul însuși!), tot 

așa Ceaikovski își compuse ultima simfonie, inspirat de această supremă iubire, dar și de 

presentimentul inexorabilului sfîrșit. Ce legătură va fi existat între cele două surse de inspirație, este 

și va rămîne un mister. 

Identificăm însă și un straniu aspect anticipator în iubirea lui Piotr Ilici pentru nepotul său 

Vladimir. Ea prefigura ultima mare, adevărată iubire a lui Thomas Mann (dincolo de pasagerele lui 

exaltări pentru tineri de genul chelnerului din Zürich sau al jucătorului de tennis din St. Moritz), și 

anume pasionata atracție resimțită de el pentru Frido, fiul fiului său Michael și al norei Gret. 

Precum compozitorul rus, va urmări și el, aproape fascinat, evoluția angelicului copil spre 

adolescența radioasă, notînd cu scrupulozitate de-a lungul anilor reacțiile sale sufletești. Cel care 

considerase firesc să se îndrăgostească de propriul său fiu, aflat pe atunci la o vîrstă asemănătoare, 

n-ar fi găsit desigur deloc condamnabilă iubirea erotic colorată față de nepot. Jurnalul lui din 

ultimele luni de viață conține o însemnare legată de rămasul bun pe care și-l lua, fără a bănui că e 

ultimul, de la dulcele Frido: a pîndit momentul cînd au putut fi singuri — “între patru ochi”, zice el 

— pentru a-l putea săruta așa cum își dorea (30 iunie 1955). 

Sentimentul era atît de puternic, încît îi inspiră figura lui Nepomuk, chemat și Echo (evidentă 

aluzie la Frido), din ultimul său mare roman, “Doctor Faustus”: băiețașul de o nepămînteană 

frumusețe de care se îndrăgostește Adrian Leverkühn, această mască de pe urmă a scriitorului 

însuși. Thomas Mann rămînea însă fidel pînă la capăt neîmpăcării sale cu propria-i înclinare 

naturală, neîmpăcare simbolizată în acest roman prin interdicția impusă de către diavol noului Faust 

de a iubi o ființă umană, în cazul contrar aceasta trebuind să moară. Și scriitorul îl ucise simbolic pe 

divinul, inocentul Echo, spre indignarea familiei, care știa cine era inspiratorul personajului. 

Și astfel Thomas Mann nu se putu împăca nici înainte de a muri cu destinul care-l voise iubitor 

al propriului său sex. Rîvnise totdeauna compania masculină tînără, dar din rațiuni sociale renunțase 

la îndeplinirea dorinței. Îi fu atunci hărăzit sfîrșitul pe care singur și-l pregătise. El avu loc în 

prezența — nu putem ști cît de mîngîietoare — a două femei: Katia și Erika, adică soția și fiica. 

Ceaikovski izbutise, cu mult înainte de a pleca dintre cei vii, să se împace cu acest destin, ajungînd 

chiar să-l iubească. Îi va avea, corespunzător, lîngă patul agoniei sale, pe cei trei de care fusese mai 

intim legat: fratele Modest, servitorul Alioșa și adoratul nepot Vladimir, de al căror efect binefăcător 

asupra muribundului putem să nu ne îndoim. 



 

38. O intuiție congenială 

Așa s-a desfășurat, în linii foarte generale, viața sentimentală a lui Piotr Ilici Ceaikovski. La 

jumătatea secolului XX nimeni n-ar fi fost însă în stare să facă precizări de genul celor de mai sus. 

Numai spre sfîrșit de secol — grație unor investigații ce mergeau foarte departe, erau libere de orice 

prejudecată ideologică sau morală și făceau din alteritatea sexuală a compozitorului firul conducător 

al cercetării — a devenit posibilă reconstituirea ei coerentă și realistă. O reconstituire esențială 

pentru explicarea unei creații a cărei principală rădăcină se găsea tocmai în acest teren psihologic: 

firea ce se descoperă altfel decît a majorității și luptă chinuitor pentru a se înțelege, a se accepta și a 

triumfa peste incomprehensiunea sau intoleranța celorlalți. 

Timp de un secol au circulat cele mai fanteziste interpretări biografice. Pentru cea mai mare 

parte a lor, homoerotismul lui Ceaikovski nici nu exista; rezulta de aici o imagine asexuată a 

compozitorului, ceea ce făcea sterilă și prezentarea operei sale. Era fie efectul interdicției ideologice 

de a aborda o asemenea pro-blemă, fie insensibilitatea autorilor la ceea ce înseamnă să nu faci parte 

din clasa heterosexuală majoritară și dominantă, adică să fii sexualmente un paria. Suprema 

înțelegere la care se puteau ridica aceștia din urmă — cum a fost cazul cu biografia scrisă de 

Vladimir Volkoff, apărută în 1975 în engleză și tradusă în franceză în 1983 — era să admită 

posibilitatea unei homosexualități a compozito-rului, afirmînd însă simultan imposibilitatea 

obiectivă de a ști ceva precis în această privință (în care totuși, cu puțin efort și mai ales cu 

bunăvoință lipsită de idei preconcepute, puteau fi detectate aspecte dintre cele mai relevante). 

Restul interpretărilor, în cadrul cărora alteritatea sexuală a compozitorului era bineînțeles luată 

în serios, reprezentau mai toate variații pe tema unei sinucideri survenite tocmai ca urmare a acestei 

înclinări, generatoare de insolubile probleme psihice, morale, ba chiar judiciare. Ele culminau în 

anii ‘80 cu spectaculoasa revelație la care se aventurase în Statele Unite muzicoloaga rusă emigrată 

Alexandra Orlova: așa-zisul “tribunal de onoare” care l-ar fi obligat pe compozitor (descoperit, 

chipurile, în flagrant delict de amor interzis cu un membru al familiei imperiale) să aleagă între 

Siberia dezonorantă și o moarte onorabilă printr-o sinucidere cu acoperire medicală, care n-ar fi fost 

în fond decît o formă mascată de asasinat. O versiune în stridentă disonanță cu realitatea ultimelor 

săptămîni de viață, a căror desfășurare, amănunțit consemnată de către relatările presei, buletinele 

medicale, însemnările fratelui Modest și numeroase mărturii ale prietenilor, este absolut 

incompatibilă atît cu teza sinuciderii, cît și cu cea a complotului (aceasta din urmă fiind însă cu totul 

demnă de un “thriller” hollywoodian). 

Ceaikovski a părăsit această lume printr-o logică misterioasă a propriului său destin, 

dintotdeauna presimțită de el prin atît de grăitoarele sale evocări muzicale — în deosebi din 

simfonii — în care, peste elanurile radioase aproape triumfătoare, se abate trăznetul unei lovituri 

neașteptate și nimicitoare. Compozitorul atinsese, atît muzical cît și sentimental, zenitul vieții sale. 

Chiar și pe plan social era victorios, deoarece gloria lui împinsese cu totul în umbră clevetirea 

răutăcioasă a lumii (de aici, imposi-bilita-tea absolută ca cineva să fi putut cere muzicianului 

numărul unu al țării ceea ce pretindea excentrica muzicoloagă, a cărei neserioasă construcție 

criminalistică a putut fi totuși luată drept bună în multe cercuri intelectuale din Occident, 

Encyclopedia Britanica, bunăoară, acordîndu-i crezare deplină). 



Și totuși, deși stînd în această strălucitoare lumină a marilor împliniri, el a putut concepe și scrie 

“Patetica”, al cărei final este un cît se poate de clar Requiem — sau, în termeni ortodocși, mai 

adecvați aici, prohod, adică muzică a trecerii dintr-o lume într-alta. Epidemia de holeră rămîne, 

indiscutabil, trăznetul care l-a răpus, opunîndu-se cu încăpățînare zvonurilor despre o sinucidere, 

apărute numaidecît după înmormîntare. Zvonuri a căror absurdă inconsistență a fost pentru 

totdeauna dezvăluită abia recent, adică după un secol.  

 

 

Este aproape de necrezut cît a putut să se apropie Klaus Mann, în anii treizeci ai secolului XX, 

de această imagine a existenței ceaikovskiene, devenită posibilă, după o mulțime de interpretări 

falsificatoare, abia în pragul secolului XXI. În ciuda opiniilor dominante pe atunci și a surselor 

foarte sărace și lacunare de informație, el a izbutit să făurească prima biografie veridică a marelui 

compozitor rus, o biografie al cărei adevăr profund nu e cîtuși de puțin diminuat prin rolul jucat de 

ficțiunea literară.31 Descoperirile făcute ulterior grație accesului la documente absolut necunoscute 

i-au confirmat pe deplin viziunea.  

Ca și în romanul biografic despre Alexandru Macedon, problema erotică este tratată în filigran, 

dar fără nici cel mai mic echivoc. Ea devine firul conducător discret în povestirea unei vieți pe care 

Klaus Mann ne-o restituie în toată complexitatea ei umană și artistică, ceea ce conferă narațiunii lui 

o triplă valoare: literară, istoriografică și psihologică. E primul cercetător care a înțeles și evocat 

rolul poetului Apuhtin pe lîngă încă foarte tînărul și șovăitorul Ceaikovski, care nu îndrăznea să 

urmeze imboldul naturii: “Atunci el ridica mîinile sale subțiri, mlădioase, mereu puțin murdare spre 

Piotr Ilici, mîngîindu-i părul, fața sau chiar corpul. Piotr Ilici închidea atunci ochii. Iar Apuhtin 

șoptea: «Îți place? Știu deja. Îți e foarte plăcut. Noi nu vom iubi niciodată femeile. Promite-mi-o, 

Pierre! E o neghiobie să iubești femeile, nu se potrivește cu cei ca noi. O lăsăm filistinilor care vor 

să capete copii. Noi nu iubim ca să căpătăm copii. Nu facem din iubire o tranzacție atît de 

ordinară. Iubirea noastră trebuie să fie fără scop... Îți place, micul meu Pierre?” (pp. 127-128). 

Tot fără precedent în acel timp este descrierea felului de a călători propriu compozitorului: mînat 

pe drumurile Europei de nevoia de a evada din atmosfera îmbîcsită de prejudecăți a societății ruse, 

fără totuși a se putea sustrage firii ce-și cerea împlinirea, dar cu care el nu se putea împăca, chiar 

dacă adesea îi ceda. “Rar călătorea de unul singur. Îl însoțea de obicei un camarad, ca de pildă 

editorul Jurgenson care-i era și prieten, sau vreun alt tînăr, un student. Călătorea adesea în 

tovărășia lui Konstantin Silovski; în anumite ceasuri era aproape fericit. Cînd împrejurările 

permiteau — dar chiar și cînd nu prea permiteau — avea alături de el un tînăr servitor... De cele 

mai multe ori, călătorind nu era mai fericit decît acasă... Legea de care voia să fugă, legea propriei 

sale vieți, rămînea neîndurătoare deasupră-i, sub orice cer ar fi căutat refugiu” (p. 135). 

Cînd dorința devenea mai puternică decît voința, iar uneori chiar decît demnitatea, nu se dădea 

în lături de la frecventarea locurilor unde se puteau înfiripa legături facile și trecătoare. Abia 

investigațiile din urmă au scos la iveală această latură oarecum frivolă a compozitorului, dar Klaus 

Mann o putuse intui și fără a fi avut acces la arhive, care aveau să se deschidă doar după o jumătate 

de secol. Iată-l pe Ceaikovski într-o cafenea pariziană unde se așează lîngă un tînăr care-i ațîța 

interesul: “Piotr Ilici îl privea atent pe tînăr. Părul său cîrlionțat, de un blond deschis, era tuns 

foarte scurt la tîmple și la spate... Sub ochii înguști, de un verde cenușiu, pomeții ieșeau puternic în 

relief. Fruntea era netedă și frumoasă; cu atît mai dezamăgitoare era linia molatecă a bărbiei, cam 



scurte. Fața-i largă și foarte tînără, ușor obosită și nu plină de prospețime, avea culori palide...” 

(p. 155). Era, cum se poate bănui, un profesionist al trotuarului. Altădată se va atașa de doi tineri 

cunoscuți de el pe vaporul cu care se întorcea în Rusia: “Unul era student la Universitatea din 

Moscova, celălalt, Volodia, un băiat de vreo paisprezece ani, era fiul unui renumit chirurg. 

Petreceau serile împreună pe punte, contemplînd extaziați peisajul stelar și mișcarea apei. Ultima 

seară, Piotr Ilici îi invită pe cei doi tineri într-un restaurant din Constantinopole. Aici se despărțiră. 

Băiețașul și tînărul plecau spre Odessa; ruta lui Piotr Ilici trecea prin Batumi. Cînd se întoarse în 

cabina sa, plînse, căci era iarăși singur. Volodia îi rămăsese în inimă; era drăgălaș și iscusit, avea 

farmecul înduioșător al acelora cărora nu le este hărăzit să zăbovească prea îndelung pe pămînt. 

Ce puțin durase prietenia lor! Cel ce lăcrima în cabina sa, presimțea că nu-l va mai vedea 

vreodată” (p. 178). 

Klaus Mann nu zăbovește însă la acest gen de relații, ci se concentează asupra aspirației lui 

Ceakovski spre o legătură profundă și durabilă. O urmărește din chiar momentul încolțirii ei, acela 

în care Piotr Ilici simți născîndu-se în el o afecțiune cu totul neobișnuită pentru băiețașul sorei sale. 

Îi va da expresie într-un solilocviu: “Sașa s-a schimbat. Are copii. Aș vrea să-i iubesc ca pe ai mei, 

mie nefiindu-mi dat să am copii. Nepoțica mea Vera, fiica Sașei, trage să moară. Dumnezeu cu ea! 

Rostul pe care El i l-a dat e doar unul mic, și cînd acela va fi împlinit, va face un semn cu degetul: 

atunci moare nepoțica Vera. Trăiește însă Vladimir, feciorul Sașei... Vreau să-l iubesc ca pe propriul 

meu fiu, căci mie nu-mi e îngăduit să am unul. În voce și în privire are mult de la frumoasa mea 

mamă” (p. 140). Pe măsură ce Vladimir se maturizează, crește și afecțiunea unchiului său, iar în 

lumina acestei iubiri tîrzii, toate cele care au precedat-o îi apar doar ca modeste anticipări. Într-un 

alt solilocviu compozi-torul își mărturisește: “Tot ce s-a petrecut pînă acum a fost doar pregătire și 

un lung exercițiu al inimii: Apuhtin și cei care i-au urmat, ce străini, ce infinit de străini mi-au fost 

cu toții. Frumosul Siloti mi-a fost așa de străin, încît pot să stau azi alături de el ca și cînd n-ar fi 

vorba decît de un coleg muzician demn de apreciat. Și ce fugitive au fost toate aceste aventuri ale 

inimii! Fugitive însă numai din vina mea, dacă gîndesc bine. Căci sentimentul meu nu a fost 

niciodată de ajuns de puternic, s-a oprit întotdeauna la jumătatea drumului. Se aprindea iute cînd 

apăreau figuri noi, nu le rămînea însă niciodată credincios. Vladimir are însă adesea întru totul 

privirea și vocea iubitei mele mame. Îmi amintește deasemenea de Sașa și de fratele Modest, cînd 

era încă tînăr și săritor. Îl simt atît de înrudit cu mine...” (pp. 190-191). I-ar fi greu de imaginat și 

cu neputință de trăit o viață fără Vladimir: “Cum vor fi zilele cînd nu-l voi mai avea alături de mine 

pe Bob? Vor fi zile fără de bucurie. Orice zi cînd nu te am alături este ca un păcat. Atît de mult s-a 

obișnuit inima mea cu tine” (p. 191). 

Cum a fost posibil ca în acea vreme de ignoranță aproape totală în legătură cu viața intimă a 

compozitorului rus, un tînăr german de numai 28 ani să se apropie atît de mult de adevărul intim al 

acestei enigmatice existențe? Pur și simplu, prin intuiția pe care o generează apartenența la aceeași 

familie spirituală și comunitatea de destin. Cine-și trăiește cu intensitate margina-lizarea erotică, 

poate să identifice ușor la cei cu înclinări asemănă-toa-re procesele intime declanșate în ei de către 

conștientizarea condiției lor de ființe ieșite din comun. Așa-zisa homosexualitate dă naștere la 

incomparabil mai multe și mai subtile afinități elective decît orientarea heterosexuală, în virtutea 

coeziunii superioare ce caracterizează orice minoritate, mai ales persecutată. Cercetătorul tributar în 

felul său de a gîndi mentalității majoritare, chiar dispunînd de documente foarte elocvente, poate să 

nu vibreze deloc, sau să reacționeze inadecvat, la o alteritate sexuală pentru a cărei înțelegere nu 

posedă antenele necesare; așa s-a întîmplat cu atîția biografi care se simțeau obligați, fără a-și da 



seama de arbitrariul ridicol al pretențiilor lor etice, să-l apere pe Ceaikovski de nedreapta 

“învinuire” sau să-i treacă sub tăcere homoerotismul. Unui investigator lipsit de o bogată informație 

faptică, dar aflîndu-se spiritualmente pe aceeași lungime de undă cu subiectul cercetării sale, acesta 

îi revelează pe cale simpatetică ceea ce ceilalți descoperă numai grație documentelor (dar adesea, 

din insensibilitate, se încăpățînează să-l ignore chiar în ciuda acestora). Romanul biografic dedicat 

de Klaus Mann lui Ceaikovski este o demonstrație strălucită a revelațiilor datorate unei intuiții 

congeniale. Prin propria-i structură psihică homoerotică, scriitorul a putut citi ca un clarvăzător în 

sufletul compozitorului. “E straniu cît de mult din viața mea am putut transpune în aceea a 

înduioșătorului meu Piotr Ilici”, mărturisea el într-o scrisoare adresată surorii sale Monika.32 

Nu numai datorită acestei înrudiri erotice a avut Klaus Mann acces la taina ceaikovskiană, dar și 

intimității în care se aflau amîndoi cu gîndul morții. Scriitorul, urmărit încă din fragedă tinerețe de 

nerăbdarea de a trece dincolo, intuia cum aceeași fatală atracție cîștiga progresiv teren în psihologia 

compozitorului, pînă ajunse, în “Simfonia Patetică”, la pragul care-l despărțea de neființă. Faptul că 

Ceaikovski, din perspectiva celorlalți, arăta încă foarte vital, nu-l împiedica să trăiască cu moartea 

în suflet, iar realitatea acesteia i se dezvăluia tot mai implacabil, pe măsură ce înainta în 

compunerea simfoniei. Așa încît, la puțină vreme după moartea prietenului său de tinerețe, poetul 

Apuhtin, petrecută la sfîrșitul lui august din acel an, putu avea loc, povestește Klaus Mann, 

următoarea convorbire între Ceaikovski și marele duce: “Stătu de vorbă cu Alteța Sa, marele duce 

Konstantin Konstantinovici, asupra unei compoziții pe care acesta avusese bunăvoința să i-o 

propună: era vorba de o muzică pe un text scris de răposatul poet Apuhtin — un Requiem. 

— Am chibzuit bine, Alteță, zise Ceaikovski. Prefer să nu scriu această muzică. Textul e bun. Nu 

pot însă compune două Requieme. 

— Cum așa două Requieme?, întrebă ruda țarului, căreia nu-i lipsea sensibilitatea muzicală. 

— Alteța Voastră nu cunoaște încă ultima mea simfonie... Dacă acum m-aș apuca să pun pe 

muzică și poezia prietenului meu Apuhtin, ar trebui să mă repet. 

— Este ultima Dumneavoastră simfonie un Requiem?  

— Da, zise compozitorul” (p. 295). 

În compunerea acestei simfonii dedicate preaiubitului Vladimir, Tanatos îl îmbrățișa pătimaș pe 

Eros. Scriitorul o sugerează cu infinită delicateță. După prima audiție, dirijată de compozitorul 

însuși, Vladimir se apropie afectuos de unchiul său: 

“A fost minunat, zise timid băiatul. Dar de ce are un sfîrșit atît de trist? Se apropie drăgăstos de 

Piotr Ilici, trecînd cu degetele prin părul său cărunt. 

— Pentru că îți este dedicată ție. 

— Cum așa? făcu mirat tînărul și arătă, cu un rîs ușor neliniștit, frumoșii săi dinți. Ce vrei să 

spui, Pierre? De ce trebuie să fie atît de tristă muzica pe care mi-o dedici? 

— Nu vreau să spun nimic, fu răspunsul. Sînt obosit. Hai acasă” (pp. 299-300). 

Într-una din serile imediat următoare, se aflau împreună într-un restaurant. Vladimir a luat deja 

loc la o masă, Ceaikovski zăbovește: 

“— De ce stai în picioare, Pierre? Nu vrei să te așezi? 

— Numaidecît, răspunse Piotr Ilici. Vreau să beau mai întîi un pahar cu apă minerală. Mi-e 

foarte sete. 

Puse o mînă pe umărul lui Vladimir, iar cu cealaltă duse paharul la buze... Sorbi adînc. Apa era 

căldicică, avea un gust fad și îi produse greață. 



— E gustul pe care-l avea în gură mama. Așa grețoasă e băutura care aduce izbăvirea” (p. 

304). 

Un ultim gest gingaș pune capăt acestei scene aparent anodine, dar prin care vorbea solemn 

destinul: 

“Piotr Ilici puse buchețelul de violete lîngă tacîmul lui Vladimir. Iar paharul cu apă minerală, 

complet golit, îl așeză alături de cupa cu șampanie a tînărului Bob” (p. 305). 

Romanul despre viața lui Ceakovski cuprinde un “auftact” semnificativ la cartea ulterioară, cea 

pe care regele Ludovic II al Bavariei, cu soarta lui cea atît de întunecată, avea s-o inspire 

scriitorului. Compozitorul rus îl putuse vedea pe enigmaticul monarh cu prilejul festivităților 

wagneriene de la Bayreuth în 1876, la care el lua parte în calitate de corespondent al unui ziar 

moscovit. Klaus Mann îl face să povestească acest episod într-o lungă și foarte cordială convorbire 

cu Edward Grieg: 

“Descria captivant sosirea chipeșului și sumbrului rege al Bavariei la mica gară de la 

Bayreuth: cum strîngea Wagner mîna regescului său Parsifal, cel mai nobil dintre toți binefăcătorii 

și discipolii săi. «Priveam de pe peron, zicea Piotr Ilici. Bietul, tînărul rege era frumos și palid, ca 

o statuie, cu o privire fixă care părea să-l ignore pe ingratul său prieten și maestru. Se putea simți: 

exista deja un zid invizibil între ei, nu se mai înțelegeau, fiecare se îndepărtase de celălalt. Și cît se 

temea de oameni acest rege, totuși atît de iubit! I se putea citi neliniștea pe frunte cînd străbătea în 

caleașcă închisă străzile pline de o mulțime care-l aclama. Răspundea dindărătul geamului dînd 

din cap, cu o față imobilă, albă, de o tristețe inconsolabilă...» Vorbiră apoi despre moartea lui 

Richard Wagner la Veneția... «Și l-au îngropat la Bayreuth ca pe un împărat. Niciodată nu avusese 

parte un muzician de asemenea onoruri», zise Grieg. «Iar regescul său Parsifal i-a supraviețuit 

numai trei ani», continuă Ceaikovski, dus pe gînduri. Și vorbiră despre tragedia nefericitului 

monarh la lacul Starnberg. «Un medic a vrut să se amestece», spuse Piotr Ilici, și avu deodată o 

expresie aproape scîrbită. «Ce are de căutat aici un medic? Acest rege poate că nu era deloc nebun. 

Își dorea doar pacea. Dar cînd cineva își dorește pacea, ceilalți spun că e nebun»” (pp. 107-108). 



 

39. Ganymede pe tron 

  Dacă pe Alexandru Macedon și pe Ceaikovski, în ciuda apartenenței lor la culturi deosebite de 

a sa, îi simțise atît de apropiați spiritual, cît de intimă trebuie să fi fost relația sufletescă dintre 

Klauss Mann și regele Ludwig II (1845-1886; încoronat în 1864), în a cărui Bavarie el însuși se 

născuse și trăise. München, orașul tinereții sale, era și cel în care domnise miticul monarh. Aici îl 

chemase acesta, de cum urcase pe tron la nici douăzeci de ani împliniți, pe Richard Wagner, 

compozitorul care pe atunci trăia exilat în Elveția, plin de datorii și fără nici o perspectivă pentru 

grandioasele sale proiecte artistice. Realizarea acestora, culminînd prin crearea teatrului de la 

Bayreuth, avea să fie o co-producție Richard Wagner-Ludwig II. Altfel spus, rodul colaborării ieșite 

din comun dintre un muzician extrem de sensibil la farmecul feminin și un rege asupra căruia 

femeia nu putea exercita nici un fel de vrajă, numai farmecul masculin avînd o putere asupra lui. 

Nici vorbă, așadar, de afinitate și reciprocitate pe plan sexual între ei, și cu toate acestea 

componenta erotică în admirația, devotamentul și generozitatea regelui bavarez este de netăgăduit 

pentru cine-i citește scrisorile. Cu treizeci și doi de ani mai tînăr decît compozitorul, i se adresa 

totuși acestuia cu înflăcărare de îndrăgostit (“Einzig geliebter Freund! Mein Erlöser! Mein Gott!”, 

adică: “Unic iubit prieten! Izbăvitorul meu! Dumnezeul meu!”, așa începea scrisoarea sa din 9 

martie 1867, pe care o încheia cu: “Angebeteter, fur den einzig ich lebe, mit dem ich sterbe... In 

ewiger Liebe, in unerschütterlicher Treue”, adică: “Adoratul meu, cel pentru care trăiesc și cu care 

voi muri... Cu iubire veșnică și devotamentul de nezdruncinat”). Efuziuni în fața cărora Wagner se 

sforța să fie la înălțime, în limitele permise de propria-i natură și de situația sa, cam așa cum încerca 

Ceaikovski să răspundă furtunoaselor manifestări de afecțiune ale doamnei von Meck. Și astfel, 

ceea ce în ochii atît ai lumii, cît și ai Bisericii, apărea ca un abominabil viciu, avu o contribuție 

decisivă la una din cele mai cutezătoare înfăptuiri artistice ale secolului XIX: drama muzicală 

wagneriană. Fără mărinimosul sprijin al tînărului rege, care-și înfrunta curajos miniștrii, indignați 

de ceea ce ei considerau a fi extravaganță, nesăbuință și risipă, destinul lui Richard Wagner ar fi fost 

complet altul. 

Generozitatea cu adevărat regească a lui Ludwig izvora din sensibilitatea lui artistică absolut 

excepțională. Departe văzătoare în puterea ei de intuiție, ea îi permise să recunoască încă din 

adolescență grandoarea inspirației wagneriene, aflată pe atunci la primele ei realizări semnificative 

și contestată de cei mai mulți. Iubirea de frumos nu era pentru el o podoabă în plus a gloriei regale, 

cum se întîmplase cu atîția monarhi deveniți mecenați, ci exprima o necesitate adîncă a sufletului 

său, făcut mai mult să viseze decît să domnească. Dar visătorului din Ludwig îi era proprie o 

asemenea forță, încît nu numai că putea să-și impună planurile vizionare meschinei mentalități 

funcționărești a subordonaților săi guvernamentali, dar le conferea întotdeauna prioritate față de 

îndatoririle politice. Profund convins că arta, prin ceea ce oferă ea oamenilor, este infinit mai 

importantă decît războaiele, tratatele, alianțele, ceremoniile pe care un rege e chemat să le 

patroneze, ea fiind străbătută de duhul veșniciei de care acestea din urmă sînt atît de străine, Ludwig 

și-a trăit fără concesii, adesea cu provocatoare fermitate, sublima-i convingere, ceea ce însă avea să-

i pecetluiască funest destinul. Ca atare, el constituie una din manifestările cele mai impresionante 

ale extraordinarului fenomen care ia naștere cînd homoerotismul ireductibil, năzuința spre culmile 



spiritului, autoritatea regală și curajul omului de a fi întru totul el însuși se întîlnesc reunite în 

aceeași ființă. 

O asemenea înmănunchere de înclinări și facultăți nu s-a produs des în istorie. Regi sau papi cu 

predispoziție homoerotică au existat din belșug; celor mai mulți însă le lipsea ceea ce i-ar fi putut 

proiecta la înălțimea atinsă de Ludwig atît de firesc, prin însuși felul său de a fi: o înălțime pe care 

chiar poporul de jos, și mai ales el, putea s-o întrezărească și, fascinant de ea, s-o transforme în mit. 

Ce le lipsea e aproape cu neputință de redat în cuvinte capabile să explice pentru ce un Henri III sau 

Louis XIII în Franța, un Alexandru I în Rusia, un James (Iacob) I în Anglia, un Christian VII în 

Danemarca, un Alexandru VI și un Julius II în Vatican n-au lăsat în urma lor dîre strălucitoare și 

perene; se poate însă intui prin confruntarea lor cu puținele exemple de reală măreție, triumfătoare 

peste timp, a căror serie Ludwig II pare s-o fi încheiat pentru totdeauna. 

Dacă facem abstracție de Alexandru Macedon, evocat în alt context, această “dinastie” sui 

generis a homoerotismului genial și mitic este inaugurată de Richard Inimă de Leu (1157-1199; 

încoronat în 1189), ale cărui isprăvi vitejești în timpul celei de a treia cruciade au intrat definitiv nu 

numai în istorie, dar și în le-gendă. Este și el una din nenumăratele dovezi ale perfectei 

compatibilități existente între înclinarea fals interpretată ca absență a virilității și o bărbăție ce se 

manifestă cu strălucire pe toate cîmpurile de luptă ale vieții. O dragoste pasionată îl legase în prima 

tinerețe de Filip II August, regele Franței (1165-1223; încoronat în1180), cu al cărui ajutor a putut 

apoi să cucerească tronul englez și alături de care avea să pornească în cruciadă. O cronică a acelui 

timp, Gesta regis Henrici Secundi Benedicti abbatis, consemnează caracterul neobișnuit al acestei 

prietenii: “Richard, duce de Aquitania, fiu al regelui Angliei, rămase în Franța cu Filip, regele 

Franței, care-l cinstea într-atît, încît luau masa zilnic împreună și mîncau din aceeași farfurie, și 

noaptea paturile nu-i separau. Iar regele Franței îl iubea ca pe propriu-i suflet; și se iubeau unul pe 

altul atît de mult, încît regele Angliei tare se mira și se minuna de dragostea pătimașă dintre ei” 

(33). Foarte puțin prezent în Anglia și mai tot timpul angajat în campanii militare, el reușea totuși să 

împletească vocația de luptător cu cea de închinător al lui Ganymede. Eliberîndu-l din închisoare, în 

cursul luptelor sale victorioase contra lui Saladin, pe tînărul Baffe de Clermont, acesta îi deveni 

pentru un timp prieten intim. Dar iubirea cea mai mare a vieții sale, intrată și ea în legendă, a fost 

aceea pentru trubadurul Blondel, alături de care se dăruia muzicii și poeziei. Tradiția îi conferă un 

loc foarte roman-tic în viața lui Richard, legînd-o de timpul captivității sale germane. Se spune că 

Blondel îl căuta pretutindeni pe regescul său prieten cîntînd melodiile create împreună. Și iată că, 

ajuns în fața castelului Durenstein pe malul Rinului, auzi cum ariei pe care el tocmai o începuse, îi 

răspundea cupletul următor de la o fereastră înaltă a castelului: izbutise în sfîrșit să-l descopere pe 

Richard (căruia totuși, mai tîrziu, avea să-i prefere farmecul feminin: era un bisexual!). Evocată în 

nenumărate filme istorice sau pseudoistorice, mai ales în cele dedicate lui Robin Hood, figura lui 

Richard Inimă de Leu apare mai întotdeauna eroic idealizată și deci omenește amputată. Doar cînd, 

în anii șaizeci ai secolului XX, marea mișcare eliberatoare Gay a înlăturat impetuos tabuurile și a 

pus un capăt ipocriziei domnitoare în Statele Unite și în Anglia, a devenit posibilă restituirea 

adevăratei sale umanități. Filmul lui Anthony Harvey “The Lion in Winter”, cu Peter O’Toole și 

Katharine Hepbrun, ne pune în fața unui Richard capabil să înfrunte demn și curajos nu numai 

Sarazinii de la Acra sau din Cipru, dar și învinuirea de “sodomit” prin care adversarii săi vor să-i 

împiedice accesul la tron. Bineînțeles că un om de noblețea lui nu-și putea tăgădui adevărul ființial, 

dar chiar și un viteaz ca el suferea din cauza compexului de vinovăție pe care mentalitatea 

dominantă, puternic marcată de ideologia bisericească, îl făcea să se nască automat în orice suflet 



care-și descoperea chemarea homoerotică. Era rolul de debut al lui Anthony Hopkins. 

Abia după vreo cinci secole va apare un monarh sexualmente deosebit de majoritatea semenilor 

și spiritualmente înzestrat cu o putere de iradiere victorioasă peste vremuri. Dar ființa de care e 

vorba acum nu va străluci pentru lumea din jurul ei prin fapte vitejești spectaculoase, cum se 

întîmplase cu Richard Inimă de Leu, ci tocmai prin refuzul categoric de a le săvîrși, în numele artei 

de a gîndi și al iubirii de frumos spre care simțea infinit mai multă tragere de inimă decît spre 

treburile politice. Era o femeie, dar nu pentru că aparținea acestui sex prefera regina Cristina a 

Suediei (1626-1689; încoronată în 1632) o viață meditativă și dedicată căutării spirituale. Ioana 

d’Arc, Elisabeta I a Angliei, Ecaterina II a Rusiei, ca să luăm exemplele cele mai de vîrf, au dovedit 

cu prisosință capacitatea femeii de a întreprinde cu mare succes ceea ce de obicei se consideră a fi 

apanajul bărbatului, și nu în ultimul rînd pentru că toate trei ascundeau o enigmă sexuală 

asemănătoare. Fiecare în felul ei a știut să nu depindă de vreun bărbat, desigur pentru că firea lor era 

incompatibilă cu o asemenea dependență, și și-a apărat cu o impunătoare autoritate dreptul de a trăi 

și a muri liberă, de unde și misterul de care au rămas înconjurate. 

Cristina ar fi putut întru totul să aibe o domnie comparabilă cu cea a Elisabetei sau a Ecaterinei. 

Era fiica viteazului rege Gustav Adolf II, mort glorios pe cîmpul de luptă în timpul războiului de 30 

de ani, avea o fire virilă care o făcea să-și impună o disciplină spartană, dar mai ales poseda o 

inteligență și o voință în fața căreia guvernanții, în frunte cu venerabilul cancelar Oxenstierna, se 

înclinau cu respect. Și nu trecuse încă de vîrsta de 20 de ani! Nici aspectul ei exterior nu era feminin 

în sensul obișnuit al cuvîntului: voce gravă, mîini puternice, mers hotărît, și în plus preferînd 

straiele bărbătești, ceea ce n-o împiedica să emane un farmec care avea să-i pună la încercare pe 

mulți bărbați. Cu toate acestea îi repugna să-și pună masculinitatea în serviciul acțiunii politice; o 

folosea pentru a-și apăra cu fermitate ceea ce astăzi se numește “privacy”. 

Iubitoare pasionată a filozofiei, se deștepta înainte de revărsatul zorilor, pentru a se putea dedica 

studiului predilect înainte de a fi fost solicitată ca șef de stat. Cînd își dădu seama că arta de a gîndi 

nu se poate învăța numai din cărți, îl chemă ca profesor pe unul din cei mai iluștri cugetători ai 

timpului, René Descartes, rămas pînă azi simbol al înțelepciunii specific franceze (care cu mîndrie 

se autodefinește ca fiind prin excelență cartesiană). Filozoful se grăbi să răspundă invitației și, timp 

de cîteva luni, în fiecare zi la cinci dimineața     se cufunda împreună cu tînăra regină în marile 

probleme ale existenței și ale gîndirii, pînă cînd, nemaiputînd suporta frigul suedez, se îmbolnăvi, 

decedă și fu înmormîntat chiar la Stockholm. Nu era acesta un simplu capriciu feminin și regal, 

după cum Cristina nu era o simplă femeie, ba era chiar mai mult decît o regină. Își avea temeiul său 

supranumele ce-i fusese dat de către contemporani: Minerva Nordului. Prin ceea ce trăia în cugetul 

ei, dovedea a sta cu mult deasupra nivelului atins de femeie în acel timp prin sclipitoare, nu însă și 

foarte profunde personalități ca Madame de Sévigné, creatoarea genului epstolar; Madame de 

Lafayette, al cărei înduioșetor roman “Prințesa de Clèves” marchează nașterea acestui gen literar; 

sau Charlotte-Elisabeth de Bavaria, zisă și “prințesa palatină”, cumnata lui Ludovic XIV, ale cărei 

spirituale Memorii ne informează copios în legătură cu homosexualitatea soțului ei, ducele de 

Orléans, fratele “regelui soare”. Preocupările intelectuale ale Cristinei erau de cu totul altă natură. 

Reflecțiile lăsate de ea sub formă de aforisme stau cu demnitate alături de cele ale luminatului 

împărat Marcus Aurelius. Cel mai mare obstacol de care se lovi în viața ei de regină fu imperativul 

matrimonial. Trebuia să asigure continuitatea dinastiei Vasa și mai ales să dăruiască națiunii fiul, 

adică viitorul rege, pe care părinții ei nu izbutiseră să-l aducă pe lume (de unde atmosfera de 

profundă dezamăgire în mijlocul căreia ea se născuse și pe care nu fără umor o descrie în Memoriile 



sale). În fața unei asemenea cerințe însă, întreaga ei ființă se răzvrătea. Și cum cu un caracter ca cel 

propriu ei nu putea fi vorba de compromisuri sau tranzacții, luă hotărîrea de a abdica în favoarea 

vărului ei Carol Gustav, care deveni regele Carol X. O hotărîre care uimi Europa. Și Cristina nu 

avea decît 28 de ani! 

Petrecu restul vieții sale mai ales la Roma, unde se înconjură de artiști, printre care muzicienii 

Alessandro Scarlatti și Arcangelo Corelli, sculptorul și arhitectul Giovanni Bernini, iniție o seamă 

de acțiuni de mare anvergură culturală, una dintre ele fiind Academia Arcadiana, existentă și azi, fu 

onorată de patru papi și numeroși monarhi, iar cînd muri, la 63 de ani, rămășițele ei pămîntești își 

găsiră locul lor de veci în Catedrala San Pietro. Și bineînțeles murea liberă, credincioasă destinului 

ei ieșit din comun care-i dăruise această libertate prin însuși felul cum o plămădise. Se pare însă că 

viața ei intimă a fost foarte tumultoasă, totuși cu suverană măiestrie apărată de ochii lumii. 

Cunoscută este mai ales pasiunea ei pentru contesa Ebba Sparre, întîlnita la Paris chiar în anul 

abdicării, o pasiune imortalizată prin scrisoarea ce s-a păstrat și din care ne putem face o idee despre 

noblețea ei: “Dacă-ți amintești puterea pe care o ai asupră-mi, îți vei aminti de asemenea că și eu 

am fost în posesia iubirii tale timp de 12 ani. Îți aparțin atît de total, încît nu va fi niciodată posibil 

să mă pierzi. Și numai cînd voi muri, voi înceta să te iubesc” 34. 

Un film din 1933 dedicat ilustrei regine (“The Queen Christine”) își păstrează și astăzi puterea 

de a încînta prin interpretarea dată rolului principal de către neegalata Greta Garbo, nu numai 

compatrioată a Cristinei, dar lesbiană și ea. Actrița, încurajată desigur de regizorul Rober 

Mamoulian, a știut să sugereze intimitatea cea adevărată a reginei în ciuda binecunoscutelor 

șabloane hollywoodiene, dar mai ales a atmosferei homofobe terorizante în care se trăia pe atunci. 

Cu prețul tributului plătit scenelor convenționale de dragoste (o presupusă idilă cu un ambasador 

spaniol), s-a putut introduce și scena unei îmbrățișări pătimașe, de un neechivoc erotism, dintre 

Cristina și una dintre doamnele ei de onoare. 

La scurt timp după abdicarea Cristinei, destinul aduse pe tronul Suediei un alt monarh cu 

înclinări homofile: Carol XII (1682-1718; încoronat în 1697), una din figurile cele mai legendare 

ale istoriei europene. Prin vitejia și iscusința sa militară, prin firea sa de cuceritor care nu se dădu 

învins nici cînd norocul îl părăsise, în sfîrșit prin precocitatea uluitoare, dar și scurtimea tragică a 

vieții lui, amintea de Alexandru Macedon și îl anticipa pe Napoleon. Atît de fascinat era secolul 

XVIII de această apariție meteorică, încît Voltaire avea să-i consacre una din operele sale capitale 

de istoriografie: Histoire de Charles XII. 

Bineînțeles că Voltaire, deloc simpatizant a ceea ce el în al său Dictionnaire philosophique 

numea “amour socratique”, nu cerceta această latură a eroului său, pe care poate chiar o ignora. Ea 

avea să se reveleze mai tîrziu, cînd faima războaielor, intrată în penumbră, lăsa să apară în prim 

plan omul cu frămîntările care-l fac asemănător nouă. În problematica lui psihologică pare să 

reînvie măreția virilă a unui sentiment pe care vitregia vremurilor îl desfigurase pînă la caricatură. 

Doar postum avea să transpară motivul intim al neostenitei lui combativități militare, care-l 

mînase mai întîi, cu răsunătoare succese, împotriva danezilor, polonezilor și rușilor, iar apoi, cînd 

devenise prizonier al turcilor, să-i dea forța de a lupta,  fără succes, pentru a redobîndi ceea ce 

pierduse, inclusiv tronul. Era pentru el modul cel mai eficace de a se sustrage acelei obligații 

matrimoniale pe care orice națiune o impune suveranului ei — uneori tacit, alteori cu glas tare, cum 

se întîmpla în acest caz — în așteptarea mult doritului moștenitor. Regina Cristina nu-i putuse face 

față, și din scrupule de conștiință preferase să lase domnia altuia. O asemenea slăbiciune era de 



neconceput la un caracter ca cel al lui Carol XII. Țara trebuia să-l accepte așa cum era, iar 

inteligența practică extraordinară cu care era înzestrat urma să-i arate cum se poate descurca. 

“Cînd voi termina războiul, mă voi gîndi și la căsătorie”, repeta el miniștrilor nerăbdători să-l 

vadă cu regină și familie. Dar o spunea știind că o fire ca a sa, și un destin ca cel pe care probabil îl 

intuia, erau incompatibile cu viața tihnită și bucuriile căminului. Bărbatul netemător din el îl 

împingea necontenit la faptă îndrăzneață, iar imunitatea lui la farmecele femeii îi alimenta în plus 

această pornire naturală spre acțiunea eroică. Starea de război făcea parte din chiar natura lui și ea 

n-ar fi putut înceta decît dacă el însuși ar fi încetat să existe, cum de altfel avea să se și întîmple. 

Simțea instinctiv că numai pe această cale își poate apăra libertatea personală, amenințată de 

îndatoririle suprapersonale ale demnității regale, și presimțea totodată că tocmai aceasta era și calea 

pe care destinul îl putea conduce spre ultima și suprema împlinire, spre deznodămîntul hărăzit. Căci 

nu în patul conjugal îi putea fi dat să-și sfîrșească zilele unui om de felul lui, ci pe cîmpul de luptă 

(la asediul cetății Fredriksten în Norvegia), alături de cei a căror companie o preferase întotdeauna 

prezenței feminine. Ironia soartei și a istoriei a făcut ca la tron să-i urmeze o femeie: sora sa Ulrica 

Leonora. 

Viața de campanie perpetuă nu a stingherit cîtuși de puțin împlinirea sa erotică; se poate chiar 

spune că a favorizat-o. Ea s-a produs în cel mai pur spirit de iubire virilă, adică de la adevărat bărbat 

la adevărat bărbat, reînnodînd astfel o tradiție foarte îndepărtată și aflată în plină stingere. Istoria — 

nu cea a lui Voltaire, firește — a reținut numele unora dintre intimii săi de inimă: Axel 

Wachtmeister, prințul Maximilian de Würtemberg, generalii Rehnsko și Stenbock. Numai cine va fi 

avut trăiri înrudite cu adevărata iubire intermasculină, cea de dinainte de odioasa și schiloditoarea 

persecuție a timpurilor creștine, își poate imagina fascinația unică a acestei împletiri de faptă 

vitejească și întimitate pasionată alături de camarazii de luptă. 

De o imensă curiozitate intelectual-științifică, Carol XII pare să nu fi avut, precum ilustra sa 

înaintașă, o sensibilitate pentru frumos și pentru cugetarea pură. De aici, pe de o parte, tăria sa cu 

adevărat regală: nu i-a trecut prin minte să abdice nici măcar cînd, practic, nu mai era în posesia 

tronului. Pe de altă parte, însă, un homoerotism complet frustrat de ceea ce Goethe numea “eternul 

feminin”: suavitatea inerentă naturii umane însăși, în măsura în care s-a dezvoltat armonios, și de 

care nici un bărbat nu se poate lipsi fără riscul dezumanizării. Cu atît mai mult cel însuflețit de 

iubire pentru propriul său sex, căci numai cultivînd această dimensiunea a firii umane este posibilă 

ridicarea deasupra relației pur animalice. Este însă întru totul probabil ca, în cazul lui Carol XII, 

geniul, noblețea caracterului, precum și o surprinzătoare religiozitate să fi înlocuit această 

sensibilitate aparent deficitară. Oricum, moartea sa violentă apare ca o simbolică stăvilire a unui fel 

de a înainta prin viață care prea nesocotea cerințele acesteia. 

Reiner Maria Rilke a sugerat într-un mod neechivoc misterul erotic al acestei aprige 

personalități, evocînd bătălia de la Poltava, care avea să fie atît de funestă impetuosului monarh 

suedez 36: 

Un tînăr rege din Nord 

pierduse bătălia în Ucraina. 

Ura primăvara și părul femeilor, 

precum și harfele și ce spun ele. 

Călărea pe un cal cenușiu. 

Ochiul îi era întunecat 



și niciodată nu rîvnise strălucire 

la picioarele unei femei. 

Niciuna nu-i fermeca privirea, 

Niciuna nu-l putuse săruta.  

............................................... 

Și se-ndrepta, ca în extaz, 

spre locul unde lupta era-n toi, 

cu obrajii-nfierbîntați 

și ochi de-ndrăgostit. 



 

40. Regele filozof 

Și iată-l după doar cîteva decenii pe monarhul care întrunea pe lîngă calitățile lui Carol XII și pe 

cele ale reginei Cristina, cu fireasca urmare a fecundării lor reciproce: Frederic cel Mare, regele 

Prusiei (1712-1786; încoronat în 1740), devenit simbolul regal al spiritului german însuși, cu 

proverbiabilele sale dualități: rigoare și sensibilitate, spirit practic și elevație, conștiință națională și 

deschidere universalistă, vocație militară și pasiune pentru cultură. Dacă Hitler vedea în el un model 

și se reclama de la el, era numai pentru că îl privea prin prisma deformantă a unei filozofii politice 

care lua în considerație doar ceea ce părea să-i dea apă la moară. Apogeul la care Frederic adusese 

statul german putea fi ușor integrat unei voințe de putere ce n-avea în realitate nimic comun cu 

gîndirea și fapta ilustrului monarh. Căci în Europa de dinaintea revoluției franceze, nici un rege nu 

ajunsese să-și conceapă misiunea într-un spirit atît de uman și de luminat. Nici chiar revoluția 

franceză n-avea să genereze timp de cîteva decenii o libertate comparabilă celei pe care — pornind 

de la propriile-i necesități și năzuințe spirituale — o dăruise națiunii sale acest nemaipomenit 

suveran, intrat pe drept cuvînt în istorie ca “regele filozof”. Într-adevăr, de la Marcus Aurelius nu se 

mai văzuse o asemenea fraternizare a înțelepciunii și creativității cu arta militară și autoritatea 

regală. Cu deosebirea importantă însă că, în timp ce Marcus Aurelius se străduia să oprească o 

vertiginoasă decădere a imperiului, Frederic era ajutat și purtat de o istorie care conferea lumii 

germanice un rol din ce în ce mai determinant în evoluția europeană. 

A putut ajunge pe această culme, care era atît a sa proprie, cît și a națiunii, în ciuda unui 

homoerotism pe care nu-și dădea mare osteneală să-l ascundă. Ceea ce-i subliniază măreția: un om 

cu o statură spirituală neobișnuită nu-și vede amenințată cîtuși de puțin superioritatea lăsîndu-și 

firea să se manifeste așa cum este, chiar dacă ea contrazice ideea pe care ceilalți și-o fac despre 

omul superior. Sau poate tocmai ea, această predispoziție atît de hulită, să se fi aflat la originea 

uimitorului fenomen care a fost acest rege: apt nu numai să se bată, și încă atît de bine, încît deveni 

fondatorul artei militare moderne, dar și să scrie versuri și eseuri filozofice, să compună sonate și să 

cînte din flaut, să se întrețină cu marile spirite ale vremii și să intre cu părintească grijă în coliba 

țăranului nevoiaș. Unică apariție de acest gen în Europa creștinizată! 

Și totul a început, într-adevăr, prin conștientizarea alterității sale sexuale, manifestată pentru 

ceilalți printr-o sensibilitate pe care tatăl său, necioplitul și brutalul Frederic Wilhelm I, o taxă drept 

efeminată și incompatibilă cu calitatea de prinț moștenitor. Intimitatea adolescentului de 16 ani cu 

pajul Keith fu cea care dezlănțui, odată descoperită, suspiciunea și represiunea paternă. I se adăuga 

pasiunea crescîndă pentru artă, în care prea puțin cultivatul rege vedea exclusiv un factor moleșitor, 

funest pentru un viitor suveran. De aici, modul dur de viață la care-și constrînse fiul și pe care-l 

completa cu umiliri ce puteau merge pînă la pălmuirea publică. 

Mîngîierea tînărului prinț în mijlocul acestei apăsătoare vieți la curtea lui Frederic Wilhelm I era 

tocmai ceea ce regele considera inadmisiblă manifestare de moliciune și feminitate. Citea enorm, 

era la curent cu tot ce apărea nou în cultura europeană, cultiva poezia și muzica. Aspirațiile intime 

ale inimii își găseau împlinire în tainica iubire ce se țesea între el și locotenentul Hans von Katte, cu 

șapte ani mai în vîrstă. Dar, pe de altă parte, tocmai aceste refugii consolatoare erau cele care făceau 

ca duritățile și înjosirile impuse de rege să-i devină din ce în ce mai odioase. Pînă ce, într-o bună zi 



— era vara anului 1730, iar el avea 18 ani — se hotărî să abandoneze totul: viitorul tron, familia, 

țara. Concepu împreună cu prietenul său planul unei fugi în Anglia, ale cărei libertăți erau mult 

prețuite de liber cugetătorii de pe continent, în permanent conflict cu intoleranța politică, ideologică 

și religioasă a monarhiilor absolute, pretutindeni flancate de o obscurantistă putere clericală. Să facă 

un pas atît de îndrăzneț, nemaipomenit pentru un prinț moștenitor, îl încurajase exemplul filozofului 

de a cărui cugetare se simțea tot mai atras: Voltaire, care, după a doua sa încarcerare la Bastilia, 

părăsise Franța și se refugiase printre britanici, al căror fel de a trăi și gîndi avea să-l elogieze în ale 

sale Lettres anglaises (sau Lettres philosophiques). 

Doar că  lui Frederic nu-i fu dat să pună piciorul pe corabia salvatoare. Trădarea unui paj duse 

planul său la urechile regelui, a cărui furie născoci o monstruoasă pedeapsă: decapitarea tînărului 

ofițer în prezența prințului moștenitor. Condamnatul își îndură vitejește cumplita soartă. Refuză să-

și lase acoperiți ochii, iar cînd Frederic se apropie de el pentru a-l săruta și a-i cere iertare, el 

răspunse: “Prințul meu, nu e nimic de iertat”. “Iubitul, iubitul meu, credinciosul meu Katte, trebui 

să fie executat în fața ferestrei mele... O, Doamne, ce spectacol înfiorător!... Ah, Katte! exclamai eu 

și leșinai”,  își va aminti mai tîrziu Frederic, în plină glorie regală.36 Trăirile acelor zile aveau să fie 

decisive pentru viitorul rege. I-au accelerat enorm maturizarea interioară; au făcut să țîșnească din 

adîncuri virilitatea spirituală pe care nimeni n-o remarcase în el și pe care poate că el însuși nu o 

bănuia; au format baza sufletească pe care avea să se înalțe ulterior o întreagă filozofie făcută din 

scepticism, detașare și toleranță; în fine, l-au umplut pentru totdeauna de o infinită recunoștință față 

de bărbații care, înțelegîndu-i înclinarea, se arătau în stare să răspundă cu afecțiune și devotament. 

Frederic înțelese că trebuie să accepte situația pe care destinul i-o impusese și să aștepte cu 

răbdare momentul cînd va putea fi stăpîn deplin al actelor sale, pregătindu-se între timp printr-o 

ucenicie în arta de a se domina. Consimți, la cererea regelui, să facă ceea ce îi repugna mai mult ca 

orice: să preia comanda unui regiment, el care se simțea chemat să scrie poezii, să compună și să 

facă muzică, să citească filozofie și să mediteze. Prin viața de soldat ieși însă la iveală o nebănuită 

capacitate de conducere militară, care făcu din Frederic unul din cei mai mari strategi și tacticieni ai 

războiului modern; el fu creatorul așa-zisului “război fulger”. 

O mult mai dură punere la încercare fu obligația de a se căsători, în fața căreia de asemenea 

trebui să se încline, hotărît însă a o traduce în fapt după porunca inimii și naturii sale. Își poate 

imagina ce sacrificiu interior va fi cerut această uniune matrimonială impusă cu Elisabeta Cristina, 

prințesă de Braunschweig-Bevern, numai cine și-a dat seama, investigînd, că intimitatea erotică cu o 

femeie nu-i spunea nimic și că, în plus, opiniile sale despre celălalt sex erau de o negativitate care 

anticipa misoginismul filozofic al lui Schopenhauer. O seamă de referiri făcute în treacăt de 

Frederic în primii ani de căsnicie, cînd scria prietenilor celor mai apropiați, nu lasă nici un dubiu 

asupra felului conștiincios, dar total lipsit de entuziasm în care își îndeplinea datoriile conjugale. 

Impusese însă din capul locului o linie netă de demarcație între viața sa personală și cea a soției: 

trăiau în apartamente complet separate și destul de depărtate unul de celălalt. Imediat după moartea 

tatălui său, în 1740, cînd Frederic putea decide fără a cere încuviințarea cuiva, această separare 

deveni și mai radicală: prințesa devenită regină primi în dar un castel unde urma să trăiască aproape 

ca o văduvă, media vizitelor lui Frederic fiind cam de una pe an, cu prilejul Crăciunului. Pentru sine 

el înălța faimosul palat Sans-Souci de lîngă Potsdam, în apropiere de Berlin, unde regina n-avea să 

pună decît o singură dată piciorul, curtea de care se înconjura regele fiind în exclusivitate 

masculină. 



Nu se știe pentru ce motive anii petrecuți împreună în perioada sa princiară au trecut fără ca 

vreun vlăstar să vină pe lume. Se făceau auzite în familie voci care, pline de reproș, puneau această 

nerodnicie în seama răcelii sufletești a lui Frederic față de soția sa. Alte voci dădeau vina pe regină 

și-l îndemnau să-și caute altă soție, capabilă să-i dăruiască moștenitori. Este în afara oricărei 

îndoieli că pe Frederic nu-l interesau nici căsnicia, nici copiii. Pentru a pune definitiv capăt 

comentariilor și sfaturilor, îl desemnă ca prinț moștenitor, cînd nu avea decît treizeci și trei de ani, 

pe fratele său, August Wilhelm, cu zece ani mai tînăr decît el. 

Acceptînd cele două porunci paterne, și jucînd în plus cu o desăvîrșită artă comedia supușeniei, 

el, care avea să creeze modelul monarhului absolut al epocii iluministe, Frederic obținea din partea 

regelui, în fine îmbunat, dreptul de a-și avea mica sa curte la castelul din Rheinsberg. Cei patru ani 

petrecuți acolo vor fi întotdeauna evocați de el ca cei mai frumoși ai vieții sale. Trăia deja ca un mic 

rege, stăpîn deplin cel puțin pe viața sa personală. Dispunea din belșug de timpul necesar cultivării 

creației literare, corespondenței, cititului și muzicii. Bineînțeles că aici nimeni și nimic nu se putea 

opune acelor relații sentimentale care se potriveau cu firea lui. 

Nu există din partea-i dovezi de frivolitate erotică, deși ea avea să-i fie atribuită, dar mai 

degrabă aceste acuze sînt cele care lasă să se întrevadă la colportorii lor o frivolitate în felul de a 

înțelege și judeca un om de o asemenea statură spirituală. Faptele pledează, dimpotrivă, pentru 

înclinarea lui Frederic spre statornicie, o înclinare legată poate de preferința lui surprinzătoare 

pentru bărbați mai în vîrstă decît el, ceea ce se anunța deja prin tragica iubire dintre el și 

locotenentul von Katte. Că năzuia spre o relație trainică o dovedește legătura care exista întotdeauna 

între prietenia intimă și funcția deosebit de importantă a partenerului în viața lui de prinț sau de 

rege. 

Trei personalități ies puternic în relief prin atașamentul, devotamentul și lunga durată care au 

marcat relația lor cu Frederic. Locotenentul Dietrich von Keyserlingk, cu 14 ani mai în vîrstă, se 

afla în preajma lui, cu rol de adjutant și educator în același timp, încă din perioada prieteniei 

exaltate cu Hans von Katte, cel căruia îi era hărăzită o soartă atît de feroce, și de a cărui dispariție el 

avea să-l mîngîie pe regescul său prieten. Acesta îi compara prezența cu “soarele care răzbate prin 

ceața rece a iernii”.37 Spirit foarte cultivat, Charles Etienne Jordan, mai în vîrstă cu 12 ani, 

devenea secretarul său particular și consilier literar, ale cărui sfaturi stilistice Frederic le respecta cu 

sfințenie. Scrisorile adresate acestuia în perioadele cînd se afla departe, în vreo campanie militară, 

sînt de o gingășie pe care zadarnic o vom căuta în recile, pur informativele și de altfel foarte rarele 

misive trimise exilatei regine. Ceva mai simplul Michael Gabriel Fredersdorf, doar cu patru ani mai 

în vîrstă, era atît de destoinic în treburile gospodărești, încît Frederic făcuse din el un 

“Kammerdiener” de rang superior, adică un fel de administrator al întregului domeniu privat. 

Voltaire îl va numi “factotumul regelui”, nu fără o nuanță de invidie și mai ales cu o insinuare 

malițioasă: îl slujea pe rege “în numeroase feluri”, va spune el sibilinic și totuși destul de clar prin 

contextul bîrfitor, cu un prilej și într-o scriere de care va fi vorba mai departe. 

O fatalitate părea însă să-l urmărească pe regele prusian în viața sa intimă: aceea de a-i vedea 

pierind pe cei mai dragi inimii lui. În 1745 îi pierdu pe Jordan și pe Keyserlingk, iar în 1758 pe 

Fredersdorf, toți trei secerați de soartă în plină floare a vieții. Nu erau însă singurii pe care destinul 

îi smulgea de lîngă el. Printre alții, ambasadorul francez Rothenburg a cărui moarte, în 1751, o 

descrie astfel într-o scrisoare către sora sa Wilhelmine din Bayreuth: “Ieri Rothenburg a murit în 

brațele mele. Sînt incapabil să răspund la scrisoarea ta. Nu văd altceva decît durerea care m-a 



cuprins, toate gîndurile mele sînt acaparate de pierderea unui prieten cu care trăiam de doisprezece 

ani în cea mai desăvîrșită armonie”38. La cîteva luni după moartea lui Fredersdorf o altă dispariție 

avea să-l zguduie nu numai ca om, dar și ca rege: se stingea brusc din viață, la numai 36 de ani, 

fratele său August Wilhelm, pe care el îl desemnase ca moștenitor. Henri de Catt, care juca în 

anturajul lui Frederic un rol comparabil cu cel al lui Eckermann pe lîngă Goethe, a consemnat 

întrevederea sa cu regele “ai cărui ochi erau scăldați în lacrimi” și care-și încheia tînguirea cu 

aceste vorbe: “Pot îndura toate celelalte, doar rănile inimii sînt de nevindecat și îmi sfîșie pieptul. 

Iubitul meu frate e mort.”39 Iar ca și cum prin aceste lovituri destinul, în ceea ce are el necruțător, 

n-ar fi căpătat suficientă satisfacție, peste trei luni pierdu și pe sora sa Wilhelmine, unica femeie cu 

care îi făcea plăcere să comunice și din partea căreia se bucurase de cea mai mare înțelegere în 

timpul zbuciumatei sale tinereți. 

Firea și cultura de filozof nu-l ajutau să treacă stoic și senin prin aceste încercări; deprimarea 

care le urma putea să crească în disperare sau să se prăbușească în prostrație, iar gîndul sinuciderii a 

traversat nu o singură dată crizele sale sufletești. Vestea pierderii lui Jordan și Keyserlingk îl ajunse 

pe cînd se afla pe frontul uneia din multele sale campanii militare. “Sînt mai mult mort decît viu, îi 

scria el contelui von Podewils, unul din miniștrii săi, de cînd am primit funebra știre. I-am pierdut 

în trei luni pe cei mai buni prieteni, bărbații care-mi erau cei mai atașați dintre toți cei cunoscuți 

mie. Voi fi acum în Berlin ca un străin, fără legături și adevărați prieteni. Vă mărturisesc că 

această lovitură mă doboară la pămînt și că îmi lipsește forța de a-i opune rezistență”.40 Unui 

general care intrase în aceste clipe de descumpănire în cortul său, i se va adresa astfel: “Cîștigăm 

bătălii și cucerim orașe, dar pe Jordan și Keyserlingk nu-i vom putea învia. Iar fără ei viața mea e 

o vale a plîngerii”.41 Și într-adevăr, durerea de nemîngîiat lăsată în urma lor de prietenii dispăruți 

va deveni fundalul psihologic pe care se va desfășura tot restul vieții lui. “Erau familia mea, și 

acum mă simt orfan”42, îi va scrie el lui Duhan de Jandun, preceptorul său din prima tinerețe, 

sugerînd odată în plus caracterul relației sale cu prietenii intimi: monarh absolut și comandant 

neînfricat, era, pur omenește, dependent de cei pe care-i iubea. Paradox și mister al condiției 

umane... 

Nu se cunosc relații ulterioare de o intensitate și durată asemănătoare celor evocate. Frederic se 

însingură din ce în ce mai mult, iar firea i se posomorî. Misoginia sa deveni mizantropie, iar felul 

său atît de liber de a gîndi, neînfeudat nici unui sistem, căpătă o coloratură pesimistă care anunța 

odată în plus filozofia lui Schopenhauer. Prea dezgustat de tot ce văzuse și trăise printre semeni, își 

exprimă, cu limbă de moarte, dorința de a fi îngropat alături de cîinele său, ceea ce într-adevăr se 

încercă dar, din motive tehnice, nu se reuși. Această întunecare a firii lui, cu neîndoioase rădăcini în 

puțin fericita lui împlinire sentimentală, nu l-a împiedicat însă a face față cu energie și luciditate 

datoriilor sale regale pînă la ultimele ceasuri de viață. Iar acestea s-au scurs într-un fel foarte 

simbolic. Pe fundalul tristei însingurări, binecuvîntarea mîngîietoare a destinului său excepțional: 

unica persoană prezentă era husarul ce stătea de pază și care-l ținu în brațele sale timp de două ore 

pînă își dădu sufletul, iar apoi îi închise ochii. Așa se stingea marele solitar de la Sans-Souci, venit 

pe lume ca o ființă de excepție. Nu atît prin apartenența lui la minoritatea hulită, cît printr-o 

dualitate ieșită din comun: suflet cu adevărat regesc, nimic din ceea ce e omenesc nu-i era străin; 

capabil de cele mai sublime zboruri spirituale prin gîndirea sa înaripată, știa și putea să domine 

cotidianul ca unul ce cunoștea domeniul pămîntesc tot atît de bine ca pe cel ceresc. Voltaire era 



îndreptățit să spună: “Sînteți omul cel mai rar pe care natura l-a plămădit vreodată”.43 

Dar nu ne vom despărți de regele intrat în cele veșnice fără a evoca un aspect extrem de 

important al acelui timp pe care el îl considera cel mai fericit din viața sa: perioada dintre 1736-

1740, cînd prințul în vîrstă de 24 de ani putea începe să ducă o existență independentă și să-și aibe 

propria sa curte la castelul Rheinsberg (căruia lui îi plăcea să-i spună Remusberg, deoarece un 

document descoperit la Vatican ar fi revelat că legendarul Remus, legat de întemeierea Romei, se 

refugiase de fratele său Romulus exact în locul unde se afla castelul lui Frederic). În decursul 

acestor ani va începe el corespondența cu gînditorul și scriitorul în care vedea spiritul călăuzitor al 

secolului: Voltaire. Era deja familiarizat cu absolut tot ce publicase ilustrul francez. Și-l dorea acum 

prezent nu numai prin intermediul cărții, dar și printr-un contact uman nemijlocit. Visa să găsească 

în acest curajos deschizător de noi căi pentru gîndirea europeană un prieten înțelept, un sfătuitor 

literar și spiritual, și poate chiar mai mult decît atît, judecînd după ardoarea lirică a felului său de a i 

se adresa, și întotdeauna în franceză: “Iubiți-mă mereu și fiți totdeauna sincer cu prietenul 

Dumneavastră” (6 iunie 1740); “În brațele dumitale, dragă Voltaire, / Zbura-voi mai iute ca 

săgeata” (în versuri, 12 iunie 1740); “Nu voi putea nici să trăiesc fericit și nici să mor liniștit 

înainte de a vă fi îmbrățișat” (Ibidem); “Admir frumosul vostru suflet / Și vă văd ca și fără trup” (în 

versuri, 5 martie 1749); “Vă aștept cu nerăbdare, fericit să am și eu un Vergil al meu” (15 august 

1749). Și o mostră în original: “Les destins ont sur votre vie / répandu les talents avec profusion; / 

Votre prose et vos vers, voila mon ambroisie: / Voltaire est mon seul Apollon” (10 iulie 1750)44. Nu 

lipsesc în această exaltată corespondență nici micile crize de gelozie, provocate de prezența foarte 

dominatoare a marchizei du Châtelet în viața intimă a lui Voltaire. 

Impresionat nu numai de rangul celui ce i se adresa, dar și de calitatea sa intelectuală și de 

distincția stilistică a scrisorilor sale, Voltaire se grăbi să prindă mîna ce i se întindea. Lua astfel 

naștere una din prieteniile cele mai neobișnuite și mai renumite ale secolului. Ca relație între un 

suveran — și încă ce suveran! — și un scriitor, care în plus era hărțuit de poliție și de Biserică, 

această prietenie este cu desăvîrșire unică. Ea avea să dureze pînă la moartea lui Voltaire în 1778 și 

să genereze una din corespondețele cele mai monumentale (peste 1.000 de scrisori) din istoria 

culturii europene. 

Leit-motivul scrisorilor lui Frederic între 1736-1750, adică timp de 14 ani, era dorința lui 

fierbinte de a-l avea pe Voltaire permanent la curtea sa, de a se putea numi, cum doar pe jumătate în 

glumă spunea într-o scrisoare, “Frederic, prin grația lui Dumnezeu rege al Prusiei, principe elector 

de Brandenburg, proprietar al lui Voltaire etc., etc., etc.” (4 septembrie 1749). Ideea nu putea să 

nu-i surîdă scriitorului francez, indezirabil propriului său rege, Ludovic XV, dar o seamă de 

circumstanțe îl împiedicau s-o realizeze, una din cele mai importante fiind legătura sa cu doamna du 

Châtelet, care nu și-ar fi avut locul ei la curtea total defeminizată a lui Frederic. Iată însă că, pe 

neașteptate, marchiza decedă, iar Voltaire, dependent de ea sentimental, spiritual și chiar și material, 

se văzu dintr-o dată singur pe lume, dar liber. Acceptarea invitației, mereu valabile, a lui Frederic îi 

apăru atunci ca singura ieșire posibilă din marasmul vieții sale personale și publice. Cei trei ani 

petrecuți de el la Berlin și la Potsdam fură bogați nu numai în schimburi de gînduri, stimulatoare și 

inspiratoare pentru ambele părți, dar și în intrigi pe care fascinantul, dar totodată versatilul și 

mondenul Voltaire le genera prin însăși firea lui, precum și dintr-un fel de vocație națională. 

Seriozitatea și integritatea profundă a lui Frederic se dovediră mai puternice decît entuziasmul și 

admirația sa pentru cel mai scînteietor gînditor al Europei iluministe. Chemările sale destul de 



severe la ordine nu putură fi suportate de către dificilul său oaspete, care într-o bună zi fugi. O fugă 

plină de peripeții deoarece, pe parcursul ei, Voltaire avu parte de cea de a treia arestare din viața sa. 

Era ultima, dar și cea mai dureroasă: ea avea loc cu deplina știre a augustului său protector, 

îndreptățit din punctul său de vedere să procedeze astfel cu cel căruia îi spusese pe șleau: “Ce-i 

drept, prin operele dumneavoastră meritați să vi se ridice statui, dar prin felul cum vă comportați 

meritați să fiți pus în lanțuri” (decembrie 1752). 

Uimitor: acest furtunos episod n-a putut întuneca decît pentru scurt timp relațiile dintre cei doi. 

Ele au fost reluate și au continuat încă 25 de ani, de data aceasta în atmosfera primenită a unei 

comuniuni pur spirituale. Numai cîteva săptămîni înainte de moartea scriitorului francez, ajuns la o 

vîrstă patriarhală, avea loc ultimul lor schimb de scrisori. Dar chiar și după ce el răposase, regele 

prusian continua să-și dovedească nobila fidelitate. Certat cu Statul și cu Biserica, Voltaire nu avea 

dreptul să fie îngropat, sfînta religie romano-catolică exercitîndu-și puterea, înainte de revoluție, 

chiar și asupra celor plecați din această lume. Pe furiș i-a fost transportat corpul neînsuflețit în 

provincie, unde tot pe furiș un preot de sat a avut curajul să-l înmormînteze. În timp însă ce Franța 

își trata marele ei fiu cu o asemenea ingratitudine, Academia din Berlin (al cărei membru fusese) îl 

cinstea de-a dreptul regește, deoarece elogiul funebru — adevărată bijuterie de istorie literară — 

avea să fie redactat de Frederic însuși. 

Doar aparent ne-am îndepărtat de firul conducător al acestei cărți. Paranteza Voltaire era 

indispensabilă pentru completarea portretului homoerotic al lui Frederic. În înalta societate 

europeană, orientarea sexuală a acestuia era cu desăvîrșire umbrită, pînă la un anumit moment, de 

anvergura militară și intelectuală a personalității sale. Dacă ea a devenit o temă de discuțe și ironie 

publică, aceasta se datorește dezvăluirilor lui Voltaire care, în furia răzbunătoare dezlănțuită în el de 

severitatea regală și umilitoarea sa arestare, îl denunță lumii pe Frederic ca închinător al rușinoasei 

iubiri, într-un pamflet nesemnat de el, dar purtînd semnătura stilului său inconfundabil: “Reflecții în 

legătură cu persoana, felul de viață și curtea regelui Prusiei”. 

Era acolo descrisă cu lux de amănunte viața intimă a regelui la Sans-Souci, cu preferințele lui 

pentru tineri parteneri, provenitori din cei care-i alcătuiau curtea, și chiar cu precizări privitoare la 

rolul său predilect într-o asemenea relație, practicată de obicei la început de zi. Dimineața, se 

spunea în pamflet, se trăia ca la Sparta (unde, cum bine se știe, homoerotismul înflorea), iar seara 

distinșii intelectuali aflători în preajma regelui țineau un simpozion filozofic, ca într-o nouă Atenă. 

Dezvăluirile presupus și totuși neîndoios voltairiene (căci cine altul putuse vedea lucrurile de atît de 

aproape? cine era în stare să fie atît de mușcător în satira sa? și cine mînuia o franceză atît de 

strălucitoare?) ajunseră repede la curtea regelui Franței unde, bineînțeles, fură politic orchestrate și 

exploatate. Ministrul Choiseul inventă cu ușurința proprie nației un catren care trecu granițele: 

 

De la nature et des amours 

Peux-tu condamner la tendresse? 

Roi qui ne connais l’ivresse 

Que dans les bras de tes tambours.45 

 

După cîteva luni, însă, mînia vindicativă a lui Voltaire intră în reflux. Cu luciditatea în fine 

regăsită, percepu enormitatea prejudiciului cauzat în primul rînd sieși prin scandalul stîrnit: 

profanase cea mai importantă întîlnire a vieții sale. Își va fi dat probabil seama cît de imorală era 



divulgarea în gura mare a ceva ce ținea de intimitatea persoanei. Își va fi spus că așa-zisele sale 

revelații erau cu mult mai detestabile decît obiectul lor, de n-ar fi fost decît ingratitudinea și voința 

de răzbunare din care purcedeau. Și atunci, cu dezinvoltura cu care-l vedem adesea abandonînd un 

rol pentru a juca un altul, complet opus, luă față de rege o poză de victimă a celor ce urmăreau 

discreditarea lui. La 3 martie 1754 trimise din Colmar lui Frederic o scrisoare prin care, în termenii 

cei mai mieroși și cu un patetism forțat, se disculpa de acuza de a fi redactat scandalosul pamflet. 

Frederic arătă încă o dată mărinimie și noblețe, căci iată ce îi răspundea imediat: “N-am crezut 

niciodată că Dumneavoastră ați fi autorul pamfletului în circulație. Sînt prea familiarizat cu stilul 

și felul dumneavoastră de a gîndi, ca să mă înșel în privința aceasta; și chiar de-ați fi 

Dumneavoastră autorul, ceea ce nu cred, v-aș ierta-o din toată inima” (16 martie 1754)46. În 

aceste gînduri, singurele care erau demne de un om de rangul lui, Frederic nu schița totuși nici cel 

mai mic gest de respingere a ceea ce se afirma despre înclinările sale erotice. Problema lui nu era 

aceasta, ci trădarea din partea celui pe care-l considera prieten, căruia îi dăruise afecțiunea și 

încrederea sa, și pe care-l copleșise cu onoruri și fabuloase avantaje materiale. O rezolva încercînd 

să rămînă credincios admirației pasionate care-i marcase prima tinerețe și îl însoțise două decenii: în 

numele ei se arăta el atît de generos față de marele gînditor și scriitor ale cărui hibe omenești și 

morale le detectase cu perspicacitate de psiholog pătrunzător. Să-l fi afectat oare ironia răutăcioasă 

al cărei obiect devenea acum cînd înclinarea sa naturală ajunsese de domeniu public? Nu cred. Rege 

și filozof în însuși felul său de a gîndi, izbutise de mult să se ridice deasupra opiniei publice, să nu 

se lase impresionat de gura lumii și să trăiască, fără nici o mască fățarnică, așa cum îi cerea propria-

i fire. Și de ce ar fi avut să se rușineze cînd, precum el, fuseseră atîtea și atîtea mari spirite, a căror 

existență poate fi urmărită pînă acolo unde apar primele documente ale unei vieți sociale organizate. 

Într-unul din poemele sale epice, “Le Palladion”, îi evocă într-un stil glumeț pe unii dintre iluștrii 

săi predecesori întru această pe nedrept disprețuită ars amandi, dintre care nu lipsește întemeietorul 

creștinismului însuși. Darget, unul din personajele acestei povestiri în versuri, își amintește de o 

întîmplare din tinerețe, cînd se trezise între un defăimător și un închinător al “viciului grec”:  

Tînăr încă și fără experiență, 

stăteam, de spaimă, în nedumerire. 

Unul zicea: Istoria, tu n-o cunoști; 

eroi cu faimă vei descoperi acolo; 

ei bărbătește uneori se poartă, 

iar alteori, supuși, prietenilor se fac robi. 

Socrate, înțeleptul, lui Alcibiade 

i-o ceruse, deși acesta, firește, 

era un grec viteaz; așa trăit-au 

Euryalus și Nisus împreună.47 

Mai vrei alte exemple? 

Iată-l pe Caesar, căruia lumea 

“bărbatul tuturor romanelor” îi spunea, 

dar care și femeia romanilor era. 

Pe Suetoniu de-l vei răsfoi un pic, 

vedea-vei ce gîndea despre cezari. 

Erau cu toții pe această listă, 



pe zeul din Lampsac slujindu-l.48 

Exemplele profane nu te pot convinge? 

Hai să deschidem Biblia. 

Ce îți închipui că făcea Ioan 

aflîndu-se mereu lîngă Iisus? 

Un Ganymede prea iubit era el.49 



 

41. Filozoful regelui 

În anii șederii lui Voltaire la curtea lui Frederic, se născu una din operele sale cele mai 

reprezentative și a cărei vitalitate istorică s-a dovedit uimitoare: Dicționarul filozofic, fruct al acelor 

“symposionuri” nocturne care aveau loc cînd — cu vorbele scriitorului însuși — “Atena” lua locul 

“Spartei”. E ușor de înțeles pentru ce, de peste două secole, această scriere nu încetează să fie 

retipărită, alături de faimoasele sale “contes philosophiques” (Candide, Zadig etc.): era o luare 

îndrăzneață de atitudine față de tot ce e obscurantism și fanatism, superstiție și credulitate, 

autoritarism și intoleranță în viața spirituală a umanității, și cum acestea n-au încetat să joace rolul 

lor funest pretutindeni în lume, șfichiuirea lor de către necruțătoarea și totuși eleganta ironie 

voltairiană și-a păstrat pe deplin actualitatea. 

Cît de revoluționar era acest Dicționar filozofic în secolul XVIII ne-o sugerează elocvent o 

abominabilă crimă comisă în Franța de către autoritățile clericale catolice cu sprijinul unei justiții 

aservite lor și căreia Voltaire avea să-i consacre un pamflet: decapitarea urmată de arderea pe rug — 

la 1 iulie 1766 — a foarte tînărului cavaler de la Barre, suspectat (dar nu prins în flagrant delict) de 

rostiri profanatoare la adresa dogmelor și ritualelor bisericești. Presupusul sacrilegiu era atribuit 

influenței pervertitoare a lui Voltaire, privit ca o “bête noire” de către Biserică (la a cărei combatere 

el îndemna prin renumita-i chemare “écrasez l’infâme!”). Și cum Dicționarul filozofic conta în ochii 

catolicilor francezi ca cea mai primejdioasă scriere a lui Voltaire, fu aruncat în flăcările care 

mistuiau trupul decapitat al nefericitului cavaler. 

Și totuși există în acest dicționar, alfabetic orînduit, un articol în care Voltaire, foarte departe de 

îndrăzneala proprie atitudinii lui în problemele filozofice și religioase, apare ca prizonier al 

prejudecății și incapabil de a gîndi cu libertatea de care dăduse dovadă în atîtea alte privințe. Dacă 

ar fi trăit azi, și-ar fi intitulat articolul “Despre homosexualitate”, dar cum pe vremea aceea 

termenul nu exista, i-a zis “Iubirea numită socratică”. Faptul în sine de a fi consacrat un amplu eseu 

acestei probleme merită, firește, un elogiu, dacă ne gîndim la absența totală a unor precedente de 

acest gen. Cum să se scrie și mai ales să se publice, în acele vremuri de atotputernicie a Bisericii 

catolice, reflecții asupra păcatului al cărui nume bunului creștin nu-i era îngăduit nici măcar să-l 

rostească? Curajul lui Voltaire de a examina în mod public o temă la care se puteau face, cel mult, 

aluzii șoptite sau voalate, este de netăgăduit. Articolul din Dicționarul filozofic este, la mijloc de 

secol XVIII, prima luare teoretică de atitudine în chestiunea iubirii interzise. 

Îi putem de asemenea prețui generoasa încercare de a înlocui odiosul concept bisericesc de 

“sodomie”, principal răspunzător pentru atmosfera de teroare creată în jurul fenomenului în cauză, 

printr-unul ceva mai nobil. Generozitatea aceasta se manifestă totuși cu jumătate de măsură. Pentru 

ca noțiunea de iubire socratică să nu cumva să confere un titlu de prea mare noblețe unei relații pe 

care Voltaire principial n-o poate accepta, acesta admite cu eleganță că este vorba de un “păcat 

filozofic”. Or, astfel caracterizat și clasificat — și aici ne iese în întîmpinare mișcătoarea omenie a 

scriitorului francez — un păcat nu justifică pedepse de cruzimea celor inventate la începutul erei 

creștine și în vigoare încă în plin secol zis al Luminilor. Apărător în repetate rînduri al celor expuși 

nemiloasei mașini de represiune a statului și Bisericii, Voltaire adăugă eseului său, cîțiva ani mai 

tîrziu, o notă scrisă sub impresia execuției publice a unui anume Deschaufours, învinuit de 



asemenea raporturi. Respingînd așa-zisul păcat, el protestează împotriva felului inuman de a-l trata: 

“Abatele Desfontaines a fost pe punctul să fie ars pe rug în piața Grève pentru a fi abuzat de cîțiva 

mici savoiarzi care-i curățau căminul; protectorii îl salvară. Era însă necesară o victimă: fu ars în 

locul său Deschaufours. E prea tare; est modus in rebus: pedepsele trebuiesc proporționate cu 

delictele; ce ar fi spus Cezar, Alcibiade, regele Bitinei Nicomede, regele Franței Henri III, și atîția 

alți regi?”50 

Și totuși interpretarea voltairiană a “păcatului filozofic” nu se deosebește în esență de cea 

teologică în circulație: cei incriminați ar acționa, chipurile, împotriva naturii, ale cărei intenții s-ar 

reduce, după Voltaire, la apropierea sexelor contrarii și la progeniturile rezultate din unirea lor, dacă, 

bineînțeles, le este proprie facultatea de a procrea. Scriitorul își însușește chiar punctul de vedere, pe 

cît de trivial, pe atît de absurd, al celor ce-și imaginează o omenire în care atracția dintre cei de 

același sex ar fi triumfat total: nu ar urma unui asemenea triumf autodistrugerea neamului omenesc? 

Viața a arătat însă că, cel puțin în această privință, Voltaire, în calitatea lui de istoric, ba chiar de 

întemeietor al istoriografiei moderne, era departe de a fi un vizionar. Nu tocmai de ceva mai mult 

“amor socratic” ar fi avut nevoie această omenire, amenințată cu sufocarea de propria-i furie 

reproductivă? Voltaire nu bănuia că, fetișizată, natura se poate întoarce împotriva sa însăși, după 

cum nu-și imagina că natura este infinit mai mult decît crede o majoritate mulțumită de sine și 

alergică la tot ce-i contrazice obișnuințele. 

Întreaga-i înțelegere a fenomenului este marcată de pendularea între tendința istoricului spre 

obiectivitate și reacția personală a francezului capricios, adesea superficial și inconscevent. Faptele 

îl obligă să constate amploarea socială a acestei înclinări care, deși “atentat împotriva naturii” și 

“ultim grad al corupției conștiente”, este totuși “soarta obișnuită a celor care n-au avut încă timpul 

să fie corupți. A intrat în inimi cu desăvîrșire curate, care n-au cunoscut încă nici ambiția, nici 

înșelăciunea, nici setea de bogății; e tinerimea oarbă care, din cauza unu instinct prost interpretat, 

se azvîrlă în acest desfrîu la ieșirea din copilărie”.51 Explicația filozofului e mai degrabă verbală 

decît reală, o ipoteză născută din constatări extrem de îndoielnice: eroare a naturii. Căci, zice el, 

“tinerii de sex bărbătesc ai speței noastre, crescînd împreună, simțind acea forță pe care natura 

începe s-o manifeste în ei, și negăsind deloc obiectul natural al instinctului lor, se aruncă asupra a 

ceea ce-i seamănă. Adesea, un băiat, prin prospețimea feței, prin strălucirea culorilor și dulceața 

ochilor săi, seamănă timp de vreo doi sau trei ani cu o fată frumoasă; dacă un tînăr se 

îndrăgostește de el, este pentru că natura se înșeală... Iar cînd vîrsta face să dispară această 

asemănare, înșelarea încetează”.52 Voltaire îi ignoră însă complet pe cei — și aceștia sînt cei mai 

numeroși — care-și trăiesc conștient alteritatea, care nu se simt atrași de feminitatea, ci tocmai de 

virilitatea persoanei de același sex, în fine, care poartă pînă la sfîrșitul vieții lor pecetea distinctivă 

pusă de natură. 

Nu poate ignora amploarea fenomenului în lumea romană. Îl împărtășeau personalități dintre 

cele mai ilustre al vieții publice și culturii: să ne amintim doar de Vergiliu, căruia însă i s-ar putea 

adăuga Horațiu, Cicero, Seneca și alții, ca să nu mai vorbim de Caius Iulius Caesar. Voltaire se vede 

nevoit să-i admită prezența chiar în păturile largi ale populației: “Iubirea băieților era atît de 

comună la Roma, încît nimeni nu se gîndea să pedepsească acest fleac căruia toată lumea i se 

abandona în neștire”53. În fața unei asemenea evidențe, se salvează printr-una din tipicele sale 

piruete intelectuale a căror scînteietoare virtuozitate, furîndu-l pe cititor, îl fac să nu observe că de 

fapt Voltaire s-a eschivat de la un comentariu serios al situației evocate. Uneori toată argumentarea 



lui se reduce la invective: “Octavian August (adică împăratul care a dat numele său unei întregi 

epoci, și încă celei mai înfloritoare -— n.a.), acest ucigaș desfrînat și fricos, care a îndrăznit să-l 

exileze pe Ovidiu, a găsit foarte bine ca Vergiliu să-l cînte pe Alexis și ca Horațiu să scrie mici ode 

pentru Ligurinus”54. 

Și mai mult lasă de dorit — sub aspectul rigorii, temeiniciei și clarității pe care sîntem în drept 

să le așteptăm de la un gînditor de talia lui — cînd îi aduce în discuție pe vechii greci, a căror viață 

a fost leagănul nu numai al culturii, dar și al homoerotismului în Europa. Cum el, ca admirator al 

antichității eline, nu poate admite ca asupra acesteia să planeze asemenea suspiciuni, va încerca să 

le înlăture prin simple și facile negații ca: “nu pot să cred că...”, de a căror arbitrarietate nici nu se 

sinchisește. Ce va zice însă despre faimosul “batalion de îndrăgostiți” care pierise în totalitatea lui 

în timpul bătăliei de la Cheronea, după ce opusese o eroică rezistență? Faptul îi era bine cunoscut 

lui Voltaire, care nu-și va ascunde și nici drămui admirația. Dar tocmai pentru că-i admira pe vitejii 

de la Cheronea, va încerca să-i absolve cu totul de includerea lor în categoria umană despre care el 

avea o atît de proastă părere. Prin urmare: cei ce formau batalionul erau, zice Voltaire, tineri însoțiți 

de mentorii lor mai în vîrstă, cu care se aflau într-o relație de natură pur pedagogică. Erau, chipurile, 

legați între ei prin afectul care unește în mod natural învățătorul și discipolul său, iar nu printr-un 

afect erotic. Aici interpretarea voltairiană denotă pur și simplu cecitate, iar explicația poate fi 

aceasta: numai cine e total străin de o asemenea înclinare poate să nu-i recunoască prezența și forța 

acolo unde ea acționează ca principal impuls vital. Heterosexualul absolut îi e aproape cu neputință 

să-și imagineze cum ar putea unele ființe să simtă alte atracții și să-și dorească alte iubiri decît cele 

cunoscute lui. 

Îi era însă homoerotismul chiar cu desăvîrșire străin lui Voltaire, era el într-adevăr 

heterosexualul dintr-o bucată, cum ar putea deduce cititorul articolului din Dicționarul filozofic? O 

altă sursă de informație, corespondența lui cu Frederic, ne dezvăluie trăsături ale firii sale care nu 

pot să nu influențeze substanțial imaginea rezultată din considerațiile lui teoretice. Dacă în primele 

scrisori ale prințului prusian se manifesta fără echivoc o exaltare în care fremăta — nu se poate 

spune cît de conștient — o aspirație erotică, aceasta pălește în comparație cu revărsările lirice ale lui 

Voltaire. 

Deși începutul lor e timid, starea de extaz a scriitorului transpare din capul locului. “Domnule, 

nu știu cum să încep: sînt beat de bucurie, surprindere, recunoștință”55. Era în martie 1737. 

Voltaire, în vîrstă de 43 de ani și cu o celebritate europeană, primise de la tînărul prinț moștenitor al 

Prusiei o măgulitoare scrisoare prin care acesta își exprima admirația fără margini și îi solicita 

prietenia. Două luni mai tîrziu va face din el egalul miticului împărat iudeu devenit simbol al 

înțelepciunii: “Solomon al Nordului, regina din Saba, mai bine zis din Cirey, se alătură admirației 

mele” (mai 1737), regina din Saba fiind cealaltă persoană care avea să-și împartă un bun număr de 

ani împreună cu Frederic inima lui Voltaire: Emilie, marchiză du Châtelet, în a cărei proprietate din 

Cirey Voltaire găsise o afectuoasă ospitalitate. 

Sub imperiul ardorii născînde, paralele istorico-mitologice nu vor conteni să prolifereze din pana 

exaltată a scriitorului cît timp va dura această corespondență. Surprinzătoare, în acest moment de 

fierbinte început, evocarea legendarei perechi Ahile-Patrocle, adevărată icoană pentru entuziaștii 

antici ai “iubirii socratice”:  

Cînd ai lancea lui Ahile, 

Patrocle se cuvine, cel puțin, să fii. 



     (august 1738) 

Anul următor îl începe cu o frenetică urare care culminează prin referirea directă la ceea ce era 

mai intim în Frederic — felul său de a iubi: 

Tînăr erou, spirit sublim, 

Ce oare ți-aș putea ura? 

Mărinimos și înțelept, uman și binefăcător: 

Ai toate darurile, căci știi iubi. 

      (1 ianurie 1739) 

Cu astfel de gînduri hrănită, dorința de a-l vedea în sfîrșit pe prinț crește impetuos. La numai 25 

de ani, acesta îi apare întru totul comparabil cu acel Solomon al erei noastre care fusese împăratul 

Marcus Aurelius: 

Suflet eroic și gingaș, rival al lui Marc-Aurel, 

Îngăduită de mi-ar fi dorința și speranța 

Să văd cum se lungește al vieții mele fir, 

Ar fi numai și numai ca să te pot vedea. 

            (26 februarie 1739) 

Exaltarea lui Voltaire se colorează din ce în ce mai erotic, și desigur nu fără buna știință a 

scriitorului. Era prea cartezian ca să nu-și dea seama de ceea ce puteau însemna declarații ca 

acestea: “niciodată nu v-am iubit și admirat atît de mult” (10 martie 1740); “gîndul la 

dumneavoastră mă umple ziua și noaptea. Visez la Prințul meu, precum îndrăgostitul la iubita sa” 

(aprilie 1740); “îmi îndulciți cele mai amare clipe ale vieții” (26 aprilie 1740). 

Întîlnirea pătimaș dorită avu în sfîrșit loc la cîteva luni după scrisoarea din care am extras 

ultimul citat. Mai întîi fugitiv, în septembrie, în castelul Moyland de lîngă orașul german Klewe din 

apropierea Rinului, apoi pentru cîteva săptămîni, în noiembrie și decembrie, la Berlin. Frederic, 

devenit de puțin timp rege, apărea în toată strălucirea celor 28 de ani și a unei minți cu adevărat 

demne de modelele antice invocate de Voltaire. Acesta, nu mai puțin strălucitor prin elanul 

gîndurilor sale și scăpărătoarele lor formulări, dădea semne de prematură uzare, deși nu avea decît 

46 de ani; bolnăvicios încă din copilărie, era vizitat de o maladie după alta, și scurte erau 

răstimpurile cînd aceste nedorite vizite îl lăsau să răsufle în pace. Cum vor fi decurs în intimitatea 

lor aceste întîlniri nu putem ști, relatările existente avînd superficialitatea reportajelor de azi. 

Corespondența care le-a urmat aruncă însă o lumină asupra a ceea ce se va fi petrecut în 

sufletele lor. În vreme ce scrisorile lui Frederic, păstrînd în continuare tonul de admirativ respect 

datorat geniului voltairian, deveneau din punct de vedere emoțional din ce în ce mai sobre, cele ale 

filozofului mergeau în crescendo, atît în omagiul adus în fiecare scrisoare virtuților și talentelor 

regescului prieten, cît și în exteriorizarea unei afecțiuni a cărei incandescență sporea necontenit. Era 

clar: dacă cele două întîlniri purificaseră sentimentul lui Frederic de orice conotație erotică, ele 

avuseseră asupra lui Voltaire un efect complet opus. 

Trăirile francezului seamănă din ce în ce mai mult cu cele ale unei ființe îndrăgostite care nu 

mai poate stăpîni tumultul împătimirii. Din lunile primei sale șederi la Berlin datează un “reproche 

d’amour” de-a dreptul provocator, făcut regelui într-un renumit catren care sugerează fără echivoc 

și cu evidentă ciudă pasiunea unuia, adică a sa, și distanța păstrată de celălalt, adică de Frederic: 

Nu, cu toate virtuțile și farmecele tale, 



Sufletul nu mi-ai satisfăcut, 

Căci faci și tu precum cocheta 

Ce inimile subjugînd, pe sine nu se dă.56 

                                                            (noiembrie 1740) 

Declarațiile și declamațiile lirice nu vor conteni de-a lungul celor doi ani următori: 

Și totuși, mare rege, te iubesc 

Așa cum te iubeam 

Cînd trebuise să te-nchizi 

În Remusberg și-n tine însuți. 

                         (martie 1742) 

Doar tu știi captiva o inimă 

Rebelă altor regi; 

Și doar în tine voi putea găsi 

Dulceața veșnic nouă. 

                 (octombrie 1743) 

Ele vor culmina într-o referire directă la homoerotismul lui Caesar, unul din acei mari bărbați ai 

istoriei cu care îl comparase pe regele prusian: 

Îmi place Caesar între brațele 

Amantei care îi cedează, 

Rîd și deloc nu mă supăr 

Văzîndu-l, tînăr și fermecător, 

Sub Nicomede și deasupra-i.57 

Ceea ce desigur îl va fi pus pe Frederic în încurcătură: era obișnuit cu măgulirile istorico-

mitologice ale lui Voltaire, dar probabil că nu se aștepta la o intruziune atît de directă ca aceasta în 

viața sa intimă, căci ce altceva putea însemna aluzia scriitorului la episodul erotic dintre Caesar și 

Nicomede. În plus, o aluzie cît se poate de binevoitoare, care nu-l anunța cîtuși de puțin pe cel ce va 

scrie, un deceniu mai tîrziu, severul eseu despre “iubirea socratică”. Să fi fost acea severitate numai 

de ochii lumii? Sau practica oare Voltaire o dublă morală? Ori poate va fi vrut să facă în fața 

propriei conștiințe un act de penitență după ce va fi zăbovit și el în prohibita “grădină a 

desfătărilor”, din care însă va fi fugit speriat? 

A doua ședere a lui Voltaire în Berlin, în 1743, dădu un nou impuls celor două linii evolutive. 

Distanțarea emoțională a lui Frederic fu considerabil favorizată de lăcomia bănească a scriitorului, 

în izbitor contrast cu elevația gîndirii sale. Regele nu făcu oficial nici o obiecție exorbitantelor sale 

pretenții; plăti cît i se cerea, dar nu se putu reține de la a-și exprima foarte caustic surprinderea. 

Atracția față de tînărul monarh nu încetă însă a pune stăpînire din ce în ce mai deplină pe sufletul 

scriitorului. Ultima ei victorie, și cea mai hotărîtoare, fu posibilă prin neașteptata și foarte prematura 

moarte a marchizei du Châtelet. Golul lăsat de ea fu numaidecît umplut de pasiunea pentru 

îndepărtatul rege filozof. Invitația repetat adresată de Frederic lui Voltaire de a se instala la cutea sa 

din Berlin și Potsdam dădu noi aripi acestei pasiuni. Pentru a-l întîlni pe adoratul stăpîn al inimii 

sale se declară gata să treacă nu numai peste Rin, dar chiar și peste alte cîteva fluvii: “Dacă ați fi 

rege al Indiei, m-aș pune la drum spre Lahore și Delhi” (27 iulie 1749). 

În preajma plecării spre Germania, exaltarea sa atinsese punctul culminant absolut. Cum 



îmbătrînirea înainta în cazul său cu un pas foarte iute, eficace ajutat de numeroasele sale 

îmbolnăviri, Eros i se va înfățișa ținîndu-se de mînă cu Tanatos: “Pe mormîntul meu voi pune să se 

scrie: Aici zace admiratorul lui Frederic cel Mare.” (27 iulie 1749). Deoarece într-o scrisoare 

anterioară Frederic își permisese să-l dojenească puțin și foarte amical pe Voltaire pentru 

nehotărîrile și ambiguitățile sale, acesta se și văzu amenințat de căderea în disgrație. Efuziunile sale 

luară un ton patetic. “Gloria și puterea voastră nu vă dau dreptul să întristați o inimă care vă 

aparține în întregime... Chiar dacă nu-mi mai rămîn decît două zile de trăit, le voi petrece 

admirîndu-vă; așa mă voi plînge de nedreptatea pe care o faceți unui suflet care vă iubește 

necontenit, așa cum îl iubea domnul Fénélon pe Dumnezeu, adică numai de dragul lui. Dumnezeu 

n-ar trebui să-l respingă pe cel care-i aduce prinosul unei tămîi atît de rare” (15 octombrie 1749). 

După ce se văzuse așezat pe tronul lui Jupiter, iată-l acum pe Frederic smuls lumii așa-zise păgîne, 

nețărmurit admirată de el, și echivalat Dumnezeului creștinilor, față de care nu avea o prea mare 

stimă. În privința aceasta însă îndrăzneala critică a lui Voltaire nu ajunsese încă atît de departe. 

Cu puțin înainte de a părăsi Parisul, lăsînd la o parte orice orgoliu bărbătesc, își asumă fără nici 

o jenă un rol feminin în raport cu monarhul după care, pînă acum, tînjea precum îndrăgostitul după 

iubita sa îndepărtată. Nevrînd să renunțe la comparația dintre Frederic și Jupiter, o extinse asupra 

propriei sale persoane căreia, în mod logic, trebuia să-i revină rolul uneia din pămîntenele seduse de 

părintele zeilor. Optă în consecință pentru Danae, fiica de rege de dragul căreia Jupiter se 

transformase într-o ploaie de aur (aluzie, bineînțeles, la multele și bogatele daruri primite de 

Voltaire): 

Bătrîna voastră Danae 

Modestul său cămin și-l părăsește 

Spre un înstelat sălaș pornind 

De care nu e vrednică la vîrsta-i. 

Nu aurul trimis de Jupiter 

E ceea ce-și dorește; 

Cu dăruită inimă-l iubește ea 

Pe Jupiter, nu a sa ploaie. 

                           (9 iunie 1750) 

O dată cu instalarea la curtea lui Frederic, feminizarea sensibilității lui Voltaire pare completă. 

Nu-și mai poate concepe existența decît în funcție de voința tînărului monarh, la ale cărui picioare 

își depune atît geniul, cît și libertatea: “Sire, mă încredințez, fără îndoială, celui mai cinstit și mai 

discret om din regatul vostru. Numai pentru el am venit aici. Am renunțat la toate pentru a mă atașa 

numai lui; el mă fericește; am de gînd ca puținele zile care-mi rămîn să le petrec la picioarele lui” 

(Potsdam, noiembrie 1750). Nu ostenește să-i repete lui Frederic — cu care schimbă în continuare 

scrisori, deoarece eticheta curții nu-i permite să-l vadă după placul inimii — că este “...un om 

singuratic... pentru care Domnia Voastră înlocuiți totul pe lumea asta. Care, pentru a vă asculta 

atent și a vă vorbi, a renunțat la toate, și pe care numai inima l-a adus la picioarele voastre” 

(Berlin, februarie 1751). 

Făcea aceste patetice declarații nu numai din nevoi sentimentale, dar și pentru a se apăra în fața 

intrigilor generate de însăși prezența sa, atît de excepțională, și de a căror declanșare el nu era cu 

totul străin. Dacă nu putea avea acces la rege după dorință, era și pentru că acesta, nemulțumit de 

ceea ce urzea în taină oaspetele francez, ținea să sublinieze distanța. Ca să-l îmbuneze, efuziunile lui 



Voltaire deveneau de-a dreptul plîngătoare: “...Mi-am închinat viața vouă. Faceți cu mine ce vreți... 

Aveți milă de fratele Voltaire... Porniți de la ideea că fratele Voltaire e un suflet bun, care nu se află 

cu nimeni în gîlceavă și care, mai ales, se încumetă să vă iubească din toată inima... Are multe 

slăbiciuni, dar cea mai mare dintre ele sînteți Domnia Voastră, maiestate. Nu urmărește interesele 

sale, cum vi s-a raportat, căci numai persoana voastră o caută el. E foarte bolnav, dar favoarea 

voastră îi va reda poate sănătatea. Într-un cuvînt, viața lui e în mîinile voastre... Sînteți mîngîierea 

vieții mele” (Berlin, 27 februarie 1751). 

Imaginea reginei din Saba, prin care odinioară o glorifica pe doamna du Châtelet, revine sub 

condeiul său; acum însă, după moartea marchizei, se identifică el însuși cu legendara îndrăgostită: 

“Dacă regina din Saba ar fi căzut în disgrația lui Solomon, n-ar fi suferit mai mult decît sufăr eu 

acum” (Berlin 1751, fără alte precizări). Implorările sale sînt din ce în ce mai mult cele ale unei 

ființe care, cedînd sub imperiul pasiunii, e gata să cadă în genunchi: “Vă implor să-l cruțați pe un 

bătrîn chinuit de boală și de dureri, și să credeți că la moartea mea voi fi tot atît de îndatorat și 

atașat ca în ziua în care am venit la curtea voastră” (Potsdam, 27 noiembrie 1752). Dar ce jale să 

trebuiască a constata răceala ireversibilă a celui adorat! Nu-i mai rămîne decît resemnarea: “Ce vreți 

să devin și să fac? Eu nu știu nimic. Știu numai că m-ați legat vouă de șaisprezece ani. Hotărîți 

asupra vieții pe care v-am consacrat-o și căreia i-ați rezervat un sfîrșit atît de amar. Sînteți bun, 

sînteți îngăduitor, iar eu sînt cel mai nefericit dintre cei ce trăiesc în regatul vostru. Dispuneți cum 

veți dori de soarta mea” (1 ianuarie 1753).58 

După punctul culminant atins de exaltarea sa în săptămînile cînd se pregătea precum o mireasă 

să pornească spre împărăția atît de promițătoare a adoratului său rege filozof, iată-l pe Voltaire 

trezindu-se, după doi ani de ședere printre germani, în acea vale a plîngerii care era existența lui de 

Danae respinsă și regină din Saba căzută în disgrație. Cum însă mai jos nu se putea cădea, cel puțin 

în cazul unui om de calitatea lui, era firesc ca acum să înceapă în suflet reacția vindecătoare: o 

mișcare suitoare spre demnitatea regăsită. Această evoluție va fi cea care-i va da scriitorului curajul 

să fugă de la curtea lui Frederic, ceea ce era în realitate o fugă de propria-i pasiune, pe care numai 

îndepărtarea fizică o putea domoli. 

Că iubirea lui Voltaire nu fusese interesată ci, în străfundul ei, profund sinceră, avea să se vadă 

din supraviețuirea ei victorioasă peste conflictele și neplăcerile imediat următoare fugii sale. 

Trecură cîțiva ani și scriitorul simți nevoia de a se întoarce, cu un suflet liniștit, la acela căruia i se 

dăruise cîndva cu frenezie. “Inima mea vă va aparține totdeauna”, îi mărturisește el din locul idilic 

unde se retrăsese, faimosul “Les Délices”, lîngă Geneva (Septembrie 1757). Reflecția aprofundată 

la care-l constrînseseră numeroasele vicisitudini ale existenței sale îi îngăduise să-și dea seama cît 

de profundă și indestructibilă era legătura sufletească dintre el și regescul său prieten: “Din adînca 

mea izolare iau parte la destinul vostru mai mult decît o puteam face la Potsdam sau Sans-Souci” 

(13 noiembrie 1757). Și astfel corespondența lor își reluă cursul întrerupt, e drept fără revărsările 

lirice de altădată, în schimb însă cu o noblețe care atesta transfigurarea sentimentului. 

Spre sfîrșitul vieții, după ce cunoscuse, alături de cumplite încercări, cinstirile sociale cele mai 

înalte pe care și le poate visa un creator, știe ce are de ales din toate acestea: “Nu-mi doresc acum 

alte onoruri decît să stau întotdeauna sub ocrotirea lui Frederic cel Mare, de care voi fi legat pînă 

la sfîrșitul vieții mele prin cel mai profund respect” (ianuarie 1776). Imaginea lui Frederic îl va 

însoți consolator pe bătrînul de 84 ani în pregătirea sa lăuntrică spre părăsirea acestei lumi: “Sire, 

om mare, care mă educi, mă mîngîi, mă întărești, la sfîrșitul meu de viață, în toate gîndurile-mi” (6 



ianuarie 1778). Ultima sa scrisoare, cu cîteva săptămîni înainte de a muri, va fi un profetic imn 

înălțat regelui filozof: “Să trăiți mai mult decît mine, pentru a consolida toate împărățiile pe care 

le-ați întemeiat. Fie ca Frederic cel Mare să devină Frederic cel Nemuritor” 1 aprilie 1778). 

Pasiunea exaltată se transformase în iubire vizionară. 

Este izbitoare contradicția dintre Voltaire omul, capabil de o prietenie masculină gîlgîind de 

erotism, și Voltaire filozoful, critic hotărît al “iubirii zise socratice”. Neîndoios că relația sa de patru 

decenii și mai bine cu prințul și apoi regele Frederic al Prusiei a făcut să vibreze în sufletul său o 

coardă ce nu voia să știe de teoriile și construcțiile speculative ale gînditorului sau de sarcasmul cu 

care el îi trata pe adepții “păcatului filozofic”. Dar se poate spune că nici gînditorul nu se apleca 

suficient de atent și lucid asupra celor ce se petreceau în aceste zone abisale ale sufletului, de unde 

țîșneau misterios impulsuri atît de opuse comportării scriitorului pe plan intelectual și social. Nu 

venise încă vremea unor asemenea introspecții. Contemporanul său Rousseau, cel atît de îndrăgostit 

de meditația și visarea în solitudinea binecuvîntată de natură — pornire care-i era cu desăvîrșire 

străină lui Voltaire — anunța însă, ca un înainte mergător, iminența unei asemenea evoluții. În plus, 

incursiunile sale personale în domeniile prohibite sau condamnate ale sexualității, asupra cărora 

simte chiar nevoia de a se confesa, sînt surprinzător de înrudite cu scandalizantele experimente ale 

marchizului de Sade și simptomatice pentru întreaga evoluție a psihologiei europene, tot mai 

puternic atrasă de zonele întunecoase ale condiției umane. Voltaire nu se afla în dispoziția cea mai 

potrivită receptării mesajelor provenitoare din subteranele ființei, la care însă Rousseau tocmai 

începuse, plin de curiozitate, a ciuli urechea. Este unul din motivele esențiale pentru care cei doi 

mari francezi ai secolului XVIII nu s-au apreciat și nu s-au înțeles, deși au pregătit împreună, doar 

că fără să-și dea seama, revoluția franceză, atît ca fenomen social-politic, cît și ca simbol al unei 

mutații radicale în viața sufletească a europeanului. Cazul lui Voltaire este acela al unei 

homosexualități latente și nedigerate la nivel conștient, sau al unei bisexualități trăite cu intensitate, 

dar pentru a cărei înțelegere îi lipsea organul necesar, și anume tocmai în sfera gîndirii în care — 

cînd era vorba de filozofie sau istorie, de demonstrație logică sau șfichiuire caustică — știa să 

strălucească și să scînteieze. Poate însă că tocmai acest exces de lumină îl va fi împiedicat să 

perceapă ceea ce venea din regiuni psihice în care domnește clar-obscurul, dacă nu chiar 

obscuritatea totală. 

Felul cum a evoluat atitudinea lui Voltaire față de Frederic poartă pecetea indubitabilă a acestei 

dualități ființiale asupra căreia nu-și dădea osteneala să se aplece reflexiv, deși o viețuia cu toate 

fibrele sale sufletești, și poate chiar și trupești. Avem, pe de o parte, oscilația sa între Emilie du 

Châtelet și regele prusian, oscilație care, prin moartea marchizei, făcu loc unei opțiuni precise, fără 

echivoc în homoerotismul ei. Dar chiar și în lăuntrul acesteia îl vedem pe Voltaire pendulînd între 

cei doi poli ai sexualității. Cînd Frederic este numai prinț sau încă foarte tînăr, vor precumpăni net 

metaforele care-l asimilează femeii iubite. De cîteva ori scriitorul îl va compara chiar cu regina 

Cristina a Suediei.59 După moartea marchizei, pe cînd se pregătea pentru marea călătorie, Voltaire 

începu să se comporte el însuși ca parte feminină, din ce în ce mai dependentă, atît social, cît și 

emoțional, de impunătorul rege prusian; deja cîștigător al cîtorva războaie, acesta-i apărea acum ca 

întruchipare non plus ultra a principiului masculin. De aici aluziile mitologico-istorice 

corespunzătoare: Ahile, Jupiter, Solomon etc. În plus, nu va înceta să-l pună în paralelă cu eroul 

căruia îi dedicase o vastă operă de istoriografie: regele Carol XII, care deveni un leit-motiv al 

omagiilor închinate de el lui Frederic.60 



Această homosexualitate latentă a lui Voltaire, cu rădăcini în straturi psihice în care geniul său 

reflexiv pare să nu fi forat niciodată, se anunțase încă de foarte timpuriu printr-un episod de viață 

ieșit din comun. Pe atunci cînd scriitorul avea doar 30 de ani, comportarea de care va fi îndată vorba 

putea apărea doar ca manifestare a unei mărinimii, ce-i era cu adevărat proprie și avea să se 

confirme în nenumărate rînduri. În lumina celor revelate de tumultuoasele sale relații sentimentale 

cu Frederic cel Mare, faptul de a fi intervenit, cu toată energia tinereții și autoritatea scriitoricească 

deja impresionantă, pentru salvarea unui “sodomit” prins asupra faptului și amenințat cu arderea pe 

rug, își dezvăluie o semnificație în plus. Persoana în cauză, abatele Pierre Desfontaines, iezuit și 

jurnalist, se afla de cîteva luni la închisoarea din Bicêtre, destinată acestui gen de infractori sexuali, 

în așteptarea fatalului deznodămînt. Se făcuse cunoscut în critica literară mai ales prin extrema 

violență a atacurilor îndreptate împotriva lui Voltaire. E aproape de necrezut că tocmai pentru 

salvarea unui asemenea om a aruncat scriitorul în balanță tot prestigiul său, și încă cu ce insistență, 

cum o dovedește corespondența sa cu d’Ombreval, “lieutenant général de la police”. “Vă voi 

rămîne obligat întreaga mea viață pentru ceea ce ați binevoit să faceți în favoarea bietului abate 

Desfontaines”, spunea el în scrisoarea sa de mulțumire din 29 mai 1725.61 

Urmarea e însă și mai ciudată. Nu atît pentru că intervenția lui Voltaire fu încununată de succes, 

iar abatele își redobîndi libertatea, cît mai ales pentru că acesta, știind prea bine ce-i datora 

scriitorului, continuă cu și mai mare înverșunare campania de presă împotriva binefăcătorului său. 

Ce trebuie dedus? Mai întîi că faptul de a fi avut de suferit prin apartenența la minoritatea hulită nu 

generează automat virtute. Și un ticălos poate fi purtător al unei asemenea peceți naturale, în care 

însă în nici un caz nu trebuie căutată cauza ticăloșiei, sediul acesteia din urmă aflîndu-se în suflet, 

iar nu în sex. În al doilea rînd, că impulsul venit din inconștient lui Voltaire era acela al solidarității 

cu cel ce era semenul său nu numai în sens general și creștin, dar și pe un plan ființial pentru care 

nici el, și nici creștinismul nu aveau înțelegere. Mărinimia sa îmbrățișa spontan, ca printr-o 

inspirație, cauza unui om în a cărui primejdioasă situație vedea oglindită o parte din sine însuși. Va 

fi devenit el vreodată conștient de ceea ce dezvăluia și anunța uimitoarea sa intervenție? Dar va fi 

conștientizat el oare tributul pe care, în mod foarte natural, și el îl plătise “iubirii zise socratice”? În 

orice caz, pe acest fundal, severul său articol din “Dicționarul filozofic” își pierde nu numai 

virulența, dar chiar și credibilitatea, apărînd ca una din nenumăratele comedii intelectuale înscenate 

și jucate cu atîta virtuozitate de autorul lui “Candide”. 



 

42. Tragedia regală 

Și acum, după o lungă dar necesară digresiune, ne întoarcem îmbogățiți la dialogul lui Klaus 

Mann cu fratele său întru homoerotism: regele Ludovic II al Bavariei. Cunoștințele și trăirile 

prilejuite de această digresiune ne vor permite să interpretăm mai subtil și mai profund decît se face 

de obicei destinul acestui atît de enigmatic om, care, cu puțin înainte de tragicu-i sfîrșit, mărturisea 

a fi rămas pentru sine însuși o enigmă. N-am întîlnit în noianul de scrieri dedicate lui una singură în 

care alteritatea sa sexuală să fie privită dacă nu cu simpatie, cel puțin cu înțelegere. Toți istoricii, 

comentatorii, povestitorii îl abordează cu o părere deja formată, și mai întotdeauna tributară 

prejudecăților curente, despre ceea ce înseamnă iubirea unui bărbat pentru un alt bărbat. 

De ce ne-am mira însă? Ludovic însuși nu gîndea altfel. Educația catolică și prezența 

permanentă a duhovnicului lîngă el îl făceau să vadă într-o asemenea atracție primejdia unui păcat 

mortal, primejdie care devine teribilă realitate de îndată ce “s-a căzut în ispită”. Scrupulelor 

religioase li se adăuga o conștiință crescîndă, și cu vremea ușor megalomană, a demnității sale 

regale, incompatibilă cu satisfacerea fizică a dorințelor sale sexuale. Alături de duhovnicul său îl 

simțea permanent și invizibil prezent pe cel care-i era model în arta de a domni: Ludovic XIV, zis și 

Regele-Soare, pe care în unele privințe chiar îl imita (mai ales în gustul pentru fast și în pasiunea 

palatelor) și pe care-l simțea veghind asupră-i avertizator și, cînd era cazul, mustrător. 

Că însuși Regele-Soare putuse avea o viață erotică aventu-roasă, cu atîtea amante devenite grație 

lui celebre, nu-l încuraja deloc în propria-i realizare de sine pe acest tărîm. În imaginația lui de bun 

catolic și de rege convins de obîrșia divină a principiului monarhic, un simplu sărut homoerotic lua 

— cum reiese clar din carnetele sale intime — proporții care depășeau cu mult în gravitate chiar și 

cel mai scandalos desfrîu heterosexual: acesta rămînea în linia naturii așa cum o voise Dumnezeu, 

pe cînd impulsurile sale îl împingeau la încălcarea ordinei naturale și divine. 

Desigur nu ignora faptul că însuși Ludovic XIV se vedea zilnic confruntat cu această problemă 

datorită fratelui său, ducele Philippe d’Orléans, numit și Monsieur, care nu făcea nici cel mai mic 

efort să-și ascundă sau să-și domine homosexualitatea, manifestată în cazul său printr-o feminizare 

excesivă a felului de a fi, de a vorbi și de a se îmbrăca. Pentru a se închide gura lumii, îi fu dată ca 

soție frumoasa și foarte inteligenta Henriette d’Angleterre care, bineînțeles, negăsind în patul 

matrimonial bucuriile firesc așteptate, le căută în brațele regescului frate. O boală care veni și se 

consumă fulgerător o seceră însă la numai 26 de ani, iar văduvul duce, deloc inconsolabil, căpătă o 

nouă soață de fațadă: Charlotte Elisabeth de Bavaria, numită și “prințesa palatină”. Cu mai puține 

farmece decît Henriette, ea nu-l putu cuceri pe exigentul rege și se văzu condamnată la o existență 

cenușie. Ca și exilată printre francezi, se simțea cam așa cum avea să se simtă Voltaire printre 

germani. Își făcu exilul suportabil scriindu-și Jurnalul și Memoriile și dedicîndu-se intens 

corespondenței. Va zugrăvi în ele cu mare plasticitate viața de la curtea lui Ludovic XIV și, în 

cadrul ei, aventurile sentimentale ale celui ce-i era mai mult de formă soț; fără perdea va vorbi ea 

despre iubirile lui masculine. 

Neîndoios că această literatură, scrisă de altfel în germană, îi era cunoscută regelui Bavariei. Nu 

s-a simțit totuși stimulat de modul atît de dezinvolt cu care fratele lui Ludovic XIV își trata pornirile 

firești. În prea germana lui seriozitate nu și-a putut nici măcar imagina un Rege-Soare care, la 



început ce-i drept ostil așa- zisei sodomii, va fi ajuns cu timpul să-i zîmbească îngăduitor, măcar 

pentru că aproape zi de zi excentricitățile fratelui, pe care desigur nu-l putea arunca în închisoarea 

de la Bicêtre, îl obliga să se confrunte cu “păcatul filozofic”, să-l ierte și poate chiar să-l înțeleagă. 

Torturat de dorințe tulburătoare, de a căror origine demonică duhovnicul său încerca neobosit 

să-l convingă, tînărul rege ce încă nu împlinise 20 de ani căută uitare și salvare în muzica lui Ri-

chard Wagner, ardent iubită de el încă din adolescență. Invitația făcută compozitorului de a se 

instala în München exprima, pe lîngă o sinceră iubire a artei, și strădania sa de a-și depăși durerosul 

complex promovînd și făurind cultură. Ducea astfel mai departe tradiția regală inaugurată de regina 

Cristina, care-l chemase pe Descartes la Stockholm, și continuată de Frederic cel Mare care-i oferise 

lui Voltaire reședințele sale din Berlin și Potsdam ca adăpost pentru o nouă existență. Pasiunea sa 

pentru “Tannhäuser”, “Lohengrin” și “Tristan”, și nu mai puțin pentru autorul lor, îi ajută un timp să 

se facă a nu auzi glasul firii ce-și cerea împlinirea. Probabil că și componența homoerotică foarte 

sublimată a acestei pasiuni va fi contribuit la temporara lui înălțare deasupra pornirilor instinctuale. 

Confruntarea decisivă cu acestea putea fi amînată, nu însă ocolită. Nu stătea în puterea lui 

Ludovic s-o evite. Făcu totuși o încercare și mai drastică de a-și sugruma natura. Își zise că printr-o 

căsătorie s-ar putea constrînge la un mod de viață plăcut lui Dumnezeu și demn de coroana pe care 

o purta. Toată lumea care, dintr-un ieftin patriotism, vedea într-un asemenea eveniment o 

binecuvîntare pentru țară, se bucură aflînd de iminenta căsătorie a tînărului și chipeșului rege cu 

Sofia, sora împărătesei Elisabeta a Austriei (faimoasa Sissi). Resemnat și fără a-și ascunde profunda 

indiferență față de viitoarea regină, Ludovic vedea apropiindu-se implacabil o scadență față de care 

nutrea din ce în ce mai puține iluzii. Pînă cînd într-o bună zi, foarte apropiată de evenimentul 

așteptat de întregul regat, lucrurile luară o întorsătură stupefiantă pentru toți. În realitate, însă, abia 

acum, în ciuda consternării generale, reintrau ele în normal. 

Era în dimineața zilei de 6 mai 1867, cînd Ludovic, aflat la castelul său din Berg, pe malul 

lacului Starnberg, se pregătea să facă o vizită călare viitoarei regine la Possenhofen, de cealaltă 

parte a lacului. Ieșind în curte, constată surprins că în locul aghiotantului așteptat se prezentase un 

tînăr blond, bine făcut și cu ochi albaștri, pe care încă nu-l cunoscuse. Acesta îl ajută să se urce în șa 

și, pe un al doilea cal, i se alătură spre însoțire. În acea zi, notată de Ludovic în Carnetele sale 

intime, ca o dată crucială (“6 mai, această zi atît de importantă pentru întreaga mea viață”)62 

prințesa Sofia nu mai primi vizita logodnicului. Și tot din acea zi, Richard Hornig — un al doilea 

Richard! — avea să devină prietenul de inimă și factotumul regelui, cam așa cum fusese 

Fredersdorf pentru Frederic cel Mare. Oficial devenea șeful grajdurilor regale, dar în realitate juca 

un rol atît de important, încît lui i se adresau miniștrii cînd n-aveau altă posibilitate de acces la rege. 

Era nelipsit de lîngă Ludovic în timpul călătoriilor acestuia, în țară și peste hotare. 

La foarte puțin timp după această întîlnire, aflată în mod izbitor sub semnul destinului, se anunța 

oficial și spre dezamăgirea generală, contramandarea tuturor pregătirilor de nuntă. Ludovic își 

regăsise adevărul ființial și se împlînta în el cu o fermitate pe care de acum înainte nimic n-o va mai 

zdruncina. Fusese aproape miraculos salvat de la căderea în falsa existență pe care, dintr-un calcul 

superficial, era gata s-o înceapă. Niciodată gîndul căsniciei nu va mai avea să-l viziteze. Acea zi de 

6 mai era, așadar, importantă nu numai pentru că-i scosese în cale pe cel destinat a fi cea mai mare 

și mai durabilă iubire a vieții sale, bineînțeles după pasiunea sa wagneriană, dar mai ales deoarece 

prin această întîlnire înlăturase pentru totdeauna pericolul falsei iubiri, arborată numai de ochii 

lumii. Cînd va fi întrebat în legătură cu intențiile sale matrimoniale, va răspunde că nu are timp 



pentru asemenea planuri și că lasă continuarea dinastiei în seama fratelui său Otto care, la rîndul 

său, își va decepționa patrioții: o boală psihică îl smulse curînd vieții normale și îl transformă într-o 

epavă umană. 

Intrarea lui Richard Hornig în viața regelui nu punea capăt zbuciumului sufletesc al acestuia. 

Dimpotrivă, îl întețea. Din dorință homoerotismul devenea o realitate care se ciocnea dramatic de 

prejudecățile morale, religioase și regale ale lui Ludovic. După fiecare apropiere fizică, chiar de-ar 

fi fost ea doar un simplu sărut, se vedea asaltat de remușcări chinuitoare. Carnetele sale abundă în 

notații în franceză (probabil pentru a-și atrage protecția lui Ludovic XIV, iar uneori și a lui Ludovic 

XV, invocați aproape ca într-o ședință de spiritism) prin care își ordona încetarea contactului trupesc 

și transformarea legăturii cu Richard Hornig într-o prietenie platonică, pe care și-o dorea chiar 

aureolată de sfințenie. Își dădea asemenea porunci de la înălțimea regelui care constată supărat 

slăbiciunile omului: “De par le Roy, il est ordonné sous peine de désobeissance de ne jamais 

toucher au Roy, et défendu à la nature d’agir trop souvent” sau: “Au nom du Roy Louis XIV et du 

Roy Louis XV. Il est ordonné que dans la nuit de quatorzième au quinzième octobre 1872 on s’ait 

touché pour la dernière fois”.63 

Bineînțeles că aceste ordine n-aveau decît o eficiență foarte trecătoare, natura dovedindu-se 

întotdeauna mai puternică decît intențiile pioase. Relația cu Hornig începu să slăbească doar cînd 

acesta, după vreo zece ani, dînd ascultare celuilalt glas al dublei sale naturi, se căsători. Ludovic 

reacționă la început cu furie, dar apoi se resemnă și, generos, dărui chiar un domeniu fostului său 

iubit, care totuși continua să rămînă în imediata lui apropiere. Plătea acum tribut înclinării sale 

erotice petrecînd din ce în ce mai mult timp în compania tinerilor din regimentul de gardă și chiar 

din serviciile domestice. În magistralul său film “Ludwig”, Luchino Visconti, foarte fidel surselor 

istorice, îl arată pe rege în cîteva scene de acest gen. La ele avea să se refere acel document medical 

prin care se justifica lovitura de stat dată de grupul de miniștri nemulțumiți de felul lui Ludovic de a 

domni. Se încerca să se dovedească pretinsa întunecare mintală a monarhului între altele și prin 

refuzul său de a-și îndeplini rolul în conformitate cu necesitățile statului: în vreme ce miniștrilor le 

devenise imposibil să-l abordeze, aghiotanți, soldați, bucătari și valeți aveau oricînd acces la el. 

Erosul propriu lui Ludovic era contradictoriu. Se putea arăta capabil de o dăruire sublimă, într-o 

ignorare totală a maiestății regale. Relația sa cu Richard Hornig nu și-o putea concepe întrerupîndu-

se decît prin moarte. Nota în Jurnalul său din 6 martie 1872: “Sînt exact două luni înainte ca să se 

împlinească cinci ani de cînd ne-am cunoscut în acel dumnezeiesc 6 mai 1867, pentru a nu ne mai 

despărți niciodată pînă la moarte”64. Și totuși, după numai un an, pasiunea inspirată de un tînăr 

ofițer de cavalerie cu nume francez, Varicourt, din care avea să facă la numai două zile de la 

cunoștință aghiotantul său, îi smulgea mărturisiri ce frizau, în exaltarea lor, stingerea instinctului de 

conservare. Îi scria la 13 aprilie 1873: “Ce nobil caracter aveți! Fiecare din cuvintele pe care le 

rosteați ieri mi-o dovedea din nou. Cea mai frumoasă și mai de jinduit moarte ar fi pentru mine să 

mor pentru dumneavoastră. O, de s-ar putea întîmpla cît mai curînd! O asemenea moarte ar fi mai 

de dorit decît tot ce pămîntul e în stare să ofere”.65 Cînd Wagner, după un an petrecut la München 

ca invitat personal al regelui, fu obligat, printr-o conspirație guvernamentală, să părăsească Bavaria, 

Ludovic, cuprins de disperare, se declară gata să renunțe la tron și să-l urmeze pe compozitor în 

Elveția, în noul exil. Printr-o telegramă, căci nu avea răbdare să corespondeze pe calea obișnuită, se 

adresă în acești termeni adoratului compozitor (probabil spre stupefacția funcționarilor care o 

transmiteau și înregistrau): “Dorul după cel scump crește necontenit. Rog prietenul să răspundă la 



următoarele întrebări: Dacă cel scump mie o dorește și o voiește, renunț cu bucurie la coroană și la 

deșarta ei strălucire, și vin la el pentru a nu mă mai despărți de el niciodată... Trebuie s-o spun din 

nou: nu pot suporta să fiu în continuare despărțit de el și singur. A fi unit cu el și a sta cu el, sustras 

existenței pămîntești, este singurul mijloc de a preîntîmpina disperarea și moartea”66. Dorință la 

care Wagner, încurcat în combinațiile sale sentimentale de gen opus, se grăbi să răspundă negativ, 

nu în ultimul rînd pentru că un rege fără coroană ar fi încetat să-i mai fie de folos. 

Pe de altă parte însă, pe aceste pasiuni își punea pecetea o conștiință aproape tiranică a 

demnității și autorității monarhice: exaltatul îndrăgostit putea trece dintr-o dată la cea mai crudă 

indiferență. Îi putea lăsa să cadă fără remușcări, sau cel puțin nearătîndu-le, pe cei cărora le dăruise 

inima și din partea cărora i se părea a nu fi primit răspunsul așteptat. Hornig, iubitul cel mai 

statornic, va cunoaște două asemenea disgrațieri, ultima cu puțin înainte de sfîrșitul lui Ludovic. 

Varicourt, pentru care se declarase gata să-și sacrifice viața, își pierdu instantaneu toate privilegiile 

de îndată ce regele își dădu seama că acesta nu era în stare să-l însoțească în zborurile lui 

intelectuale, îndeosebi cînd citea sau recita. Un motiv asemănător a stat la originea ultimului eșec 

sentimental: îndrăgostit de actorul Josef Kainz, pe care-l văzuse în rolul lui Didier din “Marion 

Delorme” de Victor Hugo, fu profund decepționat de acesta cînd făcu din el prieten intim și tovarăș 

de călătorie (în Elveția, unde se deplasa incognito). Destul de mediocru în viața de toate zilele, 

acesta se arătă și el incapabil să trăiască la tensiunea emoțională și spirituală pe care i-o impunea 

tiranicul său amant. Iubirea față de Richard Wagner, cu toate fluctuațiile ei, este singura care n-a 

cunoscut o asemenea cădere. Deznădejdea în care l-a azvîrlit moartea compozitorului în februarie 

1883, a precipitat evoluția lui Ludovic spre o stare de spirit care nu numai că făcea posibil teribilul 

deznodămînt, dar chiar îl chema. 

Este în afara oricărei îndoieli că alteritatea sexuală a regelui bavarez — prin care se explică atît 

măreția sa, cît și tulburarea sufletească, generatoare de grave urmări pe plan politic — a fost cauza 

principală a conspirației guvernamentale ce avea să impună, pe baza unui document medical 

confecționat ad hoc, înlăturarea lui de la domnie. În acest document, care avea girul unei autorități 

în psihiatrie, doctorul Bernhard von Gudden, nu se face totuși nici cea mai voalată mențiune 

privitoare la înclinarea erotică pentru care Benkert tocmai inventase, cu mai puțin de două decenii 

în urmă, termenul de homosexualitate. Paranoia — acesta era diagnosticul care permitea declararea 

regelui drept incapabil să domnească. Un diagnostic ce-l rănea de moarte pe Ludovic: “Că mi se ia 

coroana, pot încă să îndur; dar faptului că sînt declarat nebun nu-i pot supraviețui. N-aș suporta să 

mi se întîmple ca fratelui meu Otto căruia orice paznic îi poate porunci”, mărturisea el unuia din 

servitori cu puțin înaintea sfîrșitului.67 

Părea să nu intereseze pe nimeni că evoluția lui spre o morbidă însingurare și spre refuzul de a 

se mai dedica treburilor statului era rezultatul luptei acerbe cu propria-i natură, iubită de el și în 

același timp urîtă. Societatea și religia își aveau partea lor de răspundere în zdrobirea sufletească a 

tînărului rege spre care, cu douăzeci de ani în urmă, Europa privea cu speranță: apăruse în fine un 

monarh capabil să se ridice deasupra meschinelor rațiuni politice. A fost însă nevoie de tragedia de 

la lacul Starnberg pentru ca înaltul rang spiritual al acestui rege de excepție să se reveleze în toată 

plenitudinea sa și pentru totdeauna. Paul Verlaine — cel căruia iubirea sa nefericită pentru 

Rimbaud îi adusese atîta chin — imortaliză poetic, imediat după teribilul eveniment, figura acestui 

frate al său întru iubire și suferință:  

Roi, le seul vrai roi de ce siècle, salut, Sire 



Qui voulûtes mourir vengeant votre raison 

Des choses politiques, et du délire 

De cette Science intruse dans la maison, 

De cette Science, assassin de l’Oraison 

Et du Chant et de l’Art et de toute la Lyre, 

Et simplement, et plein d’orgueil en floraison, 

Tuâtes en mourant, salut, Roi! bravo Sire! 

Vous fûtes un poète, un soldat, le seul Roi 

De ce siecle où les rois se font si peu de choses, 

Et le martyre de la raison selon la Foi. 

Salut à votre très unique apothéose, 

Et que votre âme ait son fier cortège, or et fer, 

Sur un air magnifique et joyeux de Wagner. 



 

43. Îndărătul gratiilor 

Punerea lui Ludovic în imposibilitate de a acționa conform prerogativelor monarhice anunța un 

deznodămînt care nu putea întîrzia să vină, dată fiind stingerea treptată a interesului său pentru viață 

și tron. De la această situație pleacă Klaus Mann în nuvela sa “Ferastra zăbrelită” (Vergittertes 

Fenster), cu acțiunea ei mai mult psihologică decît exterioară: viețuirile intime ale unui rege care se 

vede dintr-o dată prizonierul conspiratorilor uzurpatori. Zăbrelele puse la fereastra camerei sale 

pentru a-l împiedica să ia contact cu lumea, sau poate chiar să evadeze, îi slujesc scriitorului ca 

simbol al tragediei regale și leit-motiv al reflecțiilor ce premerg funestului sfîrșit. 

Alegerea acestui moment ca punct de pornire al narațiunii era prin ea însăși pentru scriitor un 

mod de a sugera intenția sa profundă: aceea de a protesta împotriva interpretării medicale a 

homosexualității. Erau tocmai anii cînd, sub înrîurirea teoriilor lui Freud, se tindea a se înlocui 

criminalizarea teologizantă și disprețuitoare a iubirii prohibite (considerată păcat împotriva naturii 

și a lui Dumnezeu) printr-o patologizare care se voia compătimitoare: insul în cauză era privit ca o 

victimă nefericită a împrejurărilor de viață, a relațiilor sociale sau familiare, precum și a feluritelor 

complexe (în a căror născocire psihanaliza se dovedise atît de inventivă). Declararea lui Ludovic 

drept bolnav mintal îi vorbea lui Klaus Mann despre noul fel în care societatea se pregătea să lupte 

împotriva tendințelor homosexuale ale naturii omenești. 

Aparent mai umană decît rugul, spînzurătoarea și închisoarea, includerea homoerotismului 

printre fenomenele de psihopatologie nu era mai puțin o agresiune împotriva ființei umane, în 

măsura în care orice boală se cere combătută, și cu atît mai imperios cînd este socotită pericol 

social. Cu o conștiință de sine foarte slăbită după secole de culpabilizare și represiune, 

homosexualul se putea lăsa ușor convins că ceva nu este în ordine în organismul său psihologic și 

că are deci neapărată nevoie de un tratament medical. Cum însă nici un tratament nu poate modifica 

ceea ce a hotărît natura, siluirea acesteia cu justificare și sub îndrumare medicală va genera iminent 

crize mult mai grave decît cea născută prin simpla constatare a incomodei alterități sexuale. 

Într-adevăr, dîndu-și seama de caracterul incurabil al pretinsei sale anomalii, bolnavul închipuit 

va putea realmente deveni un caz medical, căruia însă nici un medic nu va fi în stare să-i vină de 

hac, pur și simplu deoarece nu-i nimic de vindecat. Dacă nu va găsi în sine puterea să-și ia destinul 

în propriile-i mîini, el se va angaja pe un drum care-l va duce la schilodire sufletească, atunci cînd 

sinuciderea nu-l va curma brusc, adică așa cum avea să se întîmple cu regele declarat nebun. Să fie 

oare mai umană patologizarea homosexualului decît amenințarea lui cu rugul, spînzurătoarea sau 

închisoarea? 

Nuvela lui Klaus Mann nu conține mai puține “happenings” decît orice povestire captivantă prin 

intensitatea dramatică a acțiunii. Ea este un film al vieții lui Ludovic, a cărui derulare face însă parte 

dintr-un lung monolog interior: acel solilocviu retrospectiv ce precede adesea plecarea din această 

lume, bineînțeles cînd sufletul știe să se pregătească pentru marea trecere. Cel pe care medicii îl 

diagnosticaseră ca bolnav mintal apare astfel într-o stare de profundă interiorizare, a cărei patetică 

elevație îl înalță nu numai deasupra conspiratorilor, dar și a unui foarte aspru destin. 

Își dă perfect seama de capcana în care-l atrăseseră miniștrii uneltitori cu binecuvîntarea științei 

medicale. Știe prea bine că pentru toți cei din jur el a încetat, oficial, să mai fie “în toate mințile”, și 



că aproape orice ar face și ar zice va fi interpretat ca semn de nebunie. Nu-i rămîne decît să se 

învăluie într-o tăcere absolută, aparent împietrită, în realitate însă străbătută de furtuni, cînd 

dezlănțuite, cînd în potolire. De la înălțimea ei îi va contempla, ce-i drept neputincios, totuși cu o 

suverană și disprețuitoare luciditate, pe cei care s-au unit spre a-l pierde. 

Vor fi fost gîndurile care alcătuiesc acest monolog interior realmente cele depănate de Ludovic 

în ultimele sale ore de viață? În sens literal, desigur că nu. Cititorului îi este însă imposibil să-și 

imagineze alte motive de reflecție, într-o asemenea împrejurare, decît cele cuprinse în această 

viziune panoramică a trecutului. Klaus Mann avea temei să se încreadă în puterea de pătrundere a 

intuiției sale, el care se simțea frate de aspirații și suferință cu regele bavarez și totodată știa ce 

înseamnă dezgustul de viață și tentația neantului. Secretul acestei facultăți (pe care germanul ar 

numi-o “Einfühlungsvermögen”, iar englezul “empathy”) nu era de altă natură decît ceea ce 

permisese evanghelistului să ghicească gîndurile lui Iisus în pustia unde-l asaltaseră ispitele sau în 

grădina de pe Muntele Măslinilor, cînd se pregătea să înfrunte iminenta întîlnire cu destinul. Ca un 

evanghelist al nefericitului rege se simte și se comportă scriitorul în evocarea acestor ceasuri 

premergătoare sfîrșitului. 

Printre amintirile care defilează dinaintea ochiului lăuntric, cele legate de alteritatea sa sexuală 

sau purtîndu-i pecetea se detașează prin caracterul lor intens dramatic, deoarece contradictoriu. 

Neîmpăcarea cu sine însuși îl va însoți chinuitor pînă în pragul celeilalte lumi. Chiar și în aceste 

clipe de pe urmă, Ludovic va fi sfîșiat între glasul firii și cel al unui spirit educat să disprețuiască și 

să asuprească firea. Avea desigur o justificare a atracției față de cei de un sex cu el prin 

incapacitatea sa funciară de a se simți erotic atras de femeie. Logodna cu verișoara sa Sofia fusese 

pentru el un coșmar: “Cum am putut-o urî cît timp am fost logodiți! Puțin înainte de a mă hotărî să 

anulez angajamentul, eram atît de furios pe biata ființă, încît am aruncat bustul ei de marmoră prin 

fereastra cabinetului meu din reședința müncheneză. Aud și acum zogmotul făcut de Sofia cea din 

piatră spărgîndu-se pe caldarîmul străzii. Cîteva cioburi de marmoră — e tot ce-mi rămîne în 

amintire din logodna mea eșuată”.68 

De asemenea, găsea o circumstanță atenuantă evaziunilor sale sentimentale în singurătatea care-l 

urma ca o umbră și de care nu putea, dar nici nu voia, să scape: “Nu există companie pentru prințul 

de miazănoapte. Cînd își caută prieteni, este pentru că se simte nevoit să coboare pentru scurtă 

vreme din înălțimile sale glaciale... Da, mi-am căutat uneori prieteni. Nu întotdeauna era gol locul 

de lîngă mine în barcă, în caleașca aurie sau în pat sub largul baldachin de catifea. Din cînd în 

cînd se afla în apropierea mea un favorit, vreun tînăr cu păr și ochi frumoși. A trebuit să-i pierd 

însă pe toți; de altfel nici nu aveam voința de a-i păstra” (pp. 60-61). 

Ori de cîte ori se abandona firii, o făcea însă cu remușcări, convins că se aventura într-o zonă 

blestemată; un Eros surîzător și detașat, iradiind o bucurie fără nori, nu cunoscuse încă pînă acum: 

“Carnea mea era slabă și am săvîrșit păcate îngrozitoare. Am iubit cum nu trebuie iubit: iată ce 

deplîng cel mai mult. Necontenit am făcut tot posibilul pentru a ține în frîu pornirile oprite și 

plăcerile perverse. Îmi ordonam mie însumi: Abține-te de la iubirea cea păcătoasă, atît de 

potrivnică naturii! — mi-am strigat zilnic, și am așternut chiar pe hîrtie asemenea porunci, pentru 

a le da mai multă greutate. Nu ajuta însă la nimic; cădeam din nou în păcat” (p. 64). 

Se simte cuprins de cea mai sfîșietoare căință pentru toate aceste voluptăți prohibite pe care și le 

îngăduia, deoarece prea omeneasca lui slăbiciune se putea sluji de nelimitata-i putere: “Eu, regele, 

violam legea regală, care este și legea ta, Doamne. Dar tu știi, Atotputernicule, ce tare este Satana 



în biata noastră carne, care pulbere este și în pulbere se va întoarce. Mă căiesc, Doamne. Dacă aș 

putea invoca ceva întru ușurarea situației mele, este că am suferit enorm. M-ai observat 

întotdeauna, Doamne, și nu m-ai pierdut niciodată din vedere. M-ai văzut căzînd în abisul 

suferinței. Ia-mă însă acum la tine, Îndurătorule, și izbăvește-mă de rău. Căci viața însăși îmi apare 

acum ca rău, faptul de a trebui să respir, să păcătuiesc. Izbăvește-mă de prea cumplitul chin. 

Moartea e nădejdea mea” (pp. 64-65). 

Și totuși, în consecvență contrazicere cu sine însuși, e departe de a fi abandonat speranța și 

dorința de a trăi. În numele lor întrevede el posibilitatea unei vieți platonic purificate, singura 

compatibilă cu un rege conștient de menirea sa: “Mă leg cu toată seriozitatea ca, începînd de acum, 

să opun rezistență acestor înclinări diabolice. Doar iubirea sufletească îmi va fi îngăduită; oprită-

mi va fi cea trupească. Iar săruturile trebuie să înceteze și ele. Eu, regele, mi-o poruncesc mie 

însumi, suveranului cel uns. Nu mă voi mai uita la nici un grăjdar, la nici un cavalerist; privirile 

rîvnitoare sînt nevrednice de un om de rangul meu. Adoration à Dieu et la Sainte Religion! 

Obeissance absolue au Roy et a sa volonté sacrée! Eu sînt regele!” (p. 68). 

Că nu este pe deplin pregătit să părăsească lumea aceasta, o arată și prin neliniștea cu care se 

întreabă dacă nu cumva va fi fost aflat cumplitul său secret (deja de publică notorietate!). În mod 

normal, celui ce-și dorește cu adevărat moartea nu-i mai pasă de curiozitatea și răutatea oamenilor; 

or, Ludovic își face griji ca acestea: “Trebuie oare să mă tem că știința a ajuns să descopere 

adevăratele mele păcate, urîtele mele slăbiciuni trupești? Dar cine mă va fi putut trăda? Acei cu 

care am păcătuit mi-au făgăduit să tacă și sînt cu toții tineri bravi și devotați. Sau este oare știința 

în stare să-mi citească gîndurile și inima? Să recunoască în privirea mea suferindă căința pentru 

neputințele cărnii? Ce absurditate! Așa departe nu a ajuns această blestemată știință, și nu va 

ajunge niciodată. În marele și oribilul meu păcat sînt cu desăvîrșire singur; doar Dumnezeu mi-a 

fost martor, și firește cei ce mi-au ținut isonul în destrăbălatul meu joc” (pp. 67-68). 

Unele din chipurile cele mai îndrăgite se profilează cu dureroasă intensitate pe ecranul amintirii. 

“Era unul, își zice el,  care ar fi meritat să rămînă lîngă mine. Îmi plăcea să-l contemplu mișcîndu-

se pe scenă sau venind să mă viziteze în singurătatea mea. Josef Kainz... de el îmi aduc aminte 

foarte bine. Avea o voce metalică și o privire de nemaipomenită luminozitate. Emana forță și 

farmec în același timp. Cînd l-am văzut prima oară, era un Romeo. Cînd îl... atinsei însă cu iubirea 

mea, precum vrăjitorul cu bagheta care transformă obiectele, se prefăcu într-un Hamlet. Deoarece 

prin întîlnirea cu năvalnicul meu sentiment se maturizase și devenise pe de-antregul el însuși, n-a 

mai avut nevoie de mine: s-a dus ca ceilalți, ca toți ceilalți” (p. 61). 

Dominantă în acest monolog interior va fi desigur figura lui Richard Wagner. Intrat de trei ani în 

veșnicie, acesta nu lăsase după sine, în sufletul lui Ludovic, numai o dîră de lumină. Umbrele foarte 

fluctuantei lor relații dăinuiau în regele care ar fi fost gata să renunțe la tron de dragul maestrului. 

Romantica generozitate cu care se dăruise îl îndreptățea să aștepte un alt fel de răspuns din partea 

compozitorului adorat. Or, acesta, profitînd de condițiile regești de viață ce-i erau oferite, prindea 

din ce în ce mai mult gustul succesului exterior. “Ocupat să-și regizeze propria-i faimă, își 

amintește Ludovic, se încadrase perfect în această epocă urîtă, căreia impulsurile mari și nobile îi 

sînt atît de străine. Știuse să se aranjeze cu manipulările, intrigile și mașinațiile timpului nostru, 

care pe mine mă înspăimîntă... precum și cu știința, această ciumă a secolului, care vrea acum să-

mi înăbușe suflul vital. Pentru a-și asigura gloria se înțelese cu adversarii mei, se concilie cu 

această oribilă epocă modernă în care eu simt că mă duc de rîpă” (pp. 57-58). “M-a trădat cu 

Cosima, cu Bayreuth, cu gloria sa, m-a sacrificat monstruoasei și inumanei sale ambiții” (pp. 59-



60). Amărăciunea celui a cărui mărinimie fusese răsplătită cu ingratitudine se colora de gelozia 

iubirii frustrate. 

Nu puține umilințe îl costase această pasiune devenită obiect al persiflării publice. Comparîndu-l 

pe Wagner cu celebra dansatoare spaniolă Lola Montez, pentru care Ludovic I, bunicul lui Ludovic 

II, fusese nevoit să abdice, presa clevetitoare îl numise Lolus. Regele perseverase în devotamentul 

său nețărmurit față de ingratul compozitor în ciuda ostilității sarcastice de care se știa înconjurat: 

“Cîte ofense am avut de îndurat din cauza lui Wagner!... Ziarele satirice rîdeau de mine; la teatru 

fluierau cînd intram în loja mea; și această bătaie de joc îl privea pe el, privea prietenia și 

fidelitatea mea... Cum îi ziceau pe atunci, ce poreclă îi agățaseră? Lolus, exact, Lolus.. Iar el, în 

semn de mulțumire, mă trăda!” (p. 59). 

Un simțămînt luminos și impetuos se ridică atunci irezistibil din străfundurile ființei, alungînd 

toată ciuda și amărăciunea. Nu, nu putea îngădui trădărilor și umilințelor, cît ar fi fost ele de reale, 

să profaneze o amintire care, în esența ei, era pentru el sfîntă. Simțea splendidul trecut încă viu în el, 

și chiar mai puternic decît tristul prezent. “Nobil, divin prieten — așa îl agrăiam. Voi și Dumnezeu! 

Rămîn al vostru pînă la moarte, pînă la intrarea noastră în acea împărăție a nopții universale. Așa 

curgea sufletul meu spre el: fără rezerve, arzător, cu totul dăruit. Născut pentru tine! Ales pentru 

tine! Aceasta mi-e vocația! Îmi amintesc că i-am scris aceste rînduri, și știu că ele sînt tot ce am 

gîndit, spus sau scris mai adevărat, mai autentic și mai important în viața mea. — Ce splendide 

erau convorbirile purtate și savurate împreună! Oh, primele timpuri ale marii noastre prietenii, 

cînd eu locuiam aici în castelul Berg, iar Richard al meu în frumoasa vilă de lîngă lac, pe care eu 

însumi i-o alesesem. Îi trimiteam în fiecare zi caleașca mea; el venea, vorbeam... Oh, ce fericire! 

Unica fericire a bietei mele vieți! Ludovic se simți zguduit în inima sa ca atunci, ca în acel ceas în 

care tînărul contemplase pentru întîia dată chipul dominator al lui Wagner și simțise puterea 

fermecătoare a privirii sale. Da, l-am iubit, înțelese el în emoția sa. Îl iubeam precum discipolul își 

iubește maestrul. Dar apoi, fără a se rușina, își zise: L-am iubit pe Wagner așa cum o femeie 

iubește bărbatul” (p. 79). 

În lumina acestei confruntări finale a lui Ludovic cu alteritatea sa sexuală, sfîrșitul său tragic, 

echivalent cu o sinucidere, capătă grandoare de simbol. Ieșit să se plimbe sub spravegherea 

medicului paznic, regele captiv îl tîrăște după sine pe doctorul Gudden în apele lacului Starnberg, cu 

un imens hotot de rîs, victorios în moarte peste această știință care-l declarase bolnav mintal. În 

nuvela lui Klaus Mann, homosexualitatea, patologizată de o medicină incapabilă să recunoască 

cealaltă voce a naturii, își lua o sinistră revanșă asupra polițiștilor în halate albe. Doctorul Gudden, 

în unele privințe  adevărată prefigurare a doctorului Freud, este de fapt asasinul moral al lui 

Ludovic și, ca atare, întruchipează latura odioasă a pseudoștiinței care pretindea să cunoască natura 

umană mai bine decît creatorul ei. Sub pretextul tratării unei boli inexistente, ea nu făcea decît să 

întețească o suferință și așa destul de mare prin neînțelegerea întîmpinată la cei ce fac din 

heterosexualitate măsura tuturor formelor de relații umane. 



 

44. Compozitorul regelui 

Că pasiunea lui Ludovic pentru Richard Wagner avea o importantă componentă erotică este nu 

numai evident, dar chiar izbitor. Ce se va fi produs însă în sufletul compozitorului, pe atunci în 

vîrstă de 53 de ani, în fața impetuoasei revărsări de afecțiune din partea unui tînăr care, pe lîngă că 

era rege, se afla în dimineața radioasă a vieții sale — avea numai 19 ani — și fascina prin 

frumusețea și prestanța sa? 

Ideea unei reciprocități erotice poate părea cu desăvîrșire absurdă celui ce cunoaște viața 

sentimentală a muzicianului, dominată de cele patru femei intrate grație lui în istoria muzicii: Minna 

Planer, Mathilde Wesedonck, Cosima Liszt-Bülow, Judith Gautier. Cine se adîncește însă în lectura 

corespondenței purtate de compozitor, descoperă cu surprindere că acest gen de relații e departe de 

a epuiza posibilitățile lui sufletești. 

Întîlnirea cu Ludovic declanșă în el procese intime care aveau să debordeze tiparele relațiilor 

inter-masculine “socialmente corecte”. Natura lor era foarte asemnătoare cu cea a sentimentelor 

generate în vîrstnicul Voltaire de către tînărul și strălucitorul rege Frederic al Prusiei. Dacă latența 

homoerotică se putuse trezi în scriitorul francez în pofida concepțiilor sale ostile “amorului 

socratic”, cu atît mai mult putea ea fi activată în compozitorul german, care nu lăsase niciodată să 

transpară asemenea vederi. Dacă le-ar fi avut, nu ar fi șovăit să le exprime, așa cum făcuse 

bunăoară, în repetate rînduri, cu opiniile sale antisemite. 

Foarte numeroasele comentarii dedicate de Wagner operelor sale, atît de îmbibate de 

problematică sexuală, i-ar fi oferit din belșug prilejul să respingă teoretic homosexualitatea. Cu atît 

mai mult, cu cît cea mai importantă dramă muzicală a sa, “Tristan și Isolda”, conține un asemenea 

back-ground, tributar legendei medievale însăși: relația dintre regele Marke și nepotul său Tristan, 

înainte ca în acesta din urmă să izbucnească, provocată de un filtru magic, fatala sa pasiune pentru 

Isolda. În această chestiune atît de delicată, Wagner nu va face însă niciodată vreo profesiune de 

credință. Iar scrisorile sale către regele Ludovic sau referitoare la sentimentele inspirate de el 

revelează nu numai motivul acestei tăceri, dar și adevărata sa atitudine intimă față de iubirea 

prohibită. 

Așadar, smuls tristei existențe de exilat fără domiciliu permanent și înglodat în datorii, Wagner 

se pomenește de pe o zi pe alta instalat într-o casă somptuoasă, în capitala Bavariei, înconjurat de 

toate onorurile și comoditățile imaginabile și putîndu-și vedea împlinită orice dorință. O firească 

recunoștință față de cel care făcuse posibilă o transformare atît de miraculoasă inundă inima 

încercată a compozitorului ajuns în pragul deznădejdii. O aduse la cunoștința binefăcătorului său 

încă înainte de a ajunge la München, și anume din Stuttgart, unde-l descoperise emisarul regal: “Vă 

trimit aceste lacrimi de cerească înduioșare ca să vă spun că minunile poeziei au pătruns acum ca 

o realitate divină în biata mea viață, atît de însetată de dragoste. Iar această viață, pînă la ultimul 

ei vers și ultimul ei sunet, vă aparține, tînărul și îndurătorul meu rege. Dispuneți de ea ca de 

propriul vostru bun” (3 mai 1864).69 

Această recunoștință ia proporțiile unei fericiri extatice la contactul nemijlocit cu ceea ce 

generozitatea regească îi oferea. I se va destăinui prietenei Eliza Wille din Zürich încă din prima zi a 

noii sale existențe: “Fericirea mea e atît de mare, încît mă zdrobește” (4 mai 1864). Ce-l fericește 



este nu atît cadrul fastuos în care-și poate duce de acum înainte viața, cît prezența radioasă a 

tînărului rege. Privirile acestuia îl fascinează. “Nu-ți poți face nici o idee despre farmecul ochilor 

săi. Numai de-ar putea rămîne în viață! E un miracol prea nemaipomenit” (Ibidem). Aproape nu-i 

vine să creadă că tocmai el care, de mai bine de un deceniu, trăia ca un hărțuit și un rătăcitor, a putut 

deveni indispensabil unei ființe de un asemenea rang social și spiritual: “Voi avea tot ce-mi face 

trebuință, nu-mi cere decît să rămîn lîngă el. Nu e nemaipomenit? Poate fi altceva decît vis?” 

(Ibidem). 

Relația dintre ei nu întîrzie să devină o romantică idilă. Îi scrie despre ea, exaltat, aceleiași Eliza 

Wille: “Locuiește de cele mai multe ori într-un mic castel în apropiere; în zece minute caleașca mă 

duce la el. O trimite zilnic, o dată sau de două ori. Zbor atunci spre el ca spre iubită. Legătua 

aceasta mă captivează” (26 mai 1864). Foarte de timpuriu — nu trecuse nici o lună — intimitatea 

dintre el și rege se arată a fi mai mult decît o obișnuită prietenie între doi bărbați. În atmosfera ce-i 

înconjoară în timpul intenselor momente de tête-à-tête, se simte deja adierea unui suav zefir erotic: 

“O, această atenție afectuoasă pe care mi-o arată; această feciorelnicie fermecătoare a inimii sale 

și a expresiei care i se întipărește pe față cînd îmi spune cît e de fericit să mă poată avea. Stăm 

adesea îndelung fără să scoatem un cuvînt, pierzîndu-ne fiecare în privirile celuilalt. Nu se fălește 

cu mine; sîntem numai pentru noi” (Ibidem). 

Că Ludovic, în virtutea naturii sale, se putuse îndrăgosti de Wagner, la care “Lohengrin” și 

“Tannhäuser” îl făcuseră să viseze încă din fragedă adoelscență, era evident și firesc. Iată însă că și 

în inima bărbatului care intrase în toamna vieții și, în plus, avea toate aparențele “normalității” 

sexuale, un freamăt probabil cu totul nou nu numai că se făcu simțit, dar ceru să fie exprimat cu 

înflăcărare: “Îngerul meu, prea frumosul și neasemuitul meu Ludovic” (26 iulie 1865), va izbucni el 

într-una din multele scrisori prin care se completau întîlnirile lor tainice, nu totdeauna posibile 

pentru un rege care, în pofida celor numai douăzeci de ani ai săi, ducea deja povara unui sistem 

monarhic aproape absolut. La numai puțină vreme de la instalarea sa în München, Wagner deja îi 

putea zice regelui pe nume. Cu cît îl depășise el pe Voltaire care, după doi ani petrecuți la curtea lui 

Frederic, nu îndrăznea să treacă dincolo de ceremoniosul “Sire” cu care-și începe întotdeauna 

epistolele! 

Din punctul de vedere al decenței burgheze, sentimentele lui Wagner ar putea fi considerate 

paterne, ceea ce n-ar fi chiar in-exact, dacă ne gîndim că nu-i fusese încă dat să aibe un fiu. 

Revărsările sale sentimentale ne obligă însă să vedem într-o asemenea posibilă înclinare părintească 

doar o parte componentă a unui simțămînt mult mai vast și mai incandescent. Ceea ce remarcă 

Wagner cu surprindere încă de la primele întîlniri cu Ludovic, este aerul de îndrăgostit al acestuia: 

“Mă iubește cu gingășia și ardoarea primei iubiri”, îi scria el Elizei Wille la 4 mai 1864, adică 

imediat după prima întîlnire. După exact trei săptămîni, într-o scrisoare către aceeași, apare el însuși 

în rol de îndrăgostit; elanul erotic al lui Ludovic nu rămăsese fără răspuns: “Ah, în sfîrșit o relație 

amoroasă (ein Liebesverhältnis) care nu aduce cu sine nici un fel de suferințe și chinuri. Nu-ți poți 

închipui ce simt avîndu-l astfel în față-mi pe acest splendid flăcău” (26 mai 1864). 

Probabil pentru întîia dată în viața sa își pune întrebarea dacă nu cumva a sosit ceasul renunțării 

la femeie: “Aș putea eu oare să mă lipsesc pe deplin de femeie? Cu un suspin adînc, îmi spun că e 

ceea ce aproape ar trebui să-mi doresc. O privire aruncată spre imaginea fermecătorului său chip 

îmi aduce întotdeauna ajutorul necesar. Ah, acest încîntător tînăr! Este acum pentru mine totul: 

lume, femei și fiu”, i se destăinuia el prietenei din Zürich (26 mai 1864). De acum înainte, cînd se 

adresează în scris regelui, dă impresia că se ia la întrecere cu acesta în arta epistolară a efuziunii 



pasionale: “Minunat și superb prieten! Geniu încîntător al sufletului meu! Da, vă iubesc. De mine 

să nu vă îndoiți!” Și, mai departe: “Frumosul meu, ultima voastră scrisoare mi-a înviorat sufletul 

pînă-n străfunduri. Așa trebuie să ne iubim, și asta e iubirea” (24 iulie 1866). 

Ne putem cu temei întreba cum se va fi manifestat această ardoare a sentimentelor cînd cei doi 

se aflau față-n față în apartamentele regale private. Un pasaj dintr-o scrisoare a compozitorului către 

Ludovic — pasaj în aparență enigmatic, de fapt însă foarte clar în lumina acestei evoluții 

sentimentale — sugerează nu numai că Wagner “ghicise” secretul homoerotic al regelui bavarez, 

dar și că îl înțelegea și aproba: “Ludovic al meu! Marele meu prieten! Ceea ce inima vă spune atît 

de precis, a fost de mult recunoscut de propriul meu sentiment, iar mintea mea a trebuit să 

înțeleagă. Vă dau dreptate, vă dau deplină dreptate” (Ibidem). 

Extraordinar de inventiv și mereu nou în modul de adresare cu care-și începea scrisorile, 

Richard Wagner făcea din el expresia foarte exactă a gradului de incandescență la care se afla sau pe 

care-l atinsese această pasiune ieșită din comun. Crescendo-ul exaltării verbale este grăitor: 

“Scumpul și binevoitorul meu rege” (3 mai 1864); “Regele meu! Iubitul meu prieten!” (9 martie 

1865); “Adoratul, minunatul meu prieten!” (14 aprilie 1865); “Prea frumosul și supremul meu 

prieten, unica mea mîngîiere!” (13 iunie 1865); “Îngerul meu! Prea frumosul și neasemuitul meu 

Ludovic” (26 iulie 1865); “Iubitule!” (24 iulie 1866). 

Precum orice adevărată iubire, nici aceasta nu era lipsită de crize, prin care însă intensitatea 

sentimentului se afirma cu o forță dureros sporită. Pricina cea mai frecventă era, ca și în cazul lui 

Voltaire, atmosfera de intrigă ce înconjura prezența artistului în capitala Bavariei, și la a cărei 

extindere contribuia el însuși foarte activ, ceea ce nu-l împiedica să pozeze întotdeauna în victimă. 

Neplăcerile cărora trebuia să le facă față augustul său protector creșteau și ele, punînd la încercare o 

generozitate ce ar fi meritat din partea compozitorului un efort întru a-și domina egocentrismul. 

Răbdarea cu adevărat îngerească a regelui își avea totuși limitele ei. Asemenea lui Frederic, dar nici 

pe departe cu aceeași rigoare, Ludovic putea uneori afișa distanță și răceală, fără însă ca o asemenea 

atitudine să fi corespuns vreodată adevăratelor sale sentimente. În astfel de momente Wagner era 

cuprins de panică. De ce se temea el? Ca nu cumva să-și vadă în pericol situația privilegiată? Sau 

poate să nu piardă ființa pe care o considera “unica mîngîiere”? Fapt e că el nu lăsa să se 

întrezărească decît această din urmă teamă. Ca bunăoară în timpul crizei din primăvara lui 1865. 

Cu un patetism prea teatral ca să fie și sincer, Wagner se oferă să se jertfească părăsind regatul: 

“Regele meu! Îți pricinuiesc neliniști. Lasă-mă să plec de aici într-o țară îndepărtată, unde nu mă 

poate urmări privirea invidiei și neînțelegerii. Separați — cine ne poate despărți? Despărțiți — nu 

ne separăm niciodată” (9 martie 1865). Abandonează însă repede această idee, pentru a-i aminti 

regelui cît îl iubește: “Știu că ura nu-mi poate arăta nici o ieșire. Doar iubirea e în stare s-o facă. 

Iubirea sfîntă și înaltă pentru îngerul meu!” (Ibidem). Dar o asemenea iubire nu poate să nu sufere 

cînd cel adorat devine inabordabil: “Inima mea e bolnavă, iar spiritul meu lîncezește. Nu mai pot 

suporta să fiu ținut departe de adoratul meu prieten, de care mă aflu totuși atît de aproape” 

(Ibidem). Și după aceste destăinuiri, un suprem apel la iubirea celuilalt despre care el are toate 

motivele să creadă că doar se ascunde pentru a izbucni și mai năvalnic: “Aceasta e mărturisirea 

mea solemnă. O depun cucernic la picioarele izbăvitorului meu. Fie ca datorită ei, acesta să mă 

poată privi din nou în ochi. Un singur lucru vreau și trebuie să cîștig: putința de a mă bucura 

nestînjenit de prezența inspiratoare a îndurătorului meu prieten și rege. Merit eu oare acest singur 

drept, de dragul căruia sînt gata să jertfesc orice drept pe lumea asta? O nădăjduiesc” (Ibidem). 

Excelent calcul psihologic! Ludovic se lăsă îmbunat și redeveni îndrăgostitul din zilele de 



luminoasă comuniune. Wagner e ca în fața unui miracol. Deși biruitor, el se apropie timid de 

regescul său prieten, cu o înduioșare care aduce a umilință: “Ce curios destin! Totul e atît de 

extraordinar și ciudat, ca un basm care pătrunde din nou și cu adevărat în viața mea. Adînc iubitul, 

neasemuitul, magnificul meu prieten! Cu lacrimi în ochi întreb: Cum vă merge? Sînteți tulburat? 

Sînteți bucuros? Cum se simte prea dulcele meu rege?” (14 aprilie 1865). 

Deși femeia, ca idee generală sau ca realitate umană concretă, va fi fost un stimulent important 

pentru imaginația creatoare a compozitorului — e bine cunoscut, bunăoară, rolul jucat de Mathilde 

Wesendonk în timpul cînd Wagner compunea “Tristan și Isolda” –, niciodată n-a închinat acesta 

“sexului furmos” un omagiu ca cel adus regelui nu numai în calitatea sa de ocrotitor și prieten intim, 

dar și în aceea de inspirator: adevărată muză masculină. La un an de la instalarea sa în München, era 

deja în măsură să aprecieze impactul lui Ludovic asupra creativității sale: “Eu, care dintr-o singură 

privire a ochilor voștri sorb viață nouă, însuflețire nouă” (9 martie 1965). Un an mai tîrziu, era și 

mai răspicat, și mai explicit: “Doar să scriu versuri și să compun muzică mă mai simt în stare, și 

asta grație iubirii voastre; pentru orice altă formă de gîndire trebuie să mă constrîng. Ce pot spune 

cu siguranță: sîntem singuri! Minunea s-a produs: artistul ajuns la deplina maturitate nu este 

înțeles decît de tînărul rege în plină și entuziastă înflorire” (24 iulie 1866). Declarații oportuniste? 

Nu s-ar putea spune, dacă le comparăm cu ceea ce-i scria regelui după zece ani, cînd toată Europa îl 

aclama,  iar dependența de odinioară de mult încetase să mai existe. Același omagiu ne iese în 

întîmpinare: “Ați fost singurul suflet de bărbat a cărui sensibilitate pentru opera mea a avut într-o 

asemenea măsură valoarea unei participări efective la procesul creator, încît această operă s-a 

făurit prin contribuția ziditoare a voinței voastre. Da, sînteți pentru mine ceea ce de fapt o întreagă 

epocă ar trebui să fie. Sînt însă singur în timpul meu și nu-l am alături decît pe Ludovic” (11 

septembrie 1876). 

Unirea sufletească dintre Wagner și Ludovic se arătă atît de intensă și pe planul artistic, încît 

tînărul și frumosul rege îi apărea compozitorului ca încarnare a celor mai dragi eroi ai săi. Îl vedem 

identificîndu-l cu Siegfried: “Supremă, ultimă fericire! Regele meu! Prietenul meu! Împlinitorul 

meu! Victoriosul meu Siegfried!” (13 iunie 1865). Dar și antipodul năvalnicului Siegfried, blîndul 

Parsifal, tot cu trăsăturile lui Ludovic i se înfățișa: “Precum omul religios, am nevoie de simbol, 

prin care cuprind și exprim totul. Iar simbolul meu ești tu, sfîntul meu Parsifal” (Ibidem). Părînd a 

fi uitat rolul avut de Mathilde Wesendonk în creerea lui “Tristan”, vorbește acum despre această 

operă — a cărei premieră la München avusese loc într-adevăr din ordinul și cu imensul sprijin al 

regelui — ca despre o “coproducție”: “Ceea ce am realizat noi, nobilul meu iubit, cu această 

înfăptuire, își va dezvălui doar în timp semnificația. Îndrăznesc să spun: nimic nu va putea fi pus 

alături de Tristan al nostru. Și acesta a fost propriul vostru început ca rege, prea iubitul meu” 

(Ibidem). 

Anii aduseră însă cu ei refluxul acestei exaltări, exact ca în cazul lui Voltaire după ce părăsise 

curtea lui Frederic. Prin plecarea sa forțată din München, Wagner își recîștiga treptat independența, 

dar întîlnirea sa cu Ludovic avea să rămînă pînă la sfîrșitul vieții evenimentul cel mai luminos al 

existenței sale și prin care destinul își arăta în mod grandios formidabila-i realitate. Distanța, 

separarea, căsnicia nu vor afecta cu nimic atașamentul său sufletesc pentru regele Bavariei, ci doar 

îl vor purifica și înnobila. Este caracteristic și pentru această evoluție felul cum își începea 

compozitorul scrisorile adresate regescului său prieten. Romantismul cu izbitoare conotație erotică 

făcea treptat loc unui alt fel de afecțiune, mai calmă, dar nu mai puțin puternică, o afecțiune 

dominată de admirație, gratitudine și o căldură aproape paternă: “Prea iubit și mult prețuit Domn și 



prieten” (24 februarie 1869); “Generosul meu Domn și Rege” (13 iunie 1870); “Prea iubit și adorat 

Rege și prieten” (13 august 1876); “Adînc iubitul, nobilul meu singuratec” (9 februarie 1879); 

“Mărinimos Domn și prieten, pentru care iubirea mea e fără seamăn” (3 martie 1880); “Splendidă 

stea regească ce iarăși și iarăși îmi răsari” (22 noiembrie 1881); “Binefăcătorul și prietenul meu, 

cel de Dumnezeu trimis” (18 noiembrie 1882). 

La puține săptămîni după ce se inaugurase teatrul wagnerian de la Bayreuth, înconjurat de 

atenția întregii lumi muzicale europene, compozitorul se întorcea recunoscător spre cel care se afla 

la originea ascensiunii sale: “Nu există ajutor de sus pe care să nu-l invoc a pogorî pe creștetul 

vostru dumnezeesc de scump. Întru acest simțămînt voi muri, veșnic devotat izbăvitorului meu 

regesc” (11 septembrie 1876). Exact în acest spirit i se va adresa el regelui cu trei luni înainte de a-

și da sufletul în palatul Vendramin din Veneția: “Atîtea ruine s-au adunat în jurul meu, 

atotputernica moarte a secerat aproape toate relațiile pe care le înjghebasem. Ceva tineresc și plin 

de viață rămîne însă în mine ca în prima zi, cînd mi se înfățișase profetic panorama vieții mele. Să 

nu stingi încă lumina! Cu blîndă scînteiere și încinsă de recunoștință lucește ea către divinul trimis 

și Domnul vieții mele. Dumnezeiască binecuvîntare să-l răsplătească pe minunatul însoțitor al 

drumului meu prin viață” (Veneția, 18 noiembrie 1882). 

Ce dovedește istoria prieteniei dintre Wagner și regele Ludovic? Desigur, nu homosexualitatea 

compozitorului care avea să părăsească această lume ca un venerabil “pater familias”, atras pînă la 

sfîrșit de grația feminină chiar și dincolo de granițele conjugale. Existența unei valențe, a unei 

disponibilități în acest sens și posibilitatea conviețuirii ei cu înclinarea spre sexul contrar reies însă 

fără putință de tăgadă din aceste mărturii epistolare intime. În plus, deși reprezentînd un episod 

marginal în cadrul marii biografii wagneriene, aventura homoerotică a compozitorului rămîne 

semnificativ legată de evenimentul cel mai important al vieții sale — întîlnirea cu regele Ludovic 

—, fără de care creativitatea sa ar fi avut o soartă diferită. Existînd mai mult sau mai puțin ascunsă 

în fiecare om, latența homoerotică pare să fie considerabil stimulată și activată de geniul artistic. Iar 

cel muzical este cu deosebire susceptibil de a produce un asemenea efect. Cine l-a remarcat nu se 

miră în fața numărului mare de compozitori iluștri care au refuzat să guste deliciile vieții 

matrimoniale, printre care Haendel, Pergolesi, Bellini, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, 

Musorgski. Ca să nu mai vorbim de cei care, încurajați de primele adieri de libertate aduse de 

secolul XX, și-au trăit pe față (sau aproape) alteritatea sexuală, cum au fost Satie, Szymanovski, 

Auric, Poulenc, Britten, Copland, Cage, Bernstein și mulți alții. Ganymede trebuie să fi încheiat un 

pact cu Orfeu... 



 

45. Împătritul asasinat 

Nu ne putem despărți de regele bavarez fără a evoca o altă figură regală al cărei tragic destin 

anunța, deja cu cinci secole în urmă, ce soartă îl poate aștepta pe monarhul hotărît să trăiască nu 

după normele majorității și supunîndu-se așa-zisei “rațiuni de stat”, ci în conformitate cu propria-i 

fire. O linie directă îl unește pe Ludovic II cu premergătorul și fratele său spiritual din secolul XIV: 

Eduard II, rege al Angliei (1284-1327; încoronat în 1307), și el victimă a unui complot de palat care 

l-a făcut să plătească un preț îngrozitor pentru curajul de a-și trăi deschis alteritatea sexuală. 

Înainte însă de a prefigura martiriul regelui bavarez, el anticipa, cu o surprinzătoare asemănare 

chiar și în detalii, suferințele de tinerețe ale acelui mare spirit care avea să fie gloriosul rege prusian. 

Ca și Frederic, se arăta în adolescență total refractar meseriei militare și artei marțiale, cărora le 

prefera îndeletniciri pașnice, practice și domestice. Suferea de asemenea sub tirania unui tată brutal, 

Eduard I, care se încăpățîna să facă din el un războinic. Îi fu de aceea impus și lui un maestru întru 

mînuirea armelor, cavalerul gascon Piers Gavestone, cu puțini ani mai în vîrstă decît el. Și așa cum 

va face Frederic cînd își va dărui inima locotenentului Hans von Katte, nu va întîrzia să se 

îndrăgostească de tînărul și chipeșul maestru, care răspunse cu o deplină reciprocitate. Se născu o 

pătimașă iubire care avea să marcheze viața amîndorura. 

Și iarăși ca în cazul prințului prusian, regele își dădu seama cu indignare de înclinarea naturală a 

fiului său, atît de incompatibilă cu ceea ce se consideră că trebuie să fie demnitatea regală. Nu arătă 

față de Gavestone cruzimea de care avea să facă dovadă tatăl lui Frederic ordonînd decapitarea 

prietenului iubit — alții aveau să-și asume ceva mai tîrziu această funestă sarcină —, ci doar îl exilă 

în Franța. Prințului moștenitor îi fu impusă, bineînțeles, o soție, Isabela, fiica regelui francez Filip 

cel Frumos, pe care el o acceptă cu supușenie de fiu ascultător și de viitor rege care înțelege 

rațiunea de stat. O evoluție care părea să facă parte dintr-un scenariu valabil peste secole. 

Ceea ce urmă ținea de asemenea de scenariu. Era inevitabil ca regele să moară și ca fiul său să 

se urce pe tron ca Eduard II. Și care putea să fie primul său gînd dacă nu să-l cheme alături de el pe 

iubitul exilat? Abia după venirea acestuia purcese el la înfăptuirea planului matrimonial, de mult 

pus la cale. Plecînd în Franța spre a o aduce pe Isabela, îi lăsă lui Gavestone conducerea țării, spre 

scandalizarea întregii nobilimi. Acesta devenea astfel nu numai prietenul de inimă care avea s-o 

marginalizeze complet pe regină din punct de vedere erotic (ceea ce nu-l va împiedica pe Eduard să-

și îndeplinească datoria conjugală și să-i dăruiască Isabelei trei fii, zice-se înflăcărat sexual de 

prezența prietenului în alcov); se vedea, în plus, învestit și cu rolul de prim sfetnic, ba la nevoie 

chiar cu acela de vice-rege, în care calitate avea un cuvînt hotărîtor în toate treburile regatului. 

Nesuferindu-l în această poziție, nobilii se uniră și-l somară pe rege să-și alunge favoritul de la 

curte. După o rezistență cînd disperată, cînd agresivă, Eduard cedă, cu sufletul sfîșiat, iar Gavestone 

plecă în al doilea său exil. Absența acestuia îi deveni însă foarte curînd insuportabilă, atît de 

mistuitoare era pasiunea care-i unea. Hotărîndu-se să-i înfrunte pe nobili, îl chemă din nou alături 

de el pe iubitul exilat. Complotul care luă acum naștere fu de data aceasta necruțător. Abia întors, 

Gavestone fu prins într-o capcană și asasinat. Regele obținu cadavrul prietenului, pe care, ca un nou 

Ahile, îl plînse și îl înmormîntă. 

Cînd durerea i se mai potoli, Eduard își dărui inima tînărului lord Hugo Le Despenser care, 



împreună cu tatăl său, i se alăturase cu abnegație în foarte primejdioasele sale confruntări cu baronii 

regatului. Aceștia izbutiră din nou să-i smulgă exilarea favoritului, dar numai pentru puțină vreme, 

deoarece Hugo adună forțe care-i permiseră să dea lovitura de grație partidului ostil regelui, prin 

capturarea și executarea conducătorului său, Thomas de Lancaster, vărul lui Eduard. Lui Hugo îi 

reveni atunci și pe plan politic rolul determinant pe care-l avusese Gavestone. Este evident că firea 

sensibilă, nerăzboinică și nepolitică îl predispunea pe Eduard la dependența sentimentală de 

partenerii săi, amîndoi mînuitori curajoși ai spadei: regele reprezenta polul pe care l-am putea numi 

feminin al perechii. Nu prin acest temperament se explică însă homoerotismul său; prin excelență 

virilii Gavestone și Le Despenser i se dăruiseră cu o reciprocitate a sentimentului care nu s-a 

dezmințit niciodată, în ciuda pericolelor de moarte de care era înconjurat. 

Prin angajarea reginei în lupta dintre Eduard și potrivnicii săi nobili, bineînțeles de partea 

acestora din urmă, evenimentele se precipitară însă într-un mod care avea să fie fatal celor doi. 

Împreună cu amantul ei, lordul Roger Mortimer, unul din adversarii cei mai înverșunați ai lui 

Eduard, Isabela adună în Franța trupe cu care debarcă la Suffolk. Întîlniră o rezistență foarte slabă și 

putură intra victorioși în Londra. Hugo Le Despenser fu prins și avu de îndurat o moarte atroce: la 

porunca reginei îi fură tăiate părțile genitale, după care, în chinuri cumplite, fu constrîns să asiste la 

arderea lor. Urmă apoi decapitarea. Cum vedem, într-o formă sau alta, scenariul clasic își impunea 

tiparele. 

Eduard încercă să se salveze, refugiindu-se în domeniul familiei Despenser, după ce abdicase în 

favoarea fiului său, viitorul Eduard III. Furia Isabelei îl urmărea însă nemiloasă. Odată capturat, fu 

pus în stare de arest în castelul din Berkeley în Gloucestershire, unde își așteptă osînda. Aceasta 

avea să dobîndească o tristă celebritate: fu străpuns prin orificiul anal cu un fier incandescent. Se 

spune că întregul castel răsuna de urletele de durere ale neferictului rege. Oribila pedeapsă nu avea 

numai o semnificație sexuală; dat fiind că, printr-o asemenea ucidere, nu se puteau constata leziuni 

externe, Isabela și Mortimer credeau a-și putea ascunde crima în fața numeroșilor partizani ai 

regelui asasinat, cărora le era oferită versiunea unei morți naturale. Înșelăciune amplificată prin 

ipocritele funeralii din Gloucester Abbey, în prezența unei regine în rol de văduvă neconsolată. 

Fapta și făptașii ieșiră totuși la iveală și își primiră, la rîndul lor, pedeapsa. Iar executorul fu 

însuși fiul regelui ucis, Eduard III care, de îndată ce împlini 18 ani și se eliberă de sub tutela 

maternă, o aruncă pe Isabela în închisoarea unde aceasta muri după 28 ani de detenție. Cît despre 

amantul ei, Roger Mortimer, acesta fu imediat trimis la spînzurătoare. 

O tragedie regală demnă de Shakespeare, s-ar spune. Or ea, într-adevăr, avea să însemne nu 

puțin pentru marele dramaturg, deoarece îl inspiră pe cel care-i fu precursor și model: Christopher 

Marlowe (1564-1593). Geniu precoce, acesta intui primul imensa semnificație umană a unui 

personaj istoric ce trăise chiar în acel secol, doctorul Faust, căruia îi consacră o tragedie, decisivă 

pentru inspirația lui Goethe, două veacuri mai tîrziu. Liber cugetător, care printre altele punea la 

îndoială divinitatea lui Iisus, își atrăsese învinuirea de eretic și ateu, agravată de orientarea sa 

sexuală neconformistă, ceea ce făcea să planeze asupra sa iminența arestării, de care însă moartea îl 

salvă. 

Marcat de natură cu sigiliul homoerotic, nu putea să nu fie puternic atras ca scriitor de acest 

aspect al condiției umane, de a cărui condamnare socială se simțea vizat în modul cel mai direct. 

Dedică mai întîi o dramă, “Masacru la Paris” regelui francez Henri III (1551-1589) care-și formase 

cu îndrăzneală sfidătoare o curte de prieteni de inimă, numiți depreciativ “mignons”, și care muri 

ucis de pumnalul unui călugăr catolic fanatic. Își pregătea astfel condeiul pentru ceea ce avea să fie 



capodopera sa în genul dramei istorice, “Eduard II”, care-i va servi drept model dramaturgic lui 

Shakespeare, mai ales pentru “Richard III” și “Hamlet”. 

Realist și nepărtinitor în prezentarea caracterelor și dramei, precum și de o extremă 

scrupulozitate în respectarea faptelor istorice transmise de diferite cronici, Marlowe nu-și va arăta 

compasiunea și solidaritatea decît înfățișînd tragedia regelui prins în capcană, părăsit de toți și în 

imposibilitate de a se salva. Îi va conferi atunci acea măreție sufletească pe care istoria, dominată de 

mentalitatea curentă și majoritară, i-o refuzase — și i-o va refuza în continuare –, nevăzînd în el 

decît “domnia de care cei mai mulți ar fi bucuroși să uite”70. În clipele supremei restriști, suferința 

îl transfigurează și-l înalță deasupra asasinilor: 

O, cît aș vrea ca acești ochi 

Să nu se mai deschidă niciodată, 

Ca acest cap căzînd 

Să nu se mai ridice, 

Iar inima-mi cea muribundă 

Să înceteze a mai zvîcni. 

De la înălțimea morții acceptate, el apare cu o statură spirituală pe care nimeni nu i-o bănuise: 

O, vino moarte și închide-mi ochii 

Cu degetele tale, 

Sau, de mi-e dat să mai trăiesc, 

Fie să pot uita cine sînt eu. 

Și nu putem să nu simțim satisfacția autorului cînd noul rege, fiul celui ucis, își răzbună și 

reabilitează părintele. În fața capului lui Mortimer pe care un gentilom i-l aduce, el va spune, 

încheind tragedia: 

Al tatălui sicriu cătați 

Și deasupră-i așezați-l. 

Veșmintele de doliu să-mi aduceți. 

O, tu cap blestemat! 

De ți-aș fi fost atunci stăpîn 

Așa cum sînt acum, 

Trădarea aceasta monstruoasă 

N-ai fi putut-o făptui. 

Iată venind sicriul. 

Stați-mi alături, domnilor, în marea mea durere. 

Bunul meu tată, cu sufletul rănit de moarte, 

Primește ca ofrandă capul 

Acestui trădător infam. 

Fie ca lacrimile ce-mi șiroiesc din ochi 

Mîhnirii și nevinovăției mele 

Drept mărturie să slujească. 

Și astfel, evocînd cumplita soartă a regelui Eduard II, cronicarul Marlowe lăsa să transpară 

homosexualul Marlowe, care se ascundea îndărătul unui personaj istoric pentru a protesta împotriva 

criminalei tiranii a mentalității sexuale și morale predominante. Să ne amintim că doar peste foarte 



puțini ani un spirit de anvergura lui Francis Bacon (1561-1626) putea fi obiectul unor învinuiri de 

acest gen, de care numai imensul său prestigiu politic (fusese lord cancelar) și filozofic îl salvă, 

totuși nu fără importante daune sociale. Și că un Shakespeare (1564-1616), contemporanul său, 

aparținînd aceleiași frății spirituale, a trebuit să recurgă la tot felul de artificii literare, mai ales în 

comedii, pentru a sugera relații și stări reputate a fi “contra naturii”, adică propriile-i aspirații 

intime, care însă în sonete aveau să rupă zăgazurile ascunderii de sine. Erau timpuri aprige acelea, 

în care alteritatea sexuală și libera cugetare erau tratate în strînsă legătură una cu cealaltă, ca delicte 

tributare aceleiași inspirații diavolești, la care societatea nu avea alt răspuns decît rugul, 

spînzurătoarea sau decapitarea. După trei secole, procesul lui Wilde va arăta cît de persistentă era 

această inumană înțelegere a unei realități atît de simple: voința indiscutabilă a naturii de a fi 

majoritar heterosexuală și minoritar homosexuală, de a favoriza perpetuarea speciei umane, dar și 

de a-i pune un frîu. Chiar dacă, sub aspectul constrîngerii juridice, chinuita minoritate avea să se 

vadă mai puțin primejduită în deceniile de după acest istoric proces, condamnarea ei social-morală 

rămînea mai departe apăsătoare. Exact la un secol de la azvîrlirea ilustrului scriitor în temniță, în 

noiembrie 1998, presa britanică putea încă demasca indignată trei miniștri din guvernul Blair cărora 

li se descoperise homosexualitatea! Ne putem imagina ce amenințătoare era atmosfera care 

înconjura în secolul XVI fenomenul stigmatizat cu numele de “sodomie” și pe care trebuia s-o 

înfrunte un foarte tînăr scriitor aflat abia la începutul carierei sale literare și trebuind el însuși să-și 

ascundă adevărata natură. Cu un curaj care n-avea să se mai repete în secolele imediat următoare, 

Marlowe punea tragedia lui Eduard II ca o oglindă în fața contemporanilor, pentru ca aceștia să 

devină conștienți de monstruozitatea propriilor lor prejudecăți. Era, în istoria literaturii universale, 

prima operă de amploare integral dedicată unui asemenea subiect și avînd ca eroi principali trei 

homosexuali: Eduard, Gavestone și Despenser. Shakespeare i-a preluat tehnica și estetica, nu însă și 

îndrăzneala de a aduce fățiș în scenă tipuri umane construite de natură aidoma acestora, deși un 

Richard Inimă de Leu, adică Richard I, i-ar fi meritat atenția și consacrarea literară măcar pe măsura 

odiosului Richard III. 

Exact un mileniu despărțea domnia lui Eduard II de cucerirea puterii religios-politice de către 

secta creștinilor care, odată devenită Biserică de Stat, începu prigoana împotriva păcatului cel atît de 

teribil, încît un drept-credincios nici nu îndrăznea să-i rostească numele. Nenumărate au fost 

victimele acestei persecuții, și totuși nici una dintre ele n-a rămas înscrisă cu numele său în 

memoria colectivă. A trebuit să vină și să pătimească un rege, pentru ca să se poată în fine deschide 

lungul martirolog al iubirii dintre cei de același sex (bineînțeles, dacă facem abstracție de asasinarea 

legendarului Orfeu, părintele așa-zisului “viciu grec”). Eduard II este primul martir cunoscut din 

imensul șir al celor ce au plătit cu viața voința naturii de a-i face altfel decît pe cei mulți. Arta 

secolului XX l-a omagiat și ea prin drama lui Bertolt Brecht și prin filmul realizat de Derek Jarman 

după piesa lui Marlowe. 

Tragedia marlowiană a fost reprezentată spre sfîrșitul lui 1592, adică în ultimul an de viață al 

scriitorului. La numai cîteva luni, o anchetă juridică fu deschisă în legătură cu ideile și modul de 

viață al acestuia. Acuzații grele planau asupra lui. Suspiciunilor de ordin sexual li se alăturaseră 

învinuiri cu caracter religos, foarte primejdioase pentru acele timpuri, bazate pe delațiuni ale 

prietenilor. Cea mai documentată istoric este aceea a dramaturgului Thomas Kydd, cu care Marlowe 

trăise un timp împreună. Încercînd probabil să-și salveze propria-i piele, acesta aduse la cunoștința 

autorităților pretinse afirmații blasfematorii ale lui Marlowe în cercuri intime, ca de pildă 

comparația făcută de el între apostolul Ioan, ucenicul cel mult iubit de Domnul, și Alexis, păstorul 



iubit de Corydon, cel din faimoasa eglogă a lui Vergiliu. În cursul unei misterioase încăierări, în 

care se bănuiește mîna celor indignați de atitudinile lui provocatoare, Marlowe fu înjunghiat, 

precum eroul său Henri III. Acest precursor al lui Shakespeare avea numai 29 de ani cînd dispărea, 

și îl despărțeau doar două zile de data la care — conform celor consemnate în arhive — trebuia să 

fie arestat. Era cea de a patra victimă a cazului Eduard II. 



 

 

46. Mefisto 

Cu Eduard II am epuizat pista regală deschisă investigației noastre de Klaus Mann prin nuvela 

sa dedicată lui Ludovic II. Să ne întoarcem acum la scriitorul german însuși, care ne-a însoțit ca o 

călăuză de-a lungul celei mai mari părți a călătoriei noastre în lumea iubirii prohibite. “Mefisto”, 

noul său roman (1936), pare să nu aibe nimic comun cu tema care ne interesează. Descrie drumul 

spre glorie al unui actor de extraordinară înzestrare, Hendrik Höfgen, care pune la dispoziția 

totalitarismului nazist atît imensul său talent, cît și debila-i conștiință. Nu era însă un secret pentru 

nimeni cine se ascundea îndărătul acestui nume. Klaus Mann își construise personajul după chipul 

și asemănarea celui mai ilustru actor german din prima jumătate a secolului, Gustaf Gründgens 

(1899-1963), care și-a arătat geniul mai ales interpretîndu-l, în “Faust” de Goethe, pe Mefisto: 

realizare scenică rămasă pînă astăzi nedepășită. Principalul semn distinctiv al personajului din 

roman, rolul lui Mefisto atît de magistral întruchipat, permitea identificarea rapidă a inspiratorului 

său real. Gustaf Gründgens însă, în ciuda oportunistei sale colaborări, devenise într-o asemenea 

măsură simbol național, încît romanul lui Klaus Mann fu interzis în Germania postbelică, iar această 

interdicție nu a fost oficial ridicată nici pînă azi. Cartea s-a impus pe căi lăturalnice, iar filmul creat 

pe baza ei, cu strălucitoarea performanță a actorului Klaus Maria Brandauer în rolul principal, a 

avut acoperire ungaro-austriacă. 

Or, homosexualitatea lui Gründgens era bine cunoscută în mediile frecventate de el la începutul 

anilor ‘30. Iar Klaus Mann o cunoștea chiar foarte îndeaproape, actorul fiindu-i... cumnat. Lesbiană 

cu suflet mare, Erika Mann, sora lui Klaus, îi ajuta prin căsnicii fictive pe prietenii homosexuali 

care aveau nevoie de un paravan matrimonial, atît de important într-un regim totalitar. Primul ajutor 

de acest gen îl acordă lui Gründgens, de care însă se despărți cînd îi descoperi șubrezenia morală. În 

continuare își oferi bunele servicii scriitorului britanic W.H. Auden, marcat de aceeași înclinare 

naturală ca și predecesorul său și aflător pe atunci în Germania nazistă (dar nu mai puțin primejduit 

în propria-i patrie). Pornirile firești ale marelui actor îi erau, așadar, familiare lui Klaus Mann în 

sensul cel mai deplin al cuvîntului. 

Nu încape îndoială că una din cauzele oportunismului lui Gründgens era teama de soarta ce l-ar 

fi putut aștepta din partea unui regim care declarase război homosexualității. El ar fi avut din plin 

posibilitatea să se pună la adăpost și să-și salveze felul naural de a fi, exilîndu-se ca atîția alții, 

printre care și fostul său cumnat Klaus Mann, pe atunci mai puțin celebru decît el. Soluția exilului 

ar fi trebuit să-i apară cu atît mai mult ca singura acceptabilă, cu cît începuturile nazismului îl 

cutremuraseră și pe el. Făcînd uz de prețuirea de care se bucura pe lîngă soția lui Goering, de 

asemenea actriță, încercase chiar să salveze prieteni primejduiți, nu întotdeauna cu succes. Ambiția 

de a urca pînă la apoteoză treptele unei glorii pe care numai Germania i-o putea oferi, înăbuși însă 

această voce deja firavă a conștiinței și făcu din el un profitor în stil mare al regimului. Iar acesta, 

încîntat că se poate făli cu adeziunea unui geniu teatral (cam așa cum făcea cu Richard Strauss, 

Furtwängler și Karajan), se arăta dispus a-i trece cu vederea o excentricitate sexuală față de care, 

altminteri, acționa necruțător. Așa încît nu teama de a fi arestat pentru înclinările sale, cum se 

întîmpla zilnic cu nenumărați bărbați în Germania lui Hitler, constituise adevăratul motiv al 



conduitei sale carieriste. Dacă o asemenea justificare va fi existat inițial, ea fusese complet înghițită 

de vanitatea artistului cu slabă rezistență morală. 

Iată de ce Klaus Mann nu-și prezintă personajul ca homosexual. Hendrik Höfgen are, 

dimpotrivă, o foarte agitată viață he-tero-sexuală. Scriitorul nu voia să lase nici o poartă deschisă 

interpretărilor care făceau — și aveau să facă iarăși și iarăși — răspunzătoare homosexualitatea 

pentru toate formele de decădere: morală, politică, socială, artistică etc. Să nu uităm că era vremea 

în care, la instigația lui Gorki, dinspre totalitarismul de la răsărit se vîntura lozinca: “Să fie 

exterminați toți homosexualii, și fascismul va dispare!”. Klauss Mann știa prea bine că adevărul se 

afla la polul opus, în numele căruia el își crease propria-i lozincă, de care avea să se lase călăuzit 

pînă la sfîrșitul răzobiului: Să dezrădăcinăm totalitarismul, și oamenii vor putea iubi liber, în acord 

cu predispodiția lor naturală. 

Deși destinul actorului colaboraționist Hendrik Höfgen ține de o altă tematică decît cea a scrierii 

de față, realitatea ascunsă îndărătul ficțiunii literare e de cea mai mare importanță pentru 

investigația noastră. Nu despre persoana lui Gründgens e vorba — care, pe lîngă că a supraviețuit 

triumfător nazismului, a rămas “tabu” chiar după moarte —, ci despre dureroasa problematică 

umană și socială ascunsă sub aparența de ordine și adeziune națională pe care orice totalitarism știe 

s-o creeze cu magistrală abilitate. Cazul Gründgens era doar vîrful de stîncă ce străpunge fața lucie 

a mării. O stîncă de a cărei mărime și configurație nu-și poate da seama decît cine are curajul și 

mijloacele de a plonja în adîncuri. 

Prigoana împotriva iubirii inter-masculine în Germania hitleristă a bătut absolut toate recordurile 

de cruzime atinse de societatea europeană în accesele ei de homofobie de-a lungul celor două 

milenii ale unui creștinism marcat de fixații și complexe sexuale. Represiuni de variabilă intensitate 

aveau loc mai pretutindeni, fără însă ca ele să ia înfățișarea unei campanii exterminatoare 

sistematice și ideologic orchestrate. Justificările lor erau în general simple. “E ceva urît de 

Dumnezeu”, suna argumentul evlavios. “Este amenințată natalitatea națională”, afirma în esență 

punctul de vedere laic, adăugînd bineînțeles și rațiuni morale deduse din pretinsa lege naturală, 

contestată părții combătute. Vag, pe ici pe colo, se schița încercarea unei interpretări medicale, 

căreia însă nici o medicină din lume nu i-a putut crea o bază științifică. Cam la atîta se reducea 

dintotdeauna “înțelepciunea” generatoare de ostilitate față de homosexuali, intervențiile ei 

opresoare răspunzînd de obicei unor cazuri concrete și flagrante de relații juridic interzise. 

Pentru prima oară în istorie avea loc acum ideologizarea fenomenului, combaterea lui pe un 

temei doctrinar foarte elaborat. Pusă pe același plan cu problema evreiască și cu cea comunistă, cele 

două gogorițe ale Führerului, homosexualitatea se vedea transformată într-una din cauzele majore 

ale acelei decadențe social-politice de care Hitler voia să izbăvească Europa. Fără să creadă în 

caracterul ei înnăscut, căci el ar fi atras după sine binecuvîntarea naturii însăși, ideologia național-

socialistă o trata ca pe un fel de ciumă sexuală, cărei i se atribuia o ușurință foarte periculoasă de 

extindere. Prin contaminare ea dădea naștere mai întîi viciului care, dacă nu era prompt sugrumat, 

se transforma la rîndul lui în boală. Incurabilă, aceasta reclama, pentru a fi îndiguită, măsurile cele 

mai severe de stîrpire. Și după cum o epidemie poate deveni o problemă socială, tot așa 

homosexualitatea trebuia tratată de la înălțimea intereselor statului. Heinrich Himmler, marele 

maestru al tuturor formelor de teroare pe teritoriul Reichului, refuza categoric homosexualilor 

dreptul de a invoca inviolabilitatea vieții intime: “Există printre homosexuali unii care au acest 

punct de vedere: Ceea ce fac eu nu privește pe nimeni, e viața mea privată. Dar ceea ce se petrece 

pe tărîm sexual nu poate fi chestiunea privată a individului, căci reprezintă viața și moartea unui 



popor și decide dacă acesta devine o putere mondială sau una minoră. Poporul care are foarte 

mulți copii are dreptul să năzuiască spre un rol dominant și stăpînitor în lume”71. 

Deoarece națiunea germană, ca reprezentantă emblematică a rasei ariene, nu putea fi, în 

concepția acestei ideologii, decît esen-țialmente sănătoasă, contaminarea ei homosexuală era 

posibilă doar prin cele două categorii umane în care Hitler vedea principalii purtători ai răului în 

această lume: evreii și comuniștii. Lozinca, după care se conducea el, ar fi putut fi formulată astfel: 

Exterminați homosexualii, iar atunci iudeocomunismul mondial va dispare. Orice șovăială întru a 

dezrădăcina iubirea prohibită în apărea lui Himmler susceptibilă de urmări fatale pentru viitorul 

națiunii: “Dacă vom avea mai departe acest viciu în Germania și nu-l vom combate,  spunea el în 

1937 în fața unei elite ofițerești SS, atunci este sfîrșitul Germaniei și al lumii germanice... 

(Homosexualii) trebuiesc eliminați așa cum se face cu urzicile pe care le smulgem, facem din ele o 

grămadă și apoi le ardem”72. Iar teoria fu cu strășnicie pusă în practică. Sterilizări, arestări, 

încarcerări, procese, lagăre, asasinări: statul național-socialist desfășura cu zel întregul evantai de 

măsuri represive imaginabile destinate să vină de hac pentru totdeauna unui tip de relații 

incompatibile cu ceea ce el gîndea despre ființa umană și rostul ei pe pămînt. 

Era însă poporul german chiar atît de “sănătos” din punct de vedere homosexual? Statistica pe 

care Himmler însuși o comunica într-un cerc închis (SS-Gruppenführer!) la 18 februarie 1937 în 

Bad Tölz avea prin ce să alarmeze ideologii nazismului: “Cînd noi am preluat puterea în 1933, am 

constatat existența unor asociații homosexuale. Membrii înregistrați se ridicau la două milioane; 

estimările prudente ale funcționarilor însărcinați cu prelucrarea datelor oscilează între două și 

patru milioane de homosexuali în Germania. Eu personal n-aș urca atît de sus cu numărătoarea, 

deoarece nu cred că toți cei înscriși în aceste asociații erau cu adevărat homosexuali. Pe de altă 

parte, sînt foarte convins că nu toți homosexualii făceau parte din aceste asociații. Estimarea mea 

se mișcă între unu și două milioane. Un milion este însă realmente minimul pe care trebuie să-l 

presupunem. Este socoteala cea mai redusă și mai îngăduitoare pe care ne-o putem permite pe 

acest tărîm. Vă rog, așadar, să vă reprezentați încă o dată situația. Conform ultimelor 

recensăminte, avem în Germania între 67 și 68 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă aproximativ 

34 milioane de bărbați. Dintre aceștia, capabili de viață sexuală, adică în vîrstă de peste 16 ani, ar 

fi vreo 20 de milioane. Se poate să ne înșelăm cu un milion, dar n-are nici o importanță. Ei bine, 

dacă accept existența unui număr de un milion sau două de homosexuali, rezultă că în Germania un 

procent de circa 7-8-10% dintre bărbați sînt homosexuali. Ceea ce înseamnă că, dacă lucrurile 

rămîn așa, stăm în fața unei molime care va duce de rîpă poporul nostru. Un popor nu va putea 

suporta multă vreme ca ordinea și echilibrul său sexual să fie tulburate într-un asemenea grad”73. 

O statistică surprinzător de apropiată de cea a faimosului raport Kinsey — ceva mai nuanțată — 

din America deceniului următor (1948), care a produs perplexitate în Statele Unite prin procentajul 

neașteptat de mare al persoanelor cu experiențe homosexuale74: dovadă a unei constante foarte 

grăitoare pentru raportul dintre majoritatea și minoritatea sexuală a omenirii. Numai o minte 

patologic obsedată și criminal predispusă putea deduce din existența milioanelor de homosexuali 

necesitatea de a-i extermina, în loc să se încline resemnată sau respectuoasă în fața faptelor, care nu 

cer decît să fie acceptate ca atare. Modul de a gîndi al homofobilor este însă unul înclinat a spune: 

“cu atît mai rău pentru fapte”. Toată tragedia la care a condus nebunia ideologică, politică și militară 

a epocii hitleriste a provenit, într-adevăr, din disprețuirea faptelor și din refuzul de a le accepta, din 

voința arbitrară pînă la cruzime de a impune lumii viziunile elucubrante ale unor creiere profund 



bolnave. În fața rezultatelor statistice care îl alarmaseră pe Himmler, un spirit capabil de o judecată 

senină și obiectivă ar fi zis: “Nu e deloc de mirare că pot exista atîția homosexuali într-o națiune al 

cărei geniu s-a manifestat și prin nu puține spirite aparținînd tocmai acestei categorii umane pe 

nedrept hulite precum August von Platen, Johann Joachim Winckelmann, Heinrich von Kleist, 

Stefan George, Thomas Mann, ca să nu mai vorbim de Ludovic II, căruia muzica europeană îi e atît 

de îndatorată”. Lui Hitler îi plăcea să afișeze o admirație fără margini pentru Frederic cel Mare — 

propaganda îl prezenta adesea în imense montaje pseudo-artistice, alături de Bismarck și regele 

prusian — din care pretinsese a-și fi făcut un model. Or, după ce ne-am familiarizat cu viața intimă 

a lui Frederic, nu este greu să ne imaginăm cum ar fi reacționat el la furibunda campanie hitleristă 

împotriva iubirii al cărei pasionat închinător era. 

E drept că național-socialismul german a bătut recordul în prigonirea homosexualilor, în esență 

totuși politica sa nu s-a deosebit de aceea a oricărui regim totalitar, prin definiție alergic la acest gen 

de raporturi umane. Ideologia, poliția și justiția nazistă n-au făcut decît să împingă pînă la ultimele 

limite ale monsturozității homofobia inerentă oricărei forme de totalitarism. De ce însă și de unde 

această îndîrjire? Prin ce poate o iubire neconvențională să incomodeze un regim care dispune de 

puterea absolută? Nici o explicație rațională nu poate fi adusă încrîncenării cu care totalitarismele 

politice sau religioase au urmărit pretutindeni un delict de ordin erotic. Justificările invocate de 

obicei (natalitatea amenințată, moralitatea încălcată, sănătatea socială periclitată) sînt ridicule în 

raport cu ferocitatea acțiunilor represive, a căror sorginte trebuie să fie de o natură înrudită. 

Există, desigur, o cauză corespunzătoare acestei ferocități, dar ea ține de psihologia abisală, 

inaccesibilă celor ce vociferează indignați, și totuși acționînd de dincolo de ceea ce se petrece în 

înfierbîntatele lor creiere: din acele străfunduri ale psihicului uman numite de Jung “inconștientul 

colectiv”. Acolo s-au refugiat acele experiențe sociale și sufletești ale unui trecut ancestral, cînd din 

iubirea inter-masculină izvora încă o forță ieșită din comun, în fața căreia mai ales tiranii tremurau, 

deoarece știau ce energii irezistibile se declanșează împotriva lor pe această cale. Fapta eliberatoare 

săvîrșită, cu prețul propriei lor vieți, de către Harmodios și Arisogeiton, uniți tocmai printr-o 

asemenea iubire, a rămas legendară în istoria vechii Grecii (secolul VI î.e.n.). Ea stă la originea 

procesului de treptată democratizare care avea să culmineze în epoca lui Pericle. O statuie le fusese 

ridicată în Atena în semn de recunoștință pentru a-l fi înfruntat și răpus pe tiranul Hipparchos, de 

care bărbații “normali” nu îndrăzneau să se atingă.75 Asemenea viteji nu reprezentau majoritatea 

celor ce formau instituția pederastiei, dar nici nu erau cazuri izolate. Făceau parte din acea familie 

spirituală din care se recrutau cei capabili de jertfa supremă în vreme de război: luptătorii așa-

ziselor “batalioane sacre”, alcătuite din “erastoi” și “eromenoi”. Iar această familie avea înfipte 

rădăcini adînci în istorie. Nu era tocmai aceasta iubirea care-i făcea redutabili și invincibili pe 

Ghilgameș și iubitul său Enchidu? 

Deși în treptată stingere de-a lungul mileniilor, vitejia generată de homoerotism n-a dispărut din 

“inconștientul colectiv”, ci a rămas sedimentată în el ca un strat de bază din care urcă misterios la 

suprafața conștiinței sub forma temerilor iraționale. Respin-gerea, disprețuirea și prigonirea 

homosexualității sînt expresia unui complex psihologic pe care omenirea nu l-a conștientizat și deci 

nu-l poate domina. Îi e frică sau se ține la distanță de iubirea intermasculină deoarece își amintește 

ca prin vis de ceva primejdios, fără a mai știi însă pe cine privește primejdia. E cum nu se poate mai 

semnificativ că tocmai regimurile tiranice devin deosebit de crîncene în combaterea 

homosexualității. S-ar zice că memoria istorică a tiranilor dintotdeauna și de pretutindeni identifică 



mult mai ușor rostul originar al actualei iubiri prohibite; e drept că nici aceștia nu înțeleg mare 

lucru, dar instinctul lor reacționează cu promptitudine și declanșează un mecanism de autoapărare. 

Așa se face că legătura intimă dintre doi bărbați care nu se gîndesc decît la fericirea unei viețuiri 

împreună poate ge-nera în paranoicii dictaturilor politice și religioase cele mai criminale planuri 

represive, ca și cum un nevinovat sentiment omenesc le-ar amenința direct puterea. 

Raportată la ce era odinioară, iubirea dintre persoanele de același sex se înfățișează astăzi jalnic. 

Cei care-i făceau cîndva să tremure pe tirani, tremură ei înșiși sub tirania unei strîmbe legi sociale, 

uitînd că au de partea lor legea naturală, atotputernică atunci cînd se acționează conștient și 

neînfricat în numele ei. Nu pentru că natura i-a făcut așa cum sînt se arată ei, în majoritatea 

covîrșitoare a cazurilor, fricoși și lași, ci pentru că forțele lor sufletești și tăria lor de caracter au 

cedat într-o asemenea măsură în urma milenarelor prigoniri, încît nu mai sînt în stare să-și afirme și 

să-și apare nici măcar propria lor identitate. Tristul lor eșec constituie o parte din drama la care este 

condamnat în general individul conștient de sine, de unicitatea sa și de drepturile sale inalienabile 

atunci cînd se pleacă în fața amenințărilor și șantajului provenitoare nu numai de la cei mulți, 

tributari mentalității dominante, dar și de la puținii care domnesc tiranic peste cei mulți.  Klaus 

Mann nu se răfuia  cu actorul Gustav Gründgens și nici măcar cu fostul său cumnat, de care avea 

toate motivele să fie dezamăgit, ci cu o micime sufletească aflată în izbitor contrast cu geniul 

artistului. O micime ce făcea din acesta complicele deținătorilor abuzivi ai puterii, propovăduitori ai 

unei moralități care nu e nimic altceva decît masca pioasă a eternului Mefisto. 

 



 

47. Demascarea 

Dacă Hendrik Höfgen alias Gründgens este absolvit, pentru rațiuni practice, de “păcatul” 

homosexual, nu înseamnă că Klaus Mann ar fi cruțat totalitarismul hitlerist de rechizitoriul meritat 

pentru prigoana fără precedent pe care tocmai începuse s-o dezlănțuie împotriva iubirii dintre cei de 

același sex. Romanul “Mefisto” are un complement politic neechivoc în eseul scris de Klaus Mann 

la foarte puțin timp de la declanșarea persecuției. Drept pretext stăpînirea se servise de cazul 

comandantului nazist Ernst Röhm, numărul doi în Germania lui Hitler, devenit însă indezirabil 

Führerului, care simțea în el un potențial rival. Motivul politic al suprimării lui bestiale fu camuflat 

sub condamnarea cu pretenții de justiție morală. Comunicatele puneau în prim plan perversiunea sa 

sexuală, despre care se spunea că stîrnise indignarea Führerului și greața lui Goebbels. Propaganda 

comunistă se servi de această împrejurare pentru a pune nazismul în legătură cu această înclinare, 

ceea ce-i plasa pe homosexuali între două focuri a căror forță de distrugere deja se putea întrezări. 

Atitudinea luată de Klaus Mann în 1934 are valoarea unei replici germane la curajosul 

“Corydon” prin care Gide apostrofa ipocrizia și intoleranța societății franceze. Critica nazismului 

trecea însă printr-o mică răfuială cu regimul sovietic care, denunțînd fascismul, îi trata pe 

homosexuali exact cum făcea acesta: 

 

“În Uniunea Sovietică a intrat în vigoare de puțină vreme o lege care pedepsește greu 

homosexualitatea. Pare surprinzător, și ne întrebăm cu ce logică și cu ce morală justifică un 

regim socialist lipsirea de drepturi și defăimarea unui anumit grup de oameni, a căror vinovăție 

constă în predispoziția sădită în ei de natura însăși; și totuși așa este. Introducerea rușinosului 

paragraf, împotriva căruia stînga luptă cu înverșunare în țările Europei centrale și vestice, s-ar 

explica prin dezordini și scandaluri în partea de răsărit a Uniunii. Acestor presante motive — 

cărora cu sigu--ranță li s-ar fi putut face față și prin alte mijloace — li se adaugă neîndoios și 

cauze psihologice. Or, acestea din urmă, iar nu moti-vele presante îmi par mie hotărîtoare. 

Prin aceste cauze psihologice am în vedere nu numai și nu înainte de toate tendința, tot mai 

limpede în URSS, de a gîndi și judeca iarăși rigid și conservator în problemele erotice, tendință 

explicabilă ca reacție la libertățile ce depășiseră poate măsura. Am în vedere mai degrabă acea 

neîncredere și repulsie față de tot ce ține de homoerotism, care au atins un grad înalt în cele 

mai multe medii antifasciste și aproape în toate cercurile socialiste. Nu mai rămîne mult ca 

homosexualitatea să fie identificată cu fascismul. În fața acestei situații nu ne este permis să 

mai tăcem. Combatem prejudecățile rasiale și vrem să lăsăm să se impună cea mai absurdă 

prejudecată împotriva unei anumite predispoziții sexuale? 

Să se fi uitat oare unde s-a făcut cel mai mult pentru discreditarea și defăimarea 

homosexualității? Paragraful 175 a fost susținut și menținut în Germania de către burghezia 

reacționară și de către Biserică, ceea ce a făcut ca aceasta din urmă să-și dezvăluie o latură ce 

ne va rămîne totdeauna străină și ostilă. Toate forțele progresiste s-au opus paragrafului. Lupta 

contra homosexualității era o chestiune de morală burgheză; a fost dusă cu același patos ca și 

aceea împotriva «iubirii libere» — așadar cu patosul unei «morale» pe care astăzi nici măcar 

n-o mai combatem (cum Wedekind încă o făcea), înțelegerea pentru ea lipsindu-ne cu 



desăvîrșire. Însuși conceptul de morală s-a schimbat. Îl acceptăm iarăși, dar într-o altă cheie. 

Oameni adulți discută încă între ei dacă fiecare ins poate să iubească în felul care-i e propriu, 

pornindu-se bineînțeles de la premiza că nu se abuzează de poziția privilegiată și nici de 

ignoranța celor minori (restricții care trebuie să-i privească atît pe invertiți, cît și pe «normali»). 

Nu se rușinează nimeni să reia această discuție asupra ceva ce e de la sine înțeles și să dea o 

nouă ocazie redeschiderii ei? 

Partea mai luminată a marii burghezii s-a ridicat deja considerabil deasupra falsei și 

îngustei concepții morale de altădată: devine tole-rantă în problema erotică, rămînînd firește 

dură în problema proprietății. Iar socialismul e pe cale să se așeze acum pe o poziție pe care 

chiar burghezia o abandonează ca învechită! 

Nici mai mult, nici mai puțin decît unui Maxim Gorki îi este atribuită această uimitoare 

afirmație: «Să fie exterminați toți homosexualii și fascismul va dispare!». Din păcate nu e chiar 

imposibil ca acest papă al literaturii socialiste să se fi pronunțat într-un asemenea mod. Aceasta 

e starea psihologică. De unde vine ea oare? 

De unde vine, că putem citi în ziarele antifasciste combinația de cuvinte «ucigași și 

pederaști» aproape tot atît de frecvent precum «trădători ai poporului și jidani» în presa 

nazistă? Cuvîntul «pederast» ca injurie: numai pentru că în grupările național-socialiste ar 

exista mulți care iubesc tineri bărbați în loc de femei? 

S-a început cu lupta fals și nedemn dusă împotriva comandantului Röhm. Scrisorile 

neroade și sentimentale pe care acesta le trimisese din America de Sud erau treaba lui 

personală. Publicarea lor a fost o vulgaritate absurdă și de prisos. O vulgaritate care s-a dovedit 

nu numai neîndemînatică, dar și ineficientă. Comandantului Röhm nu i-a dăunat cu nimic: 

aceia care trebuiau instigați contra lui fie n-au dat crezare istoriei, fie n-au găsit în ea nimic rău; 

iar cei ce se arătau indignați nu-l agreaseră din capul locului. Faptul că Hitler l-a acoperit pe cel 

care, din punct de vedere mic-burghez, fusese compromis, punea — pentru prima și ultima 

oară — într-o lumină aproape simpatică odioasa complicitate. Naivul își va fi zis: Ce frumos, 

Hitler ăsta își susține soldații, oricît le-ar bîrfi ziarele viața privată! Cît de puțin frumos și 

deplasat trebuie să fi părut cînd ziare, cărora le place să se numească «liberale și luminate», 

începură dintr-o dată, aidoma unei neveste isterice de pastor, să strige: «corupător de băieți». 

Mi-aduc aminte de situația ridiculă și penibilă a unui ziar berlinez de seară în a cărui redacție 

se aflau aproape exclusiv homosexuali foarte întreprinzători și care prezentă «afacerea Röhm» 

cu titluri batjocoritoare și indignate, ca și cum în afară de viața sentimentală a pîntecosului 

comandant nimic altceva n-ar vorbi împotriva naziștilor. În realitate,  totul vorbea — și 

vorbește — contra lor, iar în favoarea lor nu poate fi invocat nici măcar faptul că, cel puțin în 

problema homosexualității, ar fi curajoși sau consecvenți. Hitler și-a acoperit vechiul 

comandant exact atîta timp cît a avut nevoie de el. Cînd apoi a vrut să-l lase să cadă, și anume 

de tot, i-a reproșat înainte de toate, după cum se știe, «înclinarea» sa care pînă atunci, chipurile, 

nu ajunsese la urechile Führerului. Acum Hitler se scandaliză precum odinioară ziarele liberale. 

Doctorului Goebbels îi veni chiar greață. O simțim și noi, dar ceea ce ne îngrețoșează este 

nerușinat de ipocrita scandalizare, iar nu obiectul ei. 

Că în vila lui Röhm — care nu era o vilă, ci un hotel — lucrurile vor fi arătat cu totul altfel 

decît povestește Goebbels, se înțelege de la sine, căci unul ca el nu începe de pe o zi pe alta să 

spună adevărul. Dar chiar dacă ochii judecătorilor de sus vor fi trebuit cu adevărat să privească 

“scene dezgustătoare” — care se oferă întotdeauna privirilor celui ce intră neanunțat într-un 



dormitor –, nu aceste scene ar fi ceea ce ne-ar întoarce stomacul pe dos. Ele ne-ar face mai 

degrabă să presupunem că există un fel de sensibilitate umană, probabil comună, chiar și la 

aceia pe care nu-i putem considera decît bestii. Nu ceea ce au pretextat, mai întîi presa de 

stînga și apoi Hitler, cu o subliniere specială, vorbește împotriva lui Röhm, ci simplul fapt că și 

el este, precum toți conducătorii naziști, un nemernic bădăran și cinic. 

Să-l lăsăm însă pe Röhm la o parte. Faptul împotriva căruia protestăm e că despre un 

bărbat, care preferă propriu-i sex celui feminin, se spune: Are înclinarea comandantului Röhm. 

Este exact ca și cum despre un om cu picior strîmb s-ar afirma: E diform ca ministrul Goebbels 

— și deci se va afla la același nivel moral. Tot ce ne-am putea permite este să-i strigăm unuia 

care s-a dovedit un mincinos înveterat: Minți așa cum minte ministrul german al Propagandei. 

La urma urmelor, s-ar putea vorbi despre un homo-sexual și așa: Are aceeași înclinare ca 

Leonardo sau Socrate. Dar și aceasta ar fi o absurditate. Probabil că această persoană cu 

sensibilitate homosexuală e un cetățean cumsecade, un om care-și dă silința în munca sa. Iar 

dacă există un dubiu în privința lui, nu e cu siguranță nici geniu, nici bestie (nici Leonardo, nici 

Röhm). 

Să se înțeleagă odată: Este o iubire ca oricare alta, nici mai bună, nici mai rea; cu tot atît de 

multe posibilități de manifestare — mărețe, duioase, melancolice, grotești, frumoase sau 

triviale, aidoma iubirii dintre bărbat și femeie. În anumite timpuri și în anumite zone această 

iubire a fost întru totul obișnuită; în altele conta ca excentrică, iar prostimea vedea în ea un 

viciu. Un foarte mare număr de bărbați și femei i-au făcut experiența în decurul vieții lor; un 

număr relativ redus n-a cunoscut deloc atracția sexului opus. Sînt homosexualii exclusivi, cei 

care n-au devenit astfel prin ispită sau obișnuință, ei născîndu-se cu această înclinare. Acest tip 

uman se întîlnește pretutindeni, mai frecvent însă în țările germanice, mai ales în Germania și 

Anglia, în vreme ce în regiunile orientale iubirea de femei și de bărbați, adică bisexualitatea, 

este considerată pe deplin normală. Se mai poate oare crede că homosexualitatea exclusivă 

formează o specie umană omogenă? Sloganul nu prea fericit al așa-zisului «cel de al treilea 

sex» a contribuit la nașterea acestei destul de naive erori. În realitate, se pot întîlni printre 

homosexualii exclusivi toate tipurile, de la estetul decadent pînă la soldatul mercenar; nu există 

doar tipul activ și cel pasiv, ci o mulțime de modalități de a fi activ și pasiv, incluzînd toate 

nuanțele aflătoare între aceste două stări sufletești. 

Homosexualitatea era răspîndită în state militariste ascetice (Sparta, Prusia) și în culturi 

evoluate și ultrarafinate (Roma tîrzie, Parisul și Londra din pragul veacului). Ea joacă de 

asemenea un rol puternic în așa-zisele epoci de înflorire, cum a fost cea din Atena sau 

Renașterea. Au existat în toate timpurile sute de tipuri de homosexuali, printre care și unele 

inferioare sau funeste. E de netădăguit că un număr relativ mare de genii de toate felurile au 

tins spre această formă de iubire, din motive care sînt prea complexe pentru a putea fi 

examinate aici. 

Mulți văd în această predipoziție un izvor de nefericire, și o spun cu accentul unei 

compătimiri filistine. Se prea poate ca viața unuia care iubește băieți, adolescenți sau tineri 

bărbați să fie mai plină de durere și dezordini, de renunțare, amărăciune, singurătate și 

dezamăgire decît cea a omului considerat normal. Durerile s-au transformat uneori într-o stare 

tînguitor-depresivă, uneori în infinită disperare; dar uneori și în mare creativitate. Cu siguranță, 

această înclinare, cu a cărei proble-matică fiecare purtător al ei trebuie să se descurce singur, n-

a adus omenirii prea multă nefericire, ci mai degrabă a fericit-o prin opere a căror strălucire și 



forță nu suferă deloc prin aceea că s-au născut din durere — ca orice creație artistică de rang 

înalt. 

Nu sînt toate acestea cunoscute? Nu le știam de mult? Și totuși în țara, pe care am fi vrut s-

o considerăm cea mai luminată și mai înaintată în lume, formei de iubire de care vorbesc i se 

aplică din nou o cruntă pedeapsă. În fiecare ziar de stînga se pot citi glume stupide pe seama 

părții posterioare, în timp ce în Berlin se organizează razii nocturne contra homosexualilor, 

care sfîrșesc în lagăre de muncă. 

De la naziști se poate aștepta, pe de-o parte, să formeze clici homosexuale, pe de alta, să 

închidă, să castreze sau să împuște homosexualii. Stînga ar trebui totuși să fie mai obiectivă. 

Dar tocmai în această privință arată ea prejudecăți dintre cele mai mic-burgheze. Și aceasta, 

pentru că se întîmplă curent ca tineri care trăiesc împreună în tabere să se și culce unii cu alții. 

Să se încerce totuși a se afla dacă în asociațiile tinerești de stînga și proletare asemenea situații 

sînt excluse: răspunsul îl va surprinde pe cel ce vede în homosexualitate o caracteristică a 

fascismului. De denunțat și de combătut este spiritul de tabără, nu faptul că și acolo există 

invertiți sau unii care «cooperează». 

Spiritul asociativ, se spune, are întotdeauna un caracter homo-erotic și tocmai el stă la baza 

fascismului. Să lăsăm la o parte chestiunea gradului în care cel cu adevărat invertit arată 

sociabilitate; el caută adesea singurătatea, e sfios; i s-a reproșat chiar firea nesociabilă. Dar și 

presupunînd că toți invertiții caută asociația masculină (Männerbund), iar aceasta ar avea 

întotdeauna o notă invertită, ceea ce importă e spiritul în care s-a constituit asociația, nu liantul 

erotic care o ține unită. Trebuie însă oare o asociație să aibe neapărat un caracter fascist, ostil 

progresului? O asemenea asociație și-o dorea și Walt Whitman: cea a bărbaților uniți întru 

iubire, camaraderia înfocată care să se extindă pe întregul continent. O punea însă în directă 

legătură cu democrația. «Pentru tine, democrație!» La el vedem cum patosul homoerotic crește 

într-unul ardent democratic; după cum la Stefan George devine aristocratic în sensul cel mai 

riguros și mai angajat. 

În fine, adesea este invocat Führerul însuși: zeificarea persoanei sale ar avea întotdeauna, 

conștient sau nu, o conotație homosexuală. Să fie însă întrebat un tînăr hitlerist care-și are 

drăguța lui, dacă îl poftește pe Führer: va rîde sau va reacționa ca la o insultă. Această reacție 

n-ar exclude complexul inconștient care, în anumite cazuri, s-ar putea să existe. Întrebarea 

hotărîtoare rămîne însă și aici: Care Führer este iubit într-un asemenea fel? Au uitat marxiștii 

că dogma și tipul “Conducătorului” pe care-l combatem mai presus de toate sînt determinate în 

primul rînd de faptele economice? Și că Hitler — care de altfel este iubit mai fierbinte și mai 

isteric de către doamnele mic-burgheze decît de către soldați sau bărbați efeminați — a putut 

pune mîna pe putere nu deoarece «tineretul german este contaminat homosexual», ci pentru că 

Thyssen a plătit, și pentru că minciunile plătite au zăpăcit creierele celor înfometați. 

Homosexualii sînt pe cale să devină țap ispășitor, un fel de evreu al antifasciștilor. Este 

oribil. Faptul de a avea o predispoziție erotică de același gen cu cea a cîtorva bandiți nu e de 

ajuns pentru a face din cineva un bandit. Nu forțez porți deschise constatînd această evidență. 

Multe convorbiri și citirea unor pasaje extrem de nedemne într-o seamă de ziare îmi dovedesc 

că o asemenea constatare e din păcate necesară. 

Homosexualitatea nu e «de smuls din rădăcini». Dacă așa ceva s-ar întîmpla, omenirea ar fi 

sărăcită de o realitate căreia îi datorește valori incomensurabile. Sensul unui nou umanism — 

spre a cărui împlinire am vrea ca premiză socialismul — poate consta nu numai în a tolera tot 



ce e omenesc și nu tulbură în mod criminal societatea, dar și a-l integra, a-l iubi, a-l susține, 

făcîndu-l astfel fecund pentru comu-nitate”.76 

 

Această pledoarie, care-și lua ca pavăză lupta antifascistă pentru a putea susține cauza 

homosexualilor huliți și incriminați, apărea în ajunul Crăciunului din 1934 în “Caetele europene” 

editate la Praga. După ce Institutul de cercetări sexuale al lui Magnus Hirschfeld din Berlin fusese 

devastat și desființat, aceasta era prima luare fățișă de atitudine împotriva nebunei prigoane. Nu mai 

vibra în atmosfera culturală a Europei decît ecoul slab al “Corydonului” gidian, înăbușit de corul 

hulitorilor din țara marilor libertăți revoluționare! Fără s-o fi urmărit anume, maestrul și discipolul 

său își uneau glasurile întru apărarea acelor ființe a căror unică vină era că se iubeau altfel decît o 

cerea dictatura majorității. 



 

48. De două ori rămas bun 

Klaus Mann, călăuza noastră pe drumurile întortocheate ale iubirii prohibite, își oferă pentru 

ultima oară serviciile prin cea de pe urmă scriere de amploare. Expresie a nemărginitei sale 

recunoștințe față de scriitorul francez, care-l îmboldise în mod hotărîtor întru a fi el însuși, “André 

Gide și criza gîndirii moderne” este o vastă reflecție asupra unei vieți, unei opere, unei mărturii în 

care vedea un model de rectitudine spirituală în mijlocul atît de dezorientatei societăți și culturi de 

tip occidental. E, însă, de conceput ca unui scriitor care nu numai că nu-și ascunde, dar chiar își 

afirmă și își apără homosexualitatea, să-i fie conferit un asemenea rol? 

Și de ce nu?, își zice Klaus Mann. Heterosexualitatea nu e nici pe departe suficientă pentru a 

asigura o superioritate morală, în vreme ce această superioritate îi este a priori refuzată 

homosexualității numai pentru că o anumită tradiție de gîndire a făcut din ea un viciu, o boală, o 

fărădelege. Iar apoi mărturisirea homoerotică și pledoaria în favoarea unei părți esențiale, pe 

nedrept hulite, a naturii umane ocupă în ansamblul operei gidiene un loc relativ redus din punct de 

vedere cantitativ, cu toată importanța mesajului lor. Ele n-au fost pentru scriitorul francez un scop, 

ci urmarea unei atitudini fundamentale în fața vieții: aceea de a face din aspirația spre adevăr, spre 

ceea ce Gide numește “honnêteté”, spre o existență neîntinată de ipocrizie și minciună,  însăși 

rațiunea de a trăi. Din această nevoie intimă și irezistibilă a ființei sale spirituale sorbise autorul lui 

“Corydon” curajul de a înceta să se ascundă asemenea mai tuturor celor astfel marcați de natură, de 

a refuza să joace fățarnic comedia respectabilității. 

Dar tocmai cînd izvorăște dintr-un asemenea fond ființial își dezvăluie iubirea prohibită 

adevărata ei natură, cu nimic mai prejos de cea a iubirii socialmente îngăduite. Gide nu urmărise 

altceva toată viața sa decît să nu mintă — nici pe sine și nici pe alții. Plăti consecvența sa întru 

sinceritate și onestitate prin pierderea mai tuturor prietenilor, speriați, indignați, șocați de faptul că 

acesta se arăta așa cum este. Nimeni n-ar fi avut de obiectat contra ideii de viață trăită sub semnul 

veracității și autenticității, virtuți prea evidente ca să poată fi contestate, dar nu pentru a o face 

încălcînd cutezător, precum Gide, opreliști statornicite prin ceea ce Rousseau ar fi numit “contractul 

social”. Or, exprimîndu-se în conformitate cu propria-i fire, Gide scotea la iveală limitele concepției 

dominante despre adevăr, tolerat de ea numai în măsura în care nu deranja susceptibilități, nu se 

opunea prejudecăților, nu se atingea de ceea ce avea statutul unui tabu. N-o făcuse numai prin 

“Corydon”, “Les nourritures terrestres” și notațiile scandalizante din Jurnal, ci prin toate romanele 

și nuvelele sale, prin angajamentele sale politico-sociale, pătrunse de simpatie față de cei ce suferă. 

Pentru Klaus Mann tocmai o asemenea atitudine era cea care putea indica o ieșire din criza 

gîndirii moderne. Că ea aparținea unui homosexual declarat, aceasta n-o putea invalida în ochii 

celor capabili să vadă esența lucrurilor, ceea ce e posibil doar printr-o victorie asupra ideilor 

preconcepute. Și într-adevăr, nici un scriitor european al veacului n-a jucat un rol atît de activ în 

educarea morală și spirituală a cîtorva generații, puternic impresionate și atrase de această voință 

inflexibilă a scriitorului de a rămîne mereu el însuși, de a nu se servi de nici una din măștile oferite 

de rutina socială și religioasă. Prietenii pierduți din rîndurile colegilor de breaslă fuseseră înlocuiți 

prin nenumărații cititori din toată lumea, recunoscători pentru a fi învățat de la Gide arta de a nu 

minți. 



Maestrul se afla în al optulea deceniu al existenței sale cînd îi ajunse în mîini cartea lui Klaus 

Mann. Reacționă cu emoție și gratitudine: “Cartea dumneavoastră depășește cu mult ceea ce 

așteptam de la ea. Deja de la primele capitole voiam să vă împărtășesc satisfacția și bucuria mea, 

am așteptat însă să citesc totul. Curiozitatea îmi dădea ghes să merg mai departe, dar mă rețineau 

prevederea, dorința de a nu epuiza prea repede o rezervă atît de frumoasă care-mi aducea, la 

momentul potrivit, curaj, mîngîiere, împăcare cu mine însumi și cu scrierile mele. Cît de bine le 

explicați și motivați! Dacă aș fi avut de la început această conștiință și clarvedere pe care mi le 

aduceți astăzi, aș fi fost foarte stingherit; dar cît îmi e de folositoare astăzi o asemenea luminare a 

vieții mele. Grație dumneavoastră aproape că izbutesc să mă înțeleg, să mă suport, atît e de plin de 

inteligență și simpatie felul în care-mi prezentați ființa, rațiunea de a fi, eforturile, reușitele, 

erorile”.77 

Nu bănuia desigur că acesta avea să reprezine ultimul mare efort creator al tînărului său exeget 

german, deja adînc obosit de hărțuiala neîntreruptă care era viața sa. Dacă propriile-i probleme de 

vîrstă și sănătate nu i-ar fi diminuat puterea de presimțire, n-ar fi refuzat să-l primească în acele zile 

de mai 1949, cînd se afla internat și suferea într-o clinică din Nisa, în vreme ce Klaus Mann locuia 

într-o foarte modestă cameră de hotel în vecinul Cannes. La patru zile după ce dorința de a-și 

revedea maestrul rămăsese neîmplinită, adică la 21 mai, Klaus Mann își lua viața. Cine nu s-ar gîndi 

că poate, dacă ar fi avut loc, întîlnirea i-ar fi salvat-o?... 

Gide traversa într-adevăr o grea încercare pentru sănătatea sa din ce în ce mai fragilă. La 23 mai 

1949, după două zile de la sinuciderea lui Klaus, de care desigur nu putea ști în acele condiții, își 

relua cu greutate Jurnalul, întrerupt timp de o săptămînă: “Prea covîrșit în aceste zile din urmă 

pentru a mai dori să notez ceva. Dar nici dureri, nici neliniști. Și aproape că acceptasem ideea să 

termin așa, într-o stare de prostrație și toropeală. Nici nu știu măcar dacă merg spre o 

convalescență. Nu suferi cînd un mădular e mort de frig, ci cînd viața revine în el”. Iar după mai 

puțin de trei săptămîni, la 12 iunie, însemnările din acea zi se vor vedea urmate de această 

constatare care marca un sfîrșit — Sfîrșitul: “Totul mă îndeamnă să cred că ele vor fi ultimele din 

acest Jurnal”. 

De-a lungul ultimului deceniu de viață, gîndul morții devenise și pentru el o preocupare 

statornică și crescîndă, pe care Jurnalul o ilustrează în toată complexitatea ei psihologică. Fără a-și 

chema și dori izbăvirea din lumea aceasta, precum Klaus, nu se crampona de viață. Sufletu-i însă nu 

era pe deplin părtaș la declinul fizic și nici măcar la stoica resemnare a spiritului: “Sufletul mi-a 

rămas tînăr într-un asemenea grad, încît am neîncetat senzația că septuagenarul ce sînt e doar un 

rol pe care-l asum; iar infirmitățile, neputințele care îmi amintesc vîrsta vin asemenea sufleurului 

pentru a mi-l reaminti cînd sînt pe cale să mă depărtez de el. Atunci, ca un bun actor ce vreau să 

fiu, reintru în personajul meu și mă mîndresc că-l joc bine” (6 martie 1941). 

Iar acest declin fizic nu-i afecta deloc senzualitatea. Înțelepțită prin vîrstă, adică devenită mai 

capabilă de stăpînire de sine, aceasta îi rămăsese totuși intactă. “Nu, nu mai am mare dorință de 

plăceri trupești; cel puțin acestea nu mai sînt o nevoie ca pe timpul tinereții. Dar am nevoie să știu 

că dacă aș vrea, aș putea... Vrea să spun că o țară nu-mi place decît dacă se prezintă multiple 

ocazii de desfătare a simțurilor. Nici cele mai frumoase monumente ale lumii nu le pot înlocui; de 

ce n-aș spune-o deschis? În dimineața asta... am mîngîiat cu privirile zece, douăsprezece, douăzeci 

de figuri încîntătoare. Privirea mea era numaidecît înțeleasă, îi răspundea un surîs cu o 

semnificație asupra căreia nu mă puteam înșela. Sînt locuri, ba chiar țări întregi, unde nici chiar 



privirile cele mai pline de dorințe nu produc vreun ecou; în timp ce în altele, ca Rusia de pildă, cea 

mai mică clipire îți revine precum un porumbel cu creanga de măslin în ciocul său”. Însemnare 

care, firește, nu i-ar fi putut fi prilejuită de compatrioții săi. Gide se afla în miezul fierbinte al 

Egiptului, la Luxor (3 februarie 1939). 

Carnetele sale din Egipt (unde petrecea singur cîteva săptămîni la începutul lui 1939, așadar cînd 

avea 70 de ani) ne pun în fața unor scene savuroase. Ele îi vor fi atras desigur disprețul 

intelectualului heterosexual și oroarea cititorului evlavios, dar putem să nu ne îndoim că dacă ar fi 

căzut sub ochii lui Thomas Mann, ceea ce nu e exclus, acesta l-ar fi invidiat. Căci în vreme ce 

scriitorul german se mărginea să se abandoneze lascivității mentale dezlănțuite în el de flăcăii 

arătoși, Gide nu șovăia să treacă la fapte ori de cîte ori simțea un impuls puternic. Iată-l bunăoară în 

grădina somptuoasă a hotelului Winter Palace din Luxor, unde o mulțime de băiețandri nu așeaptă 

decît să fie solicitați și se întrec în a atrage atenția. Scriitorului însă aceștia nu-i spun nimic: 

“Singurul care mă atrage e tocmai cel mai rezervat”, notează el la 11 februarie. După patru zile va 

consemna o satisfacție căreia i-am putea spune estetică, dată fiind lipsa lui momentană de interes 

pentru ceea ce el numește “fornication”. “De ieri începînd, micul grădinar care-mi părea cel mai 

încîntător a ieșit în sfîrșit din rezerva sa; fără însă ca prin aceasta să mă facă a-l dori mai puțin. 

Dar e foarte supravegheat de către ceilalți, de cînd au înțeles că numai el îmi place. Mi s-a 

descoperit cu totul, mlădios și bronzat, mai fermecător decît lăsa să se întrevadă chipul său. Ce 

fericire ar fi să-l pot cuprinde în brațe, să strîng și să mîngîi îndelung acest corp tras ca prin inel. 

Dar nu poate fi vorba de așa ceva. Cei de aici par să nu cunoască, sau cel puțin să nu fie în stare a 

propune — și acest băiețaș ca toți ceilalți — decît gesturi cvasi-rituale, o voluptate sumară și 

improvizată, căreia îi prefer dorința mea însăși și această simplă plăcere a ochilor care, precum 

evantaiul Cleopatrei, suflînd asupra poftei, o întețește și totodată o potolește” (15 februarie). 

Nu rămîne însă întotdeauna contemplativ. Îl vedem după o lună foarte ambalat în mica sa 

aventură cu tînărul arab Ali: “Ali și cu mine ne-am întins pe fundul bărcii, înlănțuiți, sub privirile 

complezente ale vîslitorului și ale unui soare arzător. Nici un defect în acest corp, încă foarte 

fraged și totuși deja mușchiulos, ca cel al unui atlet, suplu, elastic și dur; în această față încă 

imberbă, cu obraji plini, cu buze cărnoase al căror surîs dezvăluie dinți de o albeață strălucitoare, 

cu priviri duioase, mîngîietoare și surîzătoare” (13 martie). 

Cea mai mare parte a Celui de al Doilea Război Mondial o va petrece iarăși pe coasta nordică a 

Africii, în Tunis, unde ostilitățile vuiau și mai aprig decît în Franța ocupată. A preferat să rămînă 

totuși acolo, în ciuda pericolelor, atît îi deveniseră de dragi sufletul arab, soarele african și nisipul 

pustiei. Are 73 de ani, dar simțirea îi e mereu tînără. Arată o frenezie a voluptății care pune în umbră 

chiar mărturisirile atît de scandalizante, totuși foarte sumare, din “Les nourritures terrestres”, cînd 

nu împlinise încă treizeci de ani: “Am cunoscut la Tunis, în iunie trecut, două nopți de plăcere cum 

nu credeam că mai pot viețui la vîrsta mea. Amîndouă minunate, și a doua mai surprinzătoare decît 

prima. La ora stingerii F. m-a vizitat în ca-mera mea de hotel, de care a sa era foarte aproape. Îmi 

spune că are 15 ani, și într-adevăr nu pare să aibe mai mult. Îl remarcasem încă din ziua sosirii, 

dar părea atît de sălbatic încît abia îndrăzneam să-i vorbesc. A adus în plăcere un fel de lirism 

exuberant, de frenezie amuzată, în care intra aproape tot atîta uimire de novice, cît lăcomie. Nu era 

vorba de complezență din partea-i, căci arăta în jocul nostru tot atîta inițiativă cît eu însumi. Părea 

să-i pese atît de puțin de vîrsta mea, încît o uitam eu însumi, și nu-mi amintesc a fi gustat vreodată 

voluptate mai deplină și mai puternică. Nu m-a părăsit spre dimineață decît cînd i-am cerut să mă 

lase să dorm un pic. În această primă noapte venise la invitația mea. În a doua, după patru zile, a 



venit singur, fără ca eu să-l fi chemat. O a treia seară, după alte cîteva zile, ciocăni din nou la ușa 

mea. Ce reproșuri îmi fac astăzi că nu l-am lăsat să intre; din teama de a nu mai regăsi, poate, o 

bucurie atît de perfectă și de a dăuna prin exces unei asemenea amintiri... Desigur că o seamă de 

ființe încă foarte tinere n-au nici o nevoie de tinerețe și frumusețe la complicele lor pentru a atinge 

împreună cu el și datorită lui culmea extazului — a acelui extaz la care ne invită tinerețea și 

frumusețea lor” (3 august 1942). 

E ultima însemnare cu acest caracter din Jurnal, și nimic din ce a continuat să consemneze nu 

lasă să se întrevadă continuarea acestui gen de experiențe. E ca și cum un gol de senzualitate s-ar fi 

produs în jurul lui. Condiția homosexualului în societatea mo-dernă nu încetează însă a fi pentru el 

o temă constantă de meditație. Făcînd bilanțul imensei sale opere literare, își exprimă neta preferință 

pentru “Corydon”: “«Corydon» rămîne în ochii mei cea mai importantă dintre cărțile mele; dar e și 

cea față de care am cele mai multe obiecții de făcut. Cel mai puțin am izbutit tocmai acolo unde se 

impunea o reușită optimală. Am fost fără îndoială prost inspirat tratînd ironic chestiuni atît de 

grave, de obicei privite disprețuitor sau luate în derîdere. Dacă aș reveni asupra lor, s-ar crede că 

sînt obsedat de ele. Lumea preferă să le treacă sub tăcere, ca și cînd n-ar juca în societate decît un 

rol neglijabil, iar numărul indivizilor torturați de ele ar fi de asemenea neglijabil. Și totuși, cînd am 

început să scriu cartea, consideram acest număr mult mai puțin mare decît s-a revelat ulterior și 

decît e în realitate; mai puțin mare poate în Franța decît în numeroase alte țări pe care le-am putut 

cunoaște mai tîrziu” (19 octombrie 1942). 

Gide are explicația sa, partizană, pentru presupusa inferioritate numerică a homosexualității 

franceze în raport cu alte țări: “Căci, neîndoios, în nici o altă țară (cu excepția Spaniei) cultul 

femeii, religia amorului și o anumită tradiție de galanterie nu-și aservesc într-un asemenea grad 

moravurile, nu dau o înfățișare atît de servilă vieții. Nu vorbesc firește de cultul femeii în ceea ce 

acesta are profund respectabil, și nici de iubirea nobilă; ci de amorul înjositor și de ceea ce îl face 

pe bărbat să sacrifice fustelor și alcovului partea sa cea mai bună. Chiar aceia care dau din umeri 

în fața acestor chestiuni sînt cei ce proclamă că iubirea e tot ce e mai important în viață și găsesc 

foarte firesc ca bărbatul să-i subordoneze cariera. Natural, e vorba pentru ei de iubirea-dorință și 

de plăcere; iar în ochii lor dorința e regină. Dar, după ei, această dorință pierde orice valoare de 

îndată ce nu mai rimează cu a lor; nu mai merită să fie luată în considerație dacă nu e 

asemănătoare propriei lor dorințe. Sînt foarte siguri în credința lor, căci au de partea lor Opinia” 

(Ibidem). 

După patru ani, cînd cooptarea sa printre “nemuritorii” Academiei Franceze părea iminentă, nu 

numai că se arăta credincios acestei preferințe, dar își promitea să-i sublinieze public importanța: 

“Academia?... S-ar putea să accept să intru, dacă nu voi avea de făcut solicitări, plecăciuni, vizite 

etc. Și apoi imediat, ca prim act în calitate de “nemuritor”, o prefață la «Corydon», declarînd că 

socotesc această carte ca cea mai importantă și mai «serviceable» (noi n-avem acest cuvînt, și nici 

nu știu dacă acest cuvînt englez exprimă exact ceea ce vreau să spun: de cea mai mare folosință, 

cea mai aptă a servi progresul omenirii) dintre scrierile mele. E ceea ce cred, și nu e greu de 

demonstrat... Cea mai utilă... nu spun cea mai reușită. Însăși forma ei îmi pare astăzi cu totul 

nesatisfăcătoare, și tot așa acest fel de a evita scandalul și de a aborda problema ascunzîndu-mă 

îndărătul unui împuternicit. Este și pentru că în acel timp nu eram destul de sigur de mine însumi. 

Știam că am dreptate, dar nu știam în ce măsură” (ianuarie 1946). 

Octogenarul se va stinge precum o lumînare care arde, din ce în ce mai vlăguită, pînă ce se 

topește cu totul. Nu e greu de intuit marea singurătate care-l înconjoară. Departe de a se arăta apăsat 



de ea, căci Vergiliu și Goethe îi stau necontenit alături, nu pare totuși a o savura. Dacă o suferință 

numai lui știută, în orice caz ascunsă cu pudoare și demnitate, îi va fi umbrit despărțirea de această 

lume, era prețul plătit pentru caracterul exclusiv senzual și deci efemer al atracției sale pentru cei de 

un sex cu el. Nu era frivolitate, ci o particularitate a firii — aceea ca sufletu-i să nu poată vibra la 

unison cu simțurile — din cauza căreia suferise încă de cînd își începuse viața sexuală sub soarele 

dogorîtor al Africii de Nord. A trebui să trăiască alături de o femeie, Madeleine, pe care o iubea 

realmente cu o puritate exemplară, căci trupește nu se putea atinge de ea, ceea ce genera un 

sentiment permanent de frustrare, ca să nu mai vorbim de suferințele tăcute ale soției; și a nu putea 

să aibe permanent lîngă el o ființă de același sex, spre care instinctul îl împingea firesc și puternic, 

dar de care era incapabil să se simtă sufletește și durabil legat: în aceasta consta drama sa intimă, 

evocată în repetate rînduri de el însuși. 

Nu era însă nici o trăsătură inerentă, consubstanțială homoerotismului. Căci iată, un alt maestru 

al literaturii franceze, cu vreo două decenii mai tînăr decît Gide și bun prieten cu el, trăia una din 

experiențele cele mai înălțătoare ce se pot imagina nu numai într-o iubire homosexuală, dar în iubire 

pur și simplu: totală dăruire de ambele părți și o durată cît o viață de om, căreia doar moartea avea 

să-i pună capăt. Era tocmai cel care avea să continue foarte conștient opera de mărturisitor a lui 

Gide, convins, cum spunea el o dată, că impudoarea în raport cu morala convențională atotputernică 

reprezintă felul homosexualului de a trăi eroic. 



 

49. Cartea albă 

Jean Cocteau (1889-1963) — geniul cu multiple fațete: poet, romancier, dramaturg, pictor, 

cineast — era cel hotărît să continue în sînul culturii franceze tradiția mărturiei provocatoare. Opus 

ca fire lui Gide, el lua foarte în serios și punea la inimă legăturile sale sentimentale, arătîndu-se 

sincer doritor să facă din ele echivalentul homoerotic al parteneriatului matrimonial. Eșecurile 

suferite se datorau întotdeauna unor împrejurări independente de voința sa; în plus, ele îi cauzau 

răni a căror cicatrizare dura mult. Cînd în 1923 o boală fulgerătoare i-l răpi pe Raymond Radiguet 

— un fel de nou Rimbaud care dispărea la numai 20 de ani, lăsînd în urma sa un început literar 

dintre cele mai promițătoare: romanele “Le diable au corps” și “Le bal du comte d’Orgel” —, căzu 

într-o depresiune ce-i paraliză nu numai creativitatea, dar însăși voința de a trăi. Reînsuflețit după 

trei ani prin întîlnirea cu un alt scriitor foarte tînăr, Jean Desbordes, la a cărui lansare contribui în 

mod hotărîtor, Cocteau luptă din răsputeri vreo opt ani pentru a apăra această nouă iubire de 

agresivitatea intoleranței morale burghezo-religioase care totuși, în cele din urmă, reuși s-o răpună. 

Marcel Khill, actorul alături de care va întreprinde un memorabil “ocol al lumii în optzeci de zile”, 

îl va părăsi deoarece, în virtutea bisexualității sale, va opta pentru o legătură durabilă cu celălalt sex. 

Iar acești ultimi doi prieteni intimi — deși mai tineri decît el, precum Radiguet — pieiră cu mult 

înaintea lui, secerați și ei de o soartă crudă: uciși amîndoi de ocupanții germani în timpul Celui de al 

Doilea Război Mondial. Moartea părea, așadar, să însoțească asemenea unei fatalități experiențele 

sale erotice. Încercări -— și n-au fost singurele — care făceau ca sensibilitatea lui Cocteau să 

devină aceea a unui “jupuit de viu”. Cîtă deosebire față de solaritatea mediteraniană a scurtelor și 

pur senzualelor pasiuni gidiene, consumate întotdeauna sub semnul exclusiv al voluptății exultante, 

al epicureicului “carpe diem”! 

Și totuși Cocteau simți și el același impuls din care se născuse “Corydon”: nevoia de a rupe lașa 

tăcere printr-o raliere scriitoricească și publică la iubirea prohibită. Mărturia sa cu numele de 

“Cartea albă” (Le livre blanc, 1928) este o nuvelă scrisă la persoana întîia și al cărei caracter 

autobiografic reiese atît din tonul confesiv, cît și din asemănarea frapantă a unor scene cu situații 

bine cunoscute din viața scriitorului. Ea începe printr-o afirmație tăioasă, menită a defini din capul 

locului și în felul cel mai neechivoc poziția autorului: “Cît de adînc aș coborî în trecutul meu, și 

chiar la vîrsta cînd spiritul nu influențează încă simțurile, descopăr urme ale iubirii mele de băieți. 

Am iubit întotdeauna sexul tare pe care găsesc legitim să-l numesc sexul frumos. Nenorocirile mele 

au venit de la o societate care condamnă ceea ce e rar ca pe o crimă și ne obligă să ne siluim 

înclinările”78. 

Povestitorul evocă luptele duse cu sine însuși și cu mediul pentru a-și conștientiza pe deplin 

firea, a o accepta și a se lăsa călăuzit numai de ea, fără concesii făcute imperativelor heterosexuale 

ale societății. Lupte ce impuneau și biruirea multor iluzii pseudospirituale, născute din slăbiciunea 

momentană a sufletului descumpănit, pe care o exploatau propovăduitorii unei evlavii 

mortificatoare. Nenorocul își va pune o dureroasă pecete pe toate încercările sale de a se lipi de alt 

suflet și de a produce în acesta o mișcare asemănătoare. De fiecare dată va avea de înfruntat 

nestatornicia, frivolitatea, ba chiar necinstea celuilalt, ceea ce va face ca tabloul “iubirii interzise” să 

apară cu un desen convulsionat și în culori stridente care atestă, din partea lui Cocteau, o voință de 



realism necruțător. Da, experiențele trăite pînă la acea vîrstă — avea aproape patruzeci de ani — și 

cunoașterea prilejuită de ele nu-i îngăduiau să vorbească măgulitor despre această formă de relație 

umană, deși tare ar fi dorit s-o poată face. Ceea ce aflase pînă atunci gravita în jurul unei 

imposibilități deznădejduite de împlinire și care se vedea uneori la margine de abis. Dar sumbrului 

realism îi face pandant o încredere din ce în ce mai sigură de sine în rațiunea profundă de a fi 

proprie acestei manifestări atît de derutante a condiției umane. În loc să se descurajeze sau să se 

îndoiască de sine, mereu dezamăgitul și înșelatul erou se simte tot mai confirmat în pornirea-i 

firească și tot mai hotărît să-i rămînă credincios. 

La fel de triumfătoare răsună vocea naturii în confruntarea ei cu presiunea strivitoare a mediului. 

Dacă în Franța justiția se conducea după codul foarte tolerant al lui Napoleon, care decriminalizase 

pederastia, opinia publică, mai ales cînd lua forme pioase sau invoca principii morale, se transforma 

într-un jandarm nu mai puțin eficace decît cel al țărilor cu articole draconice de cod penal. Cu ironie 

voltairiană povestește Cocteau tribulațiile eroului său din perioadele cînd, sub influența unor spirite 

în felul lor bine intenționate, căuta ieșire din criză ciocănind la poarta vreunei mănăstiri: 

“Norocul mă îndreptă spre o viață nouă. Mă trezeam dintr-un vis urît. Căzusem într-un 

vagabondaj nesănătos, care este pentru iubirea dintre bărbați ceea ce sunt pentru iubirea de femei 

casele de rendez-vous și întîlnirile de pe trotuar. 

Îl cunoșteam și-l admiram pe abatele X. Facilitatea sa ținea de miracol. Ușura pretutindeni 

lucrurile grele. Nu știa nimic despre viața mea intimă, simțea doar că eram nefericit. Îmi vorbi, mă 

îmbărbătă și mă puse în contact cu înalte inteligențe catolice. 

Am fost dintotdeauna credincios. Credința mea era confuză. Frecventînd un mediu pur, citind 

atîta pace pe chipuri, dîndu-mi seama de prostia incredulilor, mă îndreptai spre Dumnezeu. 

Desigur, dogma nu prea se potrivea cu hotărîrea mea de a lăsa simțurile să-și urmeze drumul lor, 

dar această ultimă perioadă născuse în mine o amărăciune și o sațietate în care voiam cu oarecare 

pripeală să văd dovezi că o apucasem pe o cale greșită. Atîta apă, atîta lapte după atîtea băuturi 

nelegiuite, mă făceau să întrezăresc un viitor de transparență și neprihănire... Iubirile normale, 

gîndii eu, nu-mi sînt interzise. Nimic nu mă împiedică să întemeiez o familie și să reiau drumul cel 

drept. În fond, dacă cedez înclinării mele, e din teama de efort. Voi lupta contra diavolului și voi 

ieși învingător. 

Dumnezeești timpuri! Biserica mă legăna. Mă simțeam fiul adoptiv al unei mari familii... Urcam 

spre cer precum un dop pus pe apă. La liturghie, cînd astrul jertfei domină altarul și capetele se 

înclină, o rugam arzător pe Fecioară să mă ia sub sfînta-i pază: «Te salut, Marie, murmuram eu, 

nu ești tu neprihănirea însăși?... Nu privești tu ceea ce oamenii consideră indecent așa cum privim 

noi relațiile amoroase dintre poleni și dintre atomi? Voi asculta de poruncile ce vin de la slujitorii 

Fiului Tău pe pămînt, dar știu că bunătatea Sa nu se oprește la șicanele părintelui Sinistrarius și la 

regulile unui vechi cod penal. Așa să fie!» 

După o criză religioasă sufletul recade. E clipa cea delicată. Omul cel vechi nu se dezbracă atît 

de ușor ca șopîrlele de acest veșmînt ușor agățat de trandafirii sălbatici. Mai întîi au loc 

îndrăgostirea fulgerătoare și logodna cu Prea-Iubitul. Apoi nunta și datoriile aspre. 

La început totul se făcea într-un fel de extaz. Un zel uimitor pune stăpînire pe neofit. Cînd se 

face frig, devine greu să te trezești și să mergi la biserică. Posturile, rugăciunile ne acaparează. 

Diavolul, care ieșise pe poartă, reintră pe fereastră, preschimbat în rază de soare” (pp. 213-214). 

Coctau își va încheia povestirea cu încă o experiență de acest gen. Îndreptat din nou spre o 

mănăstire de către un preot zelos să salveze sufletele, eroul nostru se simte atras de frumusețea unui 



tînăr călugăr și totodată respins de recea austeritate a vieții monahale. Înțelege imediat că rămînînd 

acolo ar însemna să-și trădeze firea și să-și creeze complicații mult mai mari decît cele pe care i le 

produseseră dezordonatele sale iubiri. Îi încolțește atunci în minte gîndul de a fugi din această lume 

atît de nemilos întocmită pentru cei ce nu sînt ca ea. Prilej pentru reflecția concluzivă, unde 

neînduplecarea lui Cocteau în fața presiunii sociale îmbracă o formă protestatară, pe care delicatețea 

tonului n-o face mai puțin virulentă: 

“Da, mănăstirea mă alunga precum toți ceilalți. Trebuia deci să plec, să-i imit pe acei Părinți 

albi care se mistuie în pustie și a căror iubire e o pioasă sinucidere. Dar Dumnezeu îngăduie el 

oare să fie îndrăgit în felul acesta? 

Mi-e totuna, voi pleca și voi lăsa în urma mea această carte. De-o va găsi cineva, s-o publice. 

Poate va ajuta să se înțeleagă că exilîndu-mă, nu exilez un monstru, ci un om căruia societatea nu-i 

permite să trăiască, deoarece ea consideră drept eroare una din cele mai misterioase rotițe ale 

capodoperei divine. 

În loc să adopte evanghelia lui Rimbaud «Iată timpul asasinilor», tineretul ar fi făcut mai bine 

să rețină fraza «Iubirea trebuie reinventată». Experiențele primejdioase lumea le acceptă în 

domeniul artei deoarece nu ia arta în serios, dar le condamnă în viață. 

Înțeleg foarte bine că un ideal de termite ca idealul rus, care năzuiește spre pluralitate, poate 

condamna singularitatea sub una din formele sale cele mai înalte. Ceea ce însă nu va împiedica 

anumite flori și anumite fructe să fie respirate și mîncate numai de cei bogați. 

Un viciu al societății face un viciu din sinceritatea mea. Mă retrag. În Franța, acest viciu nu 

duce la închisoare din cauza moravurilor lui Cambacérès79 și a longevității Codului lui Napoleon. 

Dar nu accept să fiu tolerat. Asta rănește iubirea mea de iubire și de libertate” (p. 223). 

Cu toate că nu-și ascundea deloc față de lume preferințele sexuale, totuși, asemenea lui Gide, 

Cocteau nu avu nici el curajul, în 1928, să-și pună numele în fruntea acestei scrieri, și iarăși precum 

Gide tipări la început numai douăzeci de exemplare destinate prietenilor. Pe măsură însă ce 

recunoașterea socială creștea, culminînd în 1955 cu intrarea sa în Academia Franceză, abandonă și 

acest rest de teamă și își afirmă deschis paternitatea, subliniind-o printr-o serie de ilustrații poate 

încă și mai provocatoare decît textul literar. “Le livre blanc” devenise un “Corydon II”, scriere 

clasică și de referință pentru oricine vrea să afle cum s-au produs afirmarea de sine și ieșirea din 

clandestinitate a iubirii interzise. 



 

 

50. Micul inchizitor 

Mai este încă ceva ce a făcut ca scrierea lui Gide și cea a lui Cocteau să împărtășească un destin 

asemănător: opoziția pe care au avut-o de înfruntat, încă înainte de apariția lor, din partea celui ce se 

considera împuternicit de Dumnezeul creștinilor să facă din homosexuali eunuci virtuoși: Jacques 

Maritain, filozoful neotomist și credinciosul habotnic care se străduise, fără succes, să 

zădărnicească publicarea lui “Corydon”80. 

Lui Gide îi fusese relativ ușor să respingă atacul: nu-l lega nimic de Maritain, a cărui 

onctuozitate catolică îi era chiar antipatică. Cocteau se afla însă într-o situație foarte dificilă, legat 

cum era de Maritain și de soția sa, faimoasa rusoaică mistică Raisa, printr-o prietenie ce data deja de 

cinci ani. Aceasta crescuse pe terenul psihologic șubrezit, la Cocteau, prin moartea primului său 

mare partener erotic, Raymond Radiguet. Cuplul Maritain se oferise atunci să-l ia sub oblăduirea sa 

spirituală, ceea ce însemna, într-un asemenea caz, picurarea de consolări catolice pretins cerești, 

menite să facă din artistul însetat de iubire umană un sfînt resemnat întru iubirea lui Hristos. De o 

sentimentală naivitate, care avea de altfel să-l caracterizeze întotdeauna, Cocteau văzu în grija lui 

Maritain pentru sufletul său suferind numai dovada prieteniei, nu și prozelitismul căruia aceasta îi 

servea drept mască. Cel puțin în primii ani. 

Maritain începe prin a se apropia încurajator de Cocteau, evocînd în culori ademenitoare 

regiunile înalte de la care cu siguranță îi va veni ajutorul: “Această uzină de cristal, pe care moartea 

lui Radiguet a sfărîmat-o, stă mereu în picioare ca realitate spirituală. Copilul acesta nu v-a luat cu 

sine sufletul, și am certitudinea că sînteți doar la începutul operei și acțiunii voastre... Întindeți 

mîinile spre înalturi, sfinții vă vor ajuta. Vă rog să faceți o bună primire unei sfinte care ne e foarte 

dragă, Gertruda cea mare. Vă trimit cartea ce-i e dedicată” (5 septembrie 1924).81 

Singuraticul se grăbește să apuce mîna care i se întinde: “Scrisorile voastre îmi fac bine. Simt că 

voi avea în voi un sprijin profund. Vă iubesc din ce în ce mai mult” (22 octombrie 1924). 

Ce pradă prețioasă se oferă vînătorului de suflete! “Cu această capacitate de a iubi dată de 

Dumnezeu, ce prieten al lui ai putea fi, dragul meu Jean. Păstrează inima doar pentru el, și complet 

golită. Duhul sfînt va coborî spre ea în cascadă” (22 iulie 1925). 

Credul și docil precum oița cea pierdută care-și caută stăpînul, Cocteau face noi pași spre cel 

care-l vrea reintegrat marii turme: “Prietenia ta cerească îmi dă curajul de a trăi” (3 martie 1926). 

“Îmi dați tot ce e mai bun în noua mea viață. Prin voi vin în contact cu cerul și datorită vouă găsesc 

un sprijin pe pămînt” (6 martie 1926). 

Și cum maestrul manifesta deja unele rezerve față de acele aspecte ale gîndirii lui Cocteau care 

păreau să nu fie în armonie cu doctrina catolică, artistul se declară gata să renunțe la tot ce ar putea 

dăuna acestei salvatoare prietenii: “Prietenia ta, îngăduința lui Dumnezeu sînt singura mea rațiune 

de a trăi. Voi suprima desenele care te jenează. Pentru tine aș arde o întreagă carte, cît de mică ar 

fi supărarea pe care ți-ar pricinui-o” (7 octombrie1926). 

Iată însă că tocmai ceea ce-l neliniștea pe asceticul Maritain în felul de a gîndi al lui Cocteau — 

prea marea sa receptivitate la solicitările acestei lumi — continuă, în virtutea unei logici imanente, 



să se dezvolte, în ciuda bunelor intenții ale discipolului, deloc doritor să-și indispună maestrul. În 

chiar Dumineca Floriilor a anului 1927 — deci cum nu se poate mai nepotrivit din punctul de 

vedere al cucerniciei bisericești — Cocteau se simte spontan împins să facă elogiul iubirii umane, în 

care vede manifestarea nemijlocită a realității divine, precum și forma cea mai accesibilă nouă de a 

comunica cu ea: “Iubirea face inutile sacramentele, fiind ea însăși sacrament; comunicăm cu 

Dumnezeu printr-una din creaturile sale. Nu se poate trăi fără iubire. Cînd ne lipsește iubirea 

omenească, recurgem la sacramente”. Conștient și temător de efectul șocant pe care l-ar putea avea 

asupra lui Maritain o asemenea afirmație, Cocteau încearcă să-l amortizeze semnînd cu tandră 

ironie care anticipa inevitabila acuză: “Ereticul tău. Revoltatul tău care te iubește”. 

Or, Maritain cunoaște prea bine înclinările erotice ale lui Cocteau, căci tocmai pentru a-l elibera 

de ele își începuse el opera de convertire. Iubirea umană pe care poetul o proslăvea nu era desigur 

decît iubirea cea condamnată de Dumnezeu. Pentru prima oară își arată fața acel inchizitor care 

continuă să trăiască în orice catolic militant și care, în filozoful neotomist, păstra încă un rest de 

virulență medievală. Evocînd ordinea lucrurilor pămîntești așa cum și-o imagina el ca voită de 

Dumnezeu, se năpustește cu sfîntă mînie asupra principalului ei vrăjmaș: “Homosexualitatea 

distruge această ordine. Ca iubire carnală e sterilă. Ca iubire spirituală ea împinge spre infinit 

domnia sexului, răspîndește asupra întregii vieți cumplita cruzime a Venerei. De un fals angelism, 

ea servește îngerilor răului să încurce firele ființei umane și să o introducă pe aceasta în cele 

ascunse printr-o poartă care nu este a lui Dumnezeu. Ea este pentru iubire ceea ce e magia pentru 

înțelepciune. Nu, nu în virtutea efectului produs de o prejudecată datorată sfîntului Pavel sau de o 

educație seminarială este ea condamnată de Biserică, ci pentru rațiuni eterne. Gîndește-te la 

severitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, la istoria Sodomei. Ceea ce poate să se schimbe e 

felul cum vor fi tratate sufletele — uneori dintre cele mai nobile și mai urmărite de iubirea lui 

Dumnezeu — care sînt atinse, uneori fără vina lor, de acest rău misterios. Dar acesta va rămîne 

întotdeauna un rău” (6 iulie 1927). 

Dîndu-și seama că perorația sa teologică l-ar putea speria, și astfel îndepărta, pe foarte sensibilul 

poet, Maritain redevine mieros, adică își pune din nou masca prieteniei dezinteresate, și îi sugerează 

primejduitului Cocteau un mijloc de a reveni pe calea cea dreaptă: “Nu vei consimți într-o zi să te 

retragi timp de o lună, în cursul căreia să aparții, într-o tăcere deplină, numai lui Dumnezeu? 

Poate pe lîngă părintele Charles, în pustia din Sidi Saad?” (11 august 1927). 

Lui Cocteau nici nu-i trece prin gînd să ia drumul deșertului pentru a se dedica unor exerciții 

ascetice sub supravegherea părintelui Charles. Ascultînd de propriile-i legi, evoluția sa lăuntrică l-a 

adus în pragul acelei conștiințe de sine care nu se poate supune unei constrîngeri exterioare. Era 

tocmai timpul cînd scria “Cartea albă” și-l întîlnea pe foarte tînărul scriitor Jean Desbordes în care 

descoperea un frate spiritual. Dăruindu-i inima — ceea ce va determina în celălalt o reciprocitate 

desăvîrșită —, își va pune totodată la bătaie prestigiul literar pentru a-l ajuta să debuteze cu succes: 

va scrie prefața romanului “J’adore” prin care Jean Desbordes devenea cunoscut publicului francez. 

O făcea cu dubla convingere că lua partea unui suflet de mare puritate și a unui talent mai mult decît 

promițător. 

La urechile lui Maritain ajunseseră doar vești vagi despre viața intimă a lui Cocteau, suficiente 

însă pentru a înfuria un avocat al dogmei și Bisericii. “Cartea albă” n-avea să-i ajungă sub ochi, dar 

“prietenii” care citiseră manuscrisul și apoi cele douăzeci de exemplare nesemnate avuseseră grijă 

să-i facă larg cunoscut conținutul. Despre legătura personală dintre Cocteau și Desbordes nu știa 

prea multe lucruri, dar nu-i era greu să-i intuiască natura. Prefața exaltată prin care scriitorul 



consacrat îl prezenta pe tînărul debutant îi confirma bănuielile, mai ales că gîndirea literară a lui 

Desbordes lăsa să se întrezărească preferințe sexuale dubioase în ochii unui bun catolic. Și avocatul 

se transformă în procuror. Condamnarea unei scrieri pe care Cocteau, cel atît de ascultător 

odinioară, cutezase să i-o tăinuiască — misterioasa “Carte albă”, deja în circulație clandestină –, 

alterna în rechizitoriul său cu denigrarea violentă a bietului Desbordes, un tînăr de numai douăzeci 

de ani, despre care se va pronunța în spiritul odioasei tradiții a excomunicării. Pentru ceea ce el 

considera a fi rătăcirea acestuia, îl va trage desigur la răspundere pe artistul apreciat care-l luase sub 

aripa-i ocrotitoare: “Îl faci să intre într-un paradis care nu e cel al lui Dumnezeu și într-o bucurie 

care nu se sprijină pe adevărul lui Dumnezeu. Cînd va îmbătrîni, îi vei fi lăsat doar cele două porți 

ale disperării, sinuciderea sau viciul, afară numai dacă nu va veni moartea să-l izbăvească” (11 

august 1927). 

Cocteau care, din fire, numai un spadasin ideologic (și cu atît mai puțin teologic!) nu era, 

încercă mai întîi să-și îmbuneze prea severul prieten, cu speranța că acesta-i va înțelege nevoile 

inimii: “Am nevoie să fiu iubit și să dărui iubire sufletelor” (27 august 1927). 

Predicatorul cu ifose inchizitoriale nu se lasă însă înduioșat. El recurge la argumentul clasic — 

un vechi truc bisericesc — menit să-l intimideze pe credinciosul “cu frică de Dumnezeu”: “Dragul 

meu Jean, n-ai conștiința curată, de aceea nu mi-ai vorbit despre acest proiect. Or, acest proiect 

vine de la diavolul. Dacă «Cartea albă» e ceea ce mi s-a spus, publicînd-o închei un pact cu 

diavolul. O mînă de fier te va ține încleștat și nu-ți va mai da drumul... Bietul meu Jean, nu-ți dai 

seama că te vinzi? E prima oară că săvîrșești un act public de alăturare la rău. Amintește-ți de 

Wilde și de decăderea sa pînă la moarte. Jean, e în joc mîntuirea ta, ceea ce am de apărat e sufletul 

tău. Alege pe cine iubești între diavol și mine. Dacă mă iubești, nu vei publica această carte și îmi 

vei da manuscrisul spre păstrare” (13 iunie 1928). 

Ofensă la adresa divinității, cartea pe care Cocteau i-o ascundea îi apărea lui Maritain totodată 

ca ofensă personală, căci încălca datoria de supus spiritual implicată de bizara lor prietenie: 

“Așadar, în timp ce îmi cereai să scriu în NRF o însemnare despre «Misterul laic»82, îmi ascundeai 

intenția de a publica această «Carte albă». Preferi să-ți iei drept confidenți o jumătate de duzină 

sau zece persoane cărora le citești manuscrisul. E nedemn de tine. M-ai întristat. Nu voi crede 

niciodată că ai putea nutri față de mine vreo intenție de trădare, dar nu admit să acționezi ca și 

cînd ai vrea să te joci cu mine. Și cu ce naivitate! Ca și cum ai putea face un gest la Paris de care 

să nu afle toată lumea și să nu-mi fie adus imediat la cunoștință. Nu pot accepta acest fel de a fi 

tratat” (Ibidem). 

Nu epuizase tot ceea ce sfînta indignare catolică făcea să fiarbă în el. După numai două zile 

reluă lecția de morală: “Cartea ta (din care nu citise un rînd — n.a.), oricît de frumoasă ar fi ea, 

este un rău... Ești catolic și ai spus-o public. Or, poziția pe care o iei în această carte este 

esențialmente necatolică... Înseamnă să scandalizezi sufletele, nu prin scandalul fariseic, vrednic de 

disprețuit, ci prin scandalul pe care Iisus l-a blestemat... Trebuie să-ți spun și să-ți confirm că aș 

privi publicarea acestei cărți ca pe o faptă rea. Un păcat al spiritului” (15 iunie 1928). După care 

înfiera din nou “oribilul viciu”, bineînțeles în numele lui Dumnezeu însuși, doar îl va speria pe cel 

ispitit de diavol. Nu însă fără a evoca binecuvîntările ce ar putea pogorî asupră-i dacă-și va 

înmormînta sexualitatea: “Cine e fără milă față de homosexualitate e natura, legea speciei, teribila 

realitate a ceea ce este. E suficient să te gîndești la bătrînețea pederaștilor. Milosîrdia divină, care 

e supranaturală, rezervă un loc celor ce poartă povara homosexualității cu condiția de a se face 



eunuci pentru împărăția lui Dumnezeu, transformîndu-și atunci rana venită de la natură în 

privilegiu și har” (Ibidem). 

Cel care-i răspunde este însă un Cocteau emancipat și capabil să recunoască limitele mentorului. 

Nici vorbă să-i dea cartea în păstrare, cum acesta îi ceruse. Nu i-o va da nici măcar spre lectură: 

“Nu-ți arăt cartea, așa cum nu i-o arăt mamei. Am dovada că solicitudinea ta prietenească te poate 

face să găsești într-o operă ceea ce ea nu conține deloc. Dracul nu e întotdeauna acolo unde sînt 

coarne. Altminteri ar trebui să ni-l închipuim aplecat asupra ieslei din Bethlehem” (18 iunie 1928). 

Filozofului care se aventura tot mai des pe tărîmul estetic îi face cunoscut pur și simplu că scrierea 

sa nu cuprinde altceva decît se putea găsi în operele muzicale sau plastice admirate de el, dar cărora 

le lipsea precizia cuvîntului. Elevatei tălmăciri pe care le-o dădea Maritain, Cocteau îndrăznește să 

i-o opună pe a sa, profund desacralizantă. “Picasso, Satie, Stravinski au norocul să nu aibe nevoie 

de cuvinte și să permită astfel o interpretare transcendentală. Cred că dacă înalta ta puritate nu le-

ar atribui un tîlc ceresc, te-ai găsi în fața acelei «cărni a spiritului» din care e alcătuită orice 

operă, carne născîndă din coituri ciudate, dintr-o căsătorie cu sine însuși, întotdeauna destul de 

monstruoase” (Ibidem). Iar la afirmația lui Maritain că această carte ar vrea să semnifice învingerea 

lui Dumnezeu și de aceea și-ar atrage mînia lui Hristos, Cocteau va răspunde contraatacînd: “Cum 

poți afirma că Dumnezeu ar fi învins prin lucruri atît de mici? Că Hristos mă dezaprobă și că îl 

ofensez? Spui: După tine, Dumnezeu a făcut viața de nerezolvat. Nu Dumnezeu. Societatea, 

ipocrizia, directorii de seminare etc. O întreagă legislație care nu mai are nimic comun cu legea 

iubirii și iertarea christică. Dar toate acestea nu contează în fața supărării tale” (Ibidem). 

Maritain ridică atunci tonul, prevalîndu-se de imaginara sa calitate de mijlocitor între discipolul 

său și instanțele spirituale cele mai înalte, la care, trebuie să presupunem, Cocteau nu putea avea 

acces direct: “Am răspuns pentru tine în fața Bisericii lui Hristos și în fața Îngerilor. Am spus: Aveți 

încredere în el, el vine cinstit spre Iisus, nu vrea să mai servească decît iubirea lui Iisus... Te afli 

acum într-un oribil echivoc. Lumea te crede catolic, ești catolic, și totuși vrei să nesocotești morala 

lui Hristos. Dar nu e îngăduit să înșeli sufletele” (22 iunie 1928). 

Dar acum poate și Cocteau să se pronunțe în numele lui Dumnezeu, al acelui Dumnezeu care nu 

vorbește prin legi inuma-ne și principii abstracte, ci se revelează fiecăruia în propria- i intimitate: 

“Dumnezeu vrea pentru mine un drum teribil și invizibil chiar celor ce-și închipuie că știu căile 

adevărului. Tu crezi în «soluții», în reușite vizibile, imediate. Eu cred în muncile din fundul minei, 

în martiri, în abordări ce pot părea suspecte tuturor, nu însă și ochiului lui Dumnezeu... Iartă-mă, 

dragă Jacques. Urmează-ți drumul tău fără compromis și lasă-mă să mi-l urmez pe al meu. 

Imitîndu-l pe al tău, m-aș falsifica și aș falsifica creatura” (23 iunie 1928). Și, culmea 

impertinenței, îl va pune în balanță pe Maritain, monumentalul filozof de renume internațional, cu 

firavul, necunoscutul debutant Desbordes, sugerînd fără echivoc preferința sa pentru cel din urmă: 

“Dacă Roma ți-ar spune să nu-l mai vezi pe Jean Cocteau, nu m-ai mai vedea. Dacă mama lui 

Desbordes i-ar spune acestuia să nu-l mai vadă pe Jean Cocteau, el ar înceta să-și mai vadă 

mama” (Ibidem). 

Sînt tocmai zilele în care Maritain se apleacă ceva mai temeinic asupra romanului lui Desbordes, 

despre care vorbea pînă acum doar din auzite. Primele impresii le va încredința Jurnalului său: “L-

am citit pe Desbordes. Patologie erotico-mistică. Imposibil să continui a tăcea. Pîngărește lucrurile 

cele mai sfinte. Chiar și numele de Maria”.83 După care își va continua ofensiva epistolară, 

îndreptată acum și împotriva tînărului protejat: “Am citit cartea lui Desbordes. Mă aștepam la o 



extremă indecență. Descopăr ceva mai mult: un intolerabil amestec de religie și delir sexual. Sper 

ca măcar asta să lipsească din «Cartea albă». De data aceasta mă atingi în însăși credința mea în 

Dumnezeu. Rana e fără leac. Cartea lui Desbordes era în pregătire de multă vreme. Tu, Jean, care 

pretinzi că-mi spui totul, ai desconsiderat, în ceea ce mă privește, cinstea cea mai elementară, 

lăsîndu-mă să ignor ce conținea. Te acuz mai mult decît pe Desbordes... Prin această carte 

concepută împreună cu tine, prefațată de tine, lansată de tine, îl trădezi în mod infantil pe Hristos, 

asemenea unui copil egoist care comite o crimă... Bietul meu Jean! Ți-ai făurit o lume închisă, 

mincinoasă, unde numești bine ceea ce Dumnezeu numește rău” (30 iunie 1928). O grimasă 

amenințătoare desfigurează fața celui ce voia să treacă drept blînd salvator al sufletelor: “Nu numai 

că te acoperi de ridicol glorificîndu-ți amicul ca pe un Adam dinainte de păcat și invitînd tineretul 

la o nouă religie a iubirii; dar renegînd convertirea, pierzi singurul sprijin ce-ți mai rămînea” 

(Ibidem). 

Cocteau nu se lasă însă mai prejos și, parcă pentru a-și scoate din fire interlocutorul, îi înalță lui 

Desbordes un imn care trebuie să-l fi umplut de oroare pe micul inchizitor: “Aș refuza intrarea în 

orice loc, fie el chiar ceresc sau veșnic, unde Jean Desbordes n-ar fi considerat un înger al luminii 

și nevinovăției... Fie ca Dumnezeu să te lumineze și să-ți îndepărteze spiritul de la un contrasens tot 

atît de atroce ca o eroare judiciară” (3 iulie 1928). 

Învinuitorul își continuă însă netulburat diatriba: “Nu e vorba de a-l judeca pe Desbordes, o las 

în seama lui Dumnezeu. Judec ceea ce e scris, ceea ce comunicați sufletelor, tu și el. E vorba de a 

ști dacă onanismul și iubirea pederastică alcătuiesc un cadru potrivit pentru numele lui Iisus, al 

Fecioarei și al sfinților. Trebuie să-ți fi pierdut capul pentru a-ți imagina că voi privi toate acestea 

fără indignare” (6 iulie 1928). 

Maritain încercase să-l ridiculizeze pe Cocteau. La rîndul său, acesta îi va arăta fulminantului 

filozof ridicolul căruia se expunea dezlănțuind toată artileria sa teologică împotriva unei ființe abia 

ieșite din adolescență: “Cum poți să te îndîrjești într-un asemenea grad împotriva unui tînăr de 20 

de ani, a cărui unică crimă e de a-l iubi prea mult pe Dumnezeu?... Această lipsă de indulgență, de 

generozitate nu-ți seamănă și insultă Evanghelia. Nu ni-l putem imagina pe Iisus lapidînd iubirea, 

credința, tinerețea” (12 iulie 1928). 

Și va pune degetul pe rană printr-o psihanaliză de numai două rînduri, destinată a-l face 

conștient pe Maritain de propria-i mare problemă lăuntrică, mult mai gravă decît pretinsul viciu 

imputat lui și dragului său Desbordes: “Ce bucurie să nu fi iubit niciodată în tine savantul, ci inima, 

acea inimă pe care metoda ta o sfîșie” (2 august 1928). 

E uluitoare asemănarea acestei înfruntări cu cea care dusese la năruirea prieteniei dintre Gide și 

Claudel. Acesta din urmă i se alăturase de altfel lui Maritain în apărarea dreptei credințe catolice 

amenințate de relația homoerotică dintre cei doi incriminați. La început Cocteau se străduise să 

suporte cu înțelepciune atacurile furibundului poet. “Am primit de la Claudel o scrisoare murdară. 

Fiecare din aceste puneri la încercare mă aduce în stare de extaz. Le primesc ca tot atîtea daruri 

ale lui Dumnezeu”, îi scria el Raisei Maritain la 14 august 1928. Nu mai este însă tot atît de extatic 

cînd Claudel îl compară pe Desbordes cu acel foarte tînăr împărat roman care și-a cîștigat o sinistră 

faimă prin monstruozitățile sale sexuale: “Claudel crede că Desbordes este un Heliogabal. Bietul 

băiat! Arată-i că se înșeală”, îl ruga el la 30 august 1928 pe Maritain, subapreciind alianța 

doctrinară dintre filozoful neotomist și poetul habotnic. Dar Claudel nu este de oprit în delirul său 

verbal, care ignora chiar și buna cuviință. Sensibilul Cocteau suferă, dar îi răspunde, via Maritain, 

cu demnitate: “Dumnezeu este inteligența și bunătatea însăși, el nu poate să aprobe gestul lui 



Claudel de a arunca în WC cartea plină de iubire și stîngăcii a unui tînăr necultivat, dar de o 

curățenie sufletească fără precedent” (1 octombrie 1928). 

Delicatețea aceasta, atît de deosebită de felul tăios de a fi al lui Gide, explică supraviețuirea 

prieteniei dintre Cocteau și Maritain dincolo de dramatica lor înfruntare. Fluctuantă, relația lor 

amicală avea totuși să continue pînă în ajunul morții poetului. Ca un om cu desăvîrșire liber se 

adresa însă acum acesta mentorului de altădată, obligat să renunțe la pretențiile sale inchizitoriale. 

Descotorosit de tutela acestuia, Cocteau putea să asculte și să urmeze glasul firii fără complexele de 

vinovăție pe care le cultiva în el prea catolicul său duhovnic. Nu numai că nici una din funestele 

preziceri cu care Maritain încercase să-l intimideze nu se realiza, dar abia acum, apropiindu-se de al 

cincizecilea an de viață, îi era dat lui Cocteau să cunoască suprema iubire: cea în a cărei lumină 

avea să părăsească lumea aceasta după un sfert de secol de netulburată fericire și care arată la ce 

înălțimi se poate ridica un sentiment pretutindeni denigrat ca manifestare morbidă, vicioasă sau 

degenerată a ființei umane. Lui îi va fi dedicat capitolul următor. 

 



 

51.Noul Pygmalion 

Cu puțin înainte de izbucnirea Celui de-al Doilea Război Mondial, Cocteau remarcă un foarte 

tînăr actor care lupta din greu să-și croiască un drum în lumea teatrului francez, dar pe care foarte 

puțini îl luau în serios, și nu fără temei: adevăratele sale calități erau încă ascunse îndărătul unei arte 

dramatice neșlefuite și trădînd o foarte redusă cultură. Frumusețea și prestanța sa fizică păreau însă 

a descinde direct din formele statuare ale antichității eline. Cocteau avu clarviziunea care se naște 

din iubire căci, într-adevăr, de cum îl văzu pe tînărul actor în cursul unei audiții în Studio Vaquer, se 

și îndrăgosti de el, iar această îndrăgostire îi permise să intuiască destinul glorios al unuia din cei 

mai mari actori francezi. Mai exact: destinul celui care, îndrumat și inspirat de el, ar fi putut deveni 

o glorie a teatrului și cinematografului francez. Era Jean Marais. 

Declarației de fulgerătoare îndrăgostire — “coup de foudre” — a celui ce se afla în Olimpul 

literar (“Une catastrophe est arrivée; je suis amoureux de vous”, îi anunța el printr-o... telegramă), 

tînărul și total necunoscutul actor îi răspundea printr-una asemănătoare (“moi aussi”). Am avea 

motive să-i punem la îndoială sinceritatea. El care, chiar dacă încă nu se revelase ca talent, putea 

deja cuceri pe oricine prin iradiantul său farmec personal, să se îndrăgostească de un ins care, cu 24 

de ani mai în vîrstă decît el, i-ar fi putut fi tată și a cărui frumusețe era în cel mai bun caz lăuntrică? 

Și totuși, în ciuda acestor evidențe, Jean Marais s-a comportat cu tandrețea, fidelitatea și dăruirea 

celui mai desăvîrșit partener. Și nu numai pînă la moartea lui Cocteau (survenită după exact 

numărul de ani care-i despărțea), dar pînă la propria-i moarte, căci cei treizeci și cinci de ani care-i 

rămîneau aveau să fie dominați de cultul prea iubitului maestru. Dacă acel “moi aussi” nu 

corespundea în mod real momentului, el exprima profetic adevărul unei întregi vieți. Părăsind 

lumea aceasta, Marais lăsa un nume indestructibil legat de cel al lui Cocteau. 

Nu este absolut sigur că avea de la natură înclinarea erotică proprie scriitorului îndrăgostit. 

Probabil că din acest motiv îl simțea Cocteau la început nu pe deplin angajat sufletește în relația în 

care el participa cu toată ființa și pe care Marais părea s-o fi acceptat pe cale cerebrală. “Aș fi dat 

totul pentru ca să te îndrăgostești de mine, dar fiindcă cerul nu a vrut-o, păstrează-mi locul secret 

în inima ta”, îi scria el într-una din primele luni ale apropierii lor.84. Dacă ar fi fost însă 

heterosexual sau bisexual, ar fi trebuit să o manifeste cumva. Or, în toată această viață de 84 de ani 

absolut nici o femeie n-a apărut în rolul pe care tradițional trebuie să-l joace pe lîngă un bărbat. Și 

aceasta în ciuda înfățișării sale de “zeu grec”, cum i se spunea, și a idolatrizării lui erotizante de 

către spectatoarele de pe întregul glob. Doar după moartea sa avea să se poată vorbi, pe baza unor 

mărturii nu foarte convingătoare, de relația lui între 1944-1945 cu actrița Mila Parely, alături de care 

juca în “La Belle et la Bête”. O relație care abia dacă fusese remarcată la vremea ei, rămăsese fără 

consecințe și nici n-avea să fie urmată de experiențe asemănătoare; “unica femeie din viața lui” 

scria “Paris Match” în numărul omagial apărut la moartea artistului în noiembrie 1998. Nu ne 

rămîne, așadar, decît să-l credem pe Marais cînd spunea că și iubirea lui a luat naștere tot atît de 

fulgerător. La originea ei se afla probabil o afinitate de alt gen decît cea simțită de ilustrul scriitor, o 

intuiție a propriului său destin, din care însă treptat se va dezvolta și o minunată iubire: calmă, 

înțeleaptă și luminoasă, complementară celei patetice și exaltate a lui Cocteau. 

Cel mai de admirat în conduita lui Jean Marais e că nu s-a lăsat impresionat și intimidat de 



comentariile răutăcioase ale presei și ale cafenelei pentru hotărîrea sa de a trăi împreună cu cel 

disprețuitor arătat de mulți cu degetul ca “notoriu pederast”. Nu a schițat de la bun început și pînă la 

propriu-i sfîrșit nici cel mai mic gest de camuflare a unui raport de o natură ce putea ușor 

compromite pe cineva în fața opiniei publice, și care mai ales unui începător i-ar fi putut închide pe 

atunci toate porțile. Respectabilitatea n-avea să-l intereseze nici măcar cînd atingea vîrsta venerabilă 

de 74 ani. Tocmai în acest moment al vieții sale se decise el să publice toate scrisorile pe care i le 

adresase Jean Cocteau, de la prima lor întîlnire pînă în ajunul marii despărțiri. Și erau toate, fără 

excepție, scrisori de cea mai înflăcărată dragoste. Spre deosebire de clevetitori, el se considera 

onorat de a fi putut fi partenerul “notoriului pederast”. 

A fost una din iubirile cele mai rodnice din istoria culturii. Apariția tînărului actor în viața sa îi 

permisese lui Cocteau să-și descopere vocații de care pînă atunci nu era conștient: dramaturg, 

regizor, cineast. Și-a scris piesele și și-a conceput filmele pentru ca ele să fie jucate de Jean Marais 

și mai ales pentru a-i pune în maximă valoare calitățile; reușita acestuia era pentru el mult mai 

importantă decît propria-i glorie, ale cărei fructe, foarte adesea amare, avusese din plin posibilitatea 

să le cunoască. Dar ce însemna el pentru Jean Marais! Conștient că a întîlnit maestrul ideal, acesta îi 

urma sfaturile și indicațiile cu o religiozitate ce avea să facă din el, dincolo de “junele prim” adorat 

de publicul vulgar, însuflețitorul inspirat al eroilor principali din filme de înaltă poezie devenite 

clasice ca “L’éternel retour”, “Orphée”, “Le testament d’Orphée”, “La Belle et la Bête”. Se 

confirma, și pe plan homoerotic, adevărul profund cuprins în mitul lui Pygmalion: plăsmu-ind 

statuia Galateii, legendarul sculptor din Cipru se îndrăgostea de propria-i creație, și atunci aceasta, 

cu ajutorul Venerei, se prefăcea într-o ființă vie. Bernard Shaw se inspira din acest mit în piesa sa cu 

același nume în care ni-l prezintă pe profesorul Higgins dedicat — din motive pur științifice: era o 

experiență — încercării de a o învăța să se poarte și să vorbească distins pe o vînzătoare de flori 

aproape sălbatică. Cînd își termină opera, severul profesor se văzu el însuși transformat într-un 

îndrăgostit. Relația dintre Cocteau și Marais nu era numai artă, ci înainte de toate viață, o viață 

genera-toare de mare artă. În plus, punctul de pornire al noului Pygmalion era tocmai ceea ce la 

celălalt era punct culminant, supremul rezultat: iubirea însăși, din care se năștea acea capodoperă a 

artei actoricești care se numea Jean Marais. Putem presupune că reci-pro-citatea sentimentală a 

acestuia s-a cristalizat treptat și a crescut neîncetat, generată de recunoștința admirativă pentru cel 

ce-i călăuzea cu mînă sigură de maestru devenirea artistică. Dacă nu era din fire homosexual, a avut 

totuși forța să coboare pînă la acel strat ființial din sine unde granița dintre cele două forme de 

sexualitate dispare; nu degeaba îi spunea Cocteau “Tu es une force plus forte que la force elle-

même” (p. 68). Iar dacă era homosexual, capacitatea de a se dărui unui singur bărbat, și încă mult 

mai în vîrstă decît el — fenomen rarissim printre închinătorii lui Ganymede — nu poate să nu ne 

stîrnească admirația. E impresionant să-l auzim spunînd cu două luni înainte de a muri: “J’ai tout 

de suite su qu’il serait mon unique amour” (85). 

Oricum, ceea ce se va fi petrecut în sufletul lui Jean Marais rămîne o mare enigmă. Ne-ar fi 

ajutat s-o dezlegăm dacă, publicînd scrisorile lui Cocteau, le-ar fi inclus și pe ale sale, care 

răspundeau sau cereau răspuns. (Fie spus în paranteză că această imensă corespondență nu implica 

întotdeauna depărtare în spațiu și serviciile poștei; cum în cea mai mare parte a timpului ei locuiau 

împreună, scrisorile erau adesea rodul gîndurilor din timpul nopții, strecurate tainic pe sub ușa 

destinatarului.) Din modestie însă Marais n-a vrut s-o facă. “N’en ayez aucun regret car elles 

étaient primaires, naïves et sans intérêt”, spune el prefațînd scrisorile marelui său prieten. În 

acestea totuși se răsfrînge și ceva din realitatea sa interioară. Efuziunile lirice de foarte înalt voltaj 



ale tomnaticului îndrăgostit ne obligă desigur să luăm cum grano salis superlativele cu care el își 

împodobește idolul (creștinește numit de el “mon ange”). Dar cei 25 de ani de devotament și 

statornicie ne obligă nu mai puțin a presupune că, într-adevăr, ceva real și obiectiv stătea la baza 

unor declarații admirative ca acestea: “Îți mulțumesc pentru toată fericirea pe care mi-o dai și 

pentru aceea de care te lipsești” (p. 21); “Îți mulțumesc din suflet pentru a mă fi salvat. Mă înecam, 

iar tu te-ai aruncat în apă fără să șovăiești, fără să privești înapoi. Cel mai de admirat este că asta 

te costa și că n-ai fi făcut-o dacă elanul tău n-ar fi sincer” (Ibid.); “Mi-ai descoperit secretul 

fericirii pe care o purtăm în noi și pe care nimic n-o poate afecta... Cu cît am mai multă tăcere în 

mine, cu atît captez mai bine undele tale și cu atît mai mari sînt forțele pe care mi le  dă speranța” 

(p. 35); “Ce fericire să simțim steaua noastră, atît de blîndă și atît de puternică, izvor al întregului 

nostru curaj, în mijlocul acestei lumi a groazei și a loviturilor de teatru tragice” (p. 54); “Cît îți 

admir curajul și rectitudinea, lupta ta împotriva elementelor invizibile. Tu ești cel care ai dreptate și 

ai trebui să-mi servești de exemplu” (p. 60); “Ești un soare al sufletului și al inimii. Prin simpla-ți 

existență și fără efort poți răsturna ordinea lucrurilor” (p. 68); “Firește cunosc imensa frumusețe a 

sufletului tău, dar aceasta îți permite și să nu arăți umbra tristeții și s-o păstrezi pentru tine” (p. 

93); “De ce să nu te imit, pe tine care ești perfecțiunea și idealul meu pe pămînt” (p. 94); “Trebuie 

să mulțumesc în fiecare clipă cerului pentru sufletul tău, tot atît de frumos precum ți-e chipul” (p. 

102). 

E clar că în această relație discipolul reprezenta, din punct de vedere sufletesc și erotic, 

principiul masculin, activ. El era cel prin care veneau calmul, forța, încrederea. Maestru și 

îndrumător în cele artistice, Cocteau nu aspira cîtuși de puțin la un rol asemănător pe planul 

intimității. Dimpotrivă, nu înceta a recunoaște, cu mișcătoare umilință, cît de mult atîrna psihologic 

de tînărul care se arăta a fi spiritualmente mai puternic decît el. Nu doar starea-i sufletească, dar 

însăși creativitatea sa varia în raport cu prezența sau absența “îngerului”. În vremea războiului, cînd 

lui Jean Marais îi fuseseră impuse obligații militare care-l țineau departe de Cocteau, fluctuațiile 

sufletești ale acestuia cunoșteau ascensiuni și căderi cu efect profund dezechilibrant pentru viața sa 

interioară. Pandantul declarațiilor admirative de mai sus ar arăta cam așa: “Jeannôt, prostia 

îndrăgostiților e imensă... Ce-i de făcut? Cum să te fac să înțelegi că fără de tine nu mai exist?” (p. 

16); “Jean al meu, aibi indulgență pentru un nebun de dragoste care a hotărît să nu se vindece 

niciodată de nebunie, să nu fie niciodată înțelept” (p. 19); “Fără de tine nimic nu e real” (p. 42); 

“Nu trăiesc decît pentru tine și prin tine”      (p. 47); “Nu exist, nu lucrez, nu respir decît pentru 

tine” (p. 47); “Mi-e greu să lucrez fără prezența ta. Va trebui să mă deprind a lucra sub aripa ta 

chiar și cînd această aripă e departe. Sînt amputat de tine. Vagabondez și visez. Dar nu izbutesc să 

trăiesc și să merg... Poate că dacă-mi dai ordin să lucrez, voi fi ca unul din acei somnambuli care 

ascultă de hipnotizorul lor” (p. 67); “A te vedea plecînd e ca și cum aș cădea într-un vid” p.487; 

“Fără tine nimic nu e posibil, cu tine imposibilul devine posibil” (p. 100); “Frumosul meu înger, 

numai de la tine și de la scrisorile tale capăt eu liniște și puteri” (p. 123); “Știu acum în ce constă 

răul de care sufăr și cu care mă tîrăsc: ești tu. Faptul de a trăi fără tine. Te caut pretutindeni ca un 

biet cîine orb” (p. 128); “Fără tine sînt singur pe lume” (p. 137). Este cît se poate de evident: 

Cocteau încarna principiul feminin, cu sensibilitatea și delicatețea care-i sînt proprii, dar totodată și 

cu tradiționala dependență de principiul masculin, dependență generatoare de nesiguranță și 

instabilitate. 

Destinul, în misterioasele-i intenții, organiza lucrurile în așa fel, încît Jean Marais să nu poată fi 

alături de Cocteau în ultimele ceasuri de viață ale acestuia, în 1963. Mărturiile celor aflați în 



apropiere evocă însă o trecere foarte lină în cele veșnice, tulburată doar de vestea morții, cu patru 

ore în urmă, a cîntăreței Edith Piaf, de care era foarte legat. “În fiecare secundă știu că îmi vorbești 

și că mă asculți. Această despărțire dă și mai multă valoare iubirii noastre”, îi scria el lui “Jeannôt” 

în 1939 (p. 32). Va fi rămas această convingere în picioare și în clipele supremei despărțiri? În ceea 

ce-l privește pe Marais însuși, ajuns și el după 35 de ani în imediata apropiere a marelui adio, se 

pare că sentimentul foarte concret al atotprezenței lui Cocteau i-a fost fidel însoțitor în pășirea către 

dincolo: “J’ai l’impression, presque la certitude, que Jean est là, quelque part. Il vit avec moi. Il est 

dans la maison. Je peux lui écrire, l’appeler au téléphone. Il est partout présent”, îi mărturisea, el 

cu două luni înainte de a muri, ziaristului care-l intervieva85. Și tot aici aduce o ultimă confirmare 

acelui “moi aussi” prin care, în urmă cu 60 de ani, reacționase la declarația pasionată de dragoste a 

lui Cocteau. La întrebarea ziaristului “A quel moment vous êtes-vous senti dans le piège amoureux 

avec lui?”, el va răspunde: “Tout de suite, huit jours aprés notre première rencontre... J’ai tout de 

suite su qu’il serait mon unique amour”. Interlocutorul exclamă atunci cu admirație: “Vous êtes 

donc fait d’un bloc”. Iar Marais: “Oh non! Je suis fait de bien et de mal comme tout le monde. 

J’essayais de me supporter, de faire des progrès, de coller à l’image que Jean se faisait de moi”. 

Ceea ce dovedește că exaltata admirație născută în sufletul prin excelență feminin al lui Cocteau, și 

tocmai pentru că era feminin, exercitase asupra lui Jean Marais o acțiune formativă: îi zidise 

personalitatea, nu numai în sens artistic, dar și uman. Cîtă dreptate avusese Goethe: “Etern 

femininul ne-nalță-n tării” (86). Adevărată operă de Pygmalion!... 

O asemenea iubire, mai tare decît lumea, decît vremelnicia și decît moartea, să fie ea oare un 

fenomen de excepție? Nimeni nu poate face afirmații categorice în această privință. Ceea ce se știe 

despre unirea homoerotică a sufletelor provine sau din prejudecăți vulgare, atotputernice încă în 

societate, sau din abordarea pur exterioară și intelectuală a problemei homosexuale, ca în cazul 

cercetărilor ce se vor exclusiv științifice. Adîncurile unei astfel de uniri nu se lasă întrezărite decît 

foarte rar, cînd împrejurări ieșite din comun — celebritatea partenerilor, publicații postume etc. — 

ne dezvăluie ceea ce altminteri ar fi rămas învăluit în taină. Or, tocmai sub semnul acestei taine își 

dorm somnul de veci nenumăratele “love stories” trăite de această minoritate sexuală pe care 

răutatea neînțelegătoare a majorității a obligat-o să viețuiască în catacombe. Tot ce pot face astăzi 

cei doritori a salva ceva din holocaustul multisecular al homoerotismului, este să încerce a 

reconstitui din puținele vestigii rămase măcar o siluetă fantomatică a unor iubiri a căror elevație nu 

a fost cu nimic mai prejos decît cea care i-a făcut nemuritori pe Romeo și Julieta sau pe Tristan și 

Isolda. Și deoarece, începînd cu veacul acesta, mărturiile revelatoare au mai multe șanse să 

supraviețuiască, cercetătorul zelos descoperă, fără mare efort, bunăoară resturi ale sentimen-tului 

care-i unise pe Cocteau și Marais, suficiente totuși pentru o reconstituire elocventă. 

Investigînd în continuare în imensa documentație deja existentă, el poate înainta din descoperire 

în descoperire, care de care mai pasionantă. Nu va avea mult de căutat pentru a se întîlni cu o relație 

foarte asemănătoare celei dintre cei doi artiști francezi: cea care i-a legat pe marele regizor italian 

Luchino Visconti (1906-1976) și pe actorul austriac Helmut Berger (n. 1944), cu 38 de ani mai tînăr. 

Frumusețea regală a acestuia din urmă, în strînsă legătură cu homoerotismul care i-a apropiat în 

ciuda diferenței de vîrstă, iată ce i-a inspirat lui Visconti capodopera vieții sale, marele epos 

cinematografic consacrat legendarului rege bavarez Ludovic II, pe care Helmut Berger îl va 

întruchipa cu stupefiantă congenialitate. Și acestui film îi vor urma altele (printre care se remarcă 

“Putere și patimă”, alături de Burt Lancaster) pe parcursul cărora personalitatea artistului austriac 



nu va înceta să se șlefuiască sub îndrumarea iubitoare a extraordinarului regizor. Acesta juca pe 

lîngă Helmut Berger rolul pedagogic al lui Cocteau în raport cu Jean Marais, plus virilitaea care nu-

l caracterizase pe autorul “Cărții albe”. Învățăcelul se simțea într-o asemenea măsură într-un rol 

feminin, adică dependent de vîrstnicul său iubitor, încît dispariția lui Visconti îl făcu să nu mai vadă 

nici un sens existenței sale. Exact în ziua cînd se împlinea un an de la moartea regizorului, vru să se 

sinucidă, recurgînd precum Klaus Mann la somnifere, dar încercarea dădu greș: tocmai faptul de a fi 

înghițit prea multe tablete îi salvă viața, în virtutea unui efect paradoxal. Se regăsi și transformă 

imaginea maestrului, lăuntric mereu vie, în forță propulsoare a voinței de a trăi. Din cele 45 de 

capitole ale Autobiografiei sale87 apărute în 1998, trei sînt precedate de titluri scrise cu majuscule. 

Primul este formulat astfel: “Marele dor al vieții mele: să fiu iubit”. Al doilea: “Marea iubire a vieții 

mele: Luchino Visconti”. Și ultimul: “Marea tragedie a vieții mele: văduvă la 32 de ani”. 

Relația definită prin numele miticului sculptor antic este în realitate o misterioasă renaștere a 

ceea ce era originar, în Grecia de altădată, “paiderastia” care — pe un fond erotic, dar cu un tîlc 

profund pedagogic — îi unea pe mai vîrstnicul “erastos” și pe foarte tînărul “eromenos” (aflat la 

vîrstă adolescentină a unui “paidos”): instituție de bază în civilizația elină și fără de care această 

alma mater a culturii noastre europene nu poate fi cu adevărat înțeleasă. N-a mai rămas din ea, după 

două milenii de prea creștinești persecuții și calomnii, decît jalnica pederastie, tratată de codurile 

penale precum furtul sau omorul. 



 

52. Funestul nesaț 

Să fie oare întotdeauna atît de frumoasă și nobilă lumea homoerostismului? Nici vorbă. Dacă am 

evocat pînă acum cu precădere sentimente de această calitate spirituală, a fost pentru a arăta că 

heterosexualitatea nu deține monopolul elevației și că iubirea minorității pe nedrept hulite poate 

atinge și ea culmile pe care ignoranța majorității le consideră rezervate exclusiv iubirii dintre sexe 

opuse. Dar precum aceasta din urmă, care îmbracă adesea forme ce țin de psihopatologie, tot așa și 

homoerotismul își poate avea devierile sale. El nu este perversiune, e cea de a doua formă 

fundamentală de unire a ființelor pe care natura a instituit-o; poate fi, însă, și este curent supus 

pervertirii. 

Cum se poate perverti sexualitatea, indiferent de orientarea ei? Depărtîndu-se de la rostu-i 

primordial. Iar acesta, cum fiecare poate constata, nu este reproducerea și înmulțirea speciei: aceasta 

are loc din cînd în cînd, iar în foarte numeroase cazuri niciodată, fără ca imposibilitatea sau 

nerealizarea ei să afecteze în mod necesar relația dintre bărbat și femeie, și cu atît mai puțin pe cea 

dintre doi bărbați sau dintre două femei. Sexualitatea își duce viața ei dincolo și mai presus de acest 

aspect biologic și demografic. 

Nu este deloc ușor să-i captăm în cuvinte rațiunea de a fi. Afirmația cea mai elementară și mai 

sigură ce se poate face e că stă într-o strînsă legătură cu bucuria și cu iubirea, înțelesese în sensul cel 

mai cuprinzător, îmbrățișînd adică întreaga ființă. Viețuirea ei se dovedește o adevărată 

binecuvîntare atunci cînd conferă plenitudine și echilibru, cînd pecetluiește sau desăvîrșește o 

relație sufletească. În aceasta constă normalitatea, sănătatea unei vieți sexuale, indiferent dacă 

persoanele implicate sînt de același sex sau de sexe diferite. Desprinsă de această menire și devenită 

scop în sine, sexualitatea poate cunoaște aventuri la prima vedere pasionante, dar al căror efect 

pustiitor va ieși implacabil la iveală, mai devreme sau mai tîrziu. Așa începe pervertirea sexuală. Și, 

bineînțeles, și cea homosexuală. 

Primii pași în această direcție se fac cînd se cedează tendinței, oarecum inerentă instinctului 

sexual, de a se autonomiza, de a funcționa în virtutea purei necesități biologice. Lăsat să se 

emancipeze, el devine cu timpul o forță în sine care-și impune din ce în ce mai tiranic sumbra-i 

voință. La început aceasta se mulțumește cu un singur obiect, de care face însă uz cu o frenezie ce 

nu va întîrzia să sleiască resursele acestuia. După una sau două experiențe de acest gen, pornirea cea 

de neînfrînat va putea fi satisfăcută doar prin continua schimbare a obiectului. O căutare neostoită 

de noi parteneri — de o noapte sau numai de cîteva minute — începe. Este o goană care, dacă nu se 

oprește printr-un efort de autodominare, poate eșua tragic, după ce va fi străbătut ceea ce Rimbaud 

numea “une saison en enfer”. 

În principiu orice minte trează, și mai ales dacă e cît de cît cultivată, are posibilitatea să sesizeze 

momentul periculos cînd sexualitatea se află pe punctul să se transforme într-o forță autonomă care 

nu vrea să mai știe nici de iubire, nici de demnitate, nici de morală, cînd locul bucuriei este luat de 

un sentiment mai degrabă chinuitor, de un fel de amoc erotic. O intervenție hotărîtă poate atunci 

struni nărăvașul instinct, punîndu-i frînele care-l vor obliga nu să se supună unor privațiuni 

frustrante, ci numai să evolueze în matca hărăzită lui prin ordinea ierarhică proprie oricărei 

existențe superior conștiente de sine. Intuirea acestei ordini ierarhice, pe care se bazează armonia 



oricărei ființe, e intim înrudită cu cea a stării fundamentale de sănătate, pe fondul căreia pot fi 

recunoscute semnele premergătoare unei îmbolnăviri.  Într-un fel asemănător se percepe, pe un plan 

mai subtil, acea stare de echilibru ființial care se poate vedea, la un moment dat, amenințată de 

înaintarea foarte tainică, totuși observabilă, a sexualității spre o totală emancipare de ceea ce o 

împiedică să se ridice de la funcția de slujitoare la aceea de stăpînă. 

Spun “în principiu”, deoarece, în practică, lucrurile arată foarte diferit. Intelectul uman a apucat-

o pe căi atît de stranii, avansînd pe ele chiar cu riscul autodistrugerii, încît el a inventat toate 

argumentele și a construit toate teoriile necesare pentru a justifica desprinderea sexualității de 

iubirea din care ar trebui să purceadă și de bucuria pe care ar trebui s-o genereze, în locul căror s-au 

impus atracția erotică și plăcerea senzuală. Devenită entitate de sine stătătoare, ea refuză să 

plătească vreun tribut demnității și moralității, și în general să recunoască autoritatea vreunei 

instanțe superioare ce face parte din ființa însăși. Inteligența modernă a pus la bătaie tot arsenalul 

mijloacelor ei de demascare și dezintegrare pentru a demonstra ipocrizia, arbitrarietatea și lipsa de 

temei a oricărei forme de rezistență opusă atît de conștiința socială, cît și de cea individuală acestei 

sexualități ce nu mai vrea să dea seamă nimănui de nimic. 

Viața culturală contemporană ne oferă nu puține exemple de intelectuali de anvergură al căror 

spirit, deși ajuns la o extremă subtilitate, se dovedește neputincios față cu sexualitatea în irezistibilă 

descătușare. Gîndirea lor nu numai că nu găsește în sine forța de a chema la ordine și pune la 

respect o pornire incapabilă prin însăși natura ei de o autonomie responsabilă, dar se comportă chiar 

complicitar și servil, negîndu-și astfel propria-i regalitate și abdicînd de la marea ei misiune în 

construirea unui destin. Iată-l bunăoară pe ilustrul scriitor francez Henry de Montherlant (1896-

1972) aflat, literar, la înălțimea lui Gide și Cocteau, dar fără sinceritatea cu care aceștia își arătau 

adevărata natură. Foarte preocupat de fața sa socială — adică de ceea ce azi se numește “image” — 

pe care și-o dorea conformă cu etica dominantă (patriotism, civism, respectul valorilor tradiționale 

etc.), ni-l amintește în mod deosebit pe Thomas Mann, cu care era în consonanță și pe planul 

ideației literare: aborda și el delicata tematică a iubirii inter-masculine cu un puternic accent pus pe 

farmecul incomparabil al adolescenței (piesa “La ville dont le roi est un enfant” și romanul “Les 

Garçons” sînt ca un ecou francez la “Tonio Kröger” și “Moarte la Veneția”); și știa la rîndul său să 

confere acțiunii și personajelor o obiectivitate epico-dramatică ce părea să excludă orice intenții 

autobiografice, deși aceste opere își aveau obîrșia într-o dureroasă experiență personală din timpul 

său de licean: darea lui afară de la Colegiul Sainte-Croix din Neuilly, cu puțin înainte de Primul 

Război Mondial, în urma scandalului iscat datorită unei prietenii nepermise. 

Spre deosebire însă de Thomas Mann care, de la un anumit moment al vieții sale, destul de 

timpuriu, și-a permis doar extravaganțe sexuale imaginare, Montherlant și le îngăduia în mod foarte 

real, frecventînd locurile unde putea găsi parteneri de voluptăți rapide sau recurgînd la mijlocitori 

care-l scuteau de căutări nu întotdeauna agreabile și adesea chiar riscante. Nu de puține ori s-a găsit 

el la comisariatul de poliție pentru a răspunde la acuzările de “outrage aux bonnes moeurs”, pe care 

le dezamorsa însă întotdeauna grație prestigiului și relațiilor. O viață intimă de vînător al plăcerilor 

oferite de mulțimea pestriță și promiscuă se ascundea îndărătul acelei “grandeur d’âme” sugerate de 

perso-najele sale, de reflexia sa filozofică, de stilul său, precum și de atitudinile pe care le lua în 

societate. 

Numai foarte puțini cunoșteau (sau bănuiau) realitatea umană de dincolo de această fațadă care-i 

făcea pe contemporani să vadă în el unul din oamenii “ce reprezintă cu adevărat Franța” (Aragon: 

“nu se poate să fii mai francez decît el”), “cea mai mare forță existentă în literatura franceză” 



(Romain Rolland), să-i admire “scrisul regal”(Malraux). Printre acești cîțiva — nu e de mirare — 

André Gide. Aparținînd aceleiași familii spirituale marginalizate, își recunoștea ușor fratele întru 

homoerotism, pe care nu se putea opri să nu-l judece din perspectiva propriului său fel, 

neconformist, de a-și trăi alteritatea. Adică fără a-și ascunde înclinarea și, probabil tocmai de aceea, 

fără gesturi grandilocvente, fără a da lecții de morală. Or, ceea ce-l frapa la Montherlant erau 

excesul său de elevație, ambițiile etice, poza de înțelept stoic à la Seneca, prea ostentative pentru a 

nu trezi unele suspiciuni. Gide le-a încredințat Jurnalului său prin însemnarea făcută la 11 aprilie 

1948: “Degeaba se proțăpește ca un erou: prin purpura-i îl recunosc necontenit pe fricosul care-și 

ia măsuri să nu fie surprins. Și mai meticulos decît Cocteau în felul de a-și pune în valoare 

persoana și grijuliu față de celălalt... cu aerul de a plana și zbura deasupra a tot ce e vulgar; un 

fond indefinibil de vulgaritate pe care o bădărănie prefăcută și o afectare cu aparențe cinice îl 

disimulează mai bine chiar decît alura-i de conchistador à la Barrès. Ah, cît îmi displace...” (88). 

O lege misterioasă guvernează însă destinul postum al personalităților cu predispoziție 

homosexuală care, în loc să ajute prin talentul și prestigiul lor la vindecarea societății de patologica 

ei homofobie și la eliberarea spirituală și socială a unei părți deloc neglijabile a umanității, se 

rușinează de ceea ce sînt, tremură să nu fie descoperiți, se ascund sau își tăgăduiesc adevărul 

ființial: ieșirea la iveală, pe o cale sau alta, a ceea ce ei s-au încrîncenat să țină sub obroc. Astfel îl 

vedem pe Pierre Sipriot, un vechi fami-liar al scriitorului, odinioară autor al unui “Montherlant par 

lui-même” apărut încă pe timpul vieții acestuia, simțindu-se obligat să spună în 1982 ceea ce 

ocultase și el, din teamă sau complicitate, cînd își concepuse biografia ca pe o glorificare a “celui 

mai francez dintre francezi”. Vasta sa monografie în două volume și-o intitula semnificativ, și 

aproape “demascator”: “Montherlant fără mască”. Or, masca reprezenta exact ceea ce Gide, cu peste 

trei decenii în urmă, intuise atît de bine: aparența foarte demnă destinată să acopere o viață 

personală în care respectul de sine însuși nu se afla la loc de cinste. Monografia lui Sipriot făcea ca 

Montherlant să apară într-o lumină foarte asemănătoare celei care, exact în acei ani, modifica 

simțitor imaginea lui Thomas Mann-omul, împuținat prin cele ce ieșeau la iveală, dar nu pentru că 

se dovedise a fi fost homosexual, ci pentru o lipsă de curaj vecină cu ipocrizia. Cel mai german 

dintre germani — nu fusese pe punctul să devină președintele statului? — se abandona desfrîului 

imaginar cu fiecare figură de tînăr care-i ațîța senzualitatea refulată; cel mai francez dintre francezi 

se ducea, singur sau acompaniat, în piața Clichy unde recruta adolescenți dispuși să se vîndă pentru 

a-i duce în apartamentul special închiriat spre a servi plăcerilor cumpărate. 

Lui Sipriot i se alătură un alt vechi familiar al lui Montherlant, căruia împrejurarea îi sluji pentru 

a-și rezolva unele din propriile-i probleme de conștiință: Roger Peyrefitte (1907-2000), scriitor 

prolific, a cărui pană descrisese cu mare finețe nașterea sentimentului homoerotic în două suflete de 

adolescenți (“Les amitiés particulières”, romanul despre care Gide spusese: “Și peste 100 de ani va 

mai fi citită cartea aceasta”) și se realizase culminant în monumentalul roman istoric dedicat lui 

Alexandru Macedon. Or, între el și Montherlant luase naștere în 1939 o prietenie bazată pe 

orientarea sexuală comună și manifestată între altele printr-o vastă corespondeță în care partenerul 

său epistolar vorbea despre problemele-i intime cu o francheță ce lipsește nu numai operei sale 

literare, dar chiar și “Carnetelor” (un gen de jurnal, conceput însă mai degrabă pentru ca să fie citit 

de alții decît pentru a-i permite să se înțeleagă mai bine pe sine însuși). Fără a fi provocat opinia 

publică așa cum o făcuse Gide, Peyrefitte nu-și ascunsese nici ca scriitor, nici ca om, alteritatea și 

preferințele. Nu luase taurul de coarne, ce-i drept, dar nici n-avea să-și reproșeze lipsa de 

sinceritate. Or, după dispariția mai vîrstnicului Montherlant în 1972, îi deveni dureros de clară 



discrepanța dintre ceea ce știa lumea despre acesta și ceea ce fusese el în realitate — o realitate pe 

care Peyrefitte o cunoștea în calitate de fost complice. Se hotărî atunci să facă public schimbul lor 

de scrisori, ceea ce, adăugînd trăsături noi portretului lui “Montherlant fără mască”, îl împingea pe 

Peyrefitte aproape în rîndul întîi al celor militant angajați. Acel Montherlant, pe care lumea îl 

cunoștea ca un sever gînditor și moralist de factură stoică, se arăta a fi fost în realitate un epicureu 

de nuanță hedonistă, într-atît era de înrobit goanei după plăcere, pentru a cărei satisfacere își jertfea 

cu ușurință demnitatea personală: “Știi că sacrific totul iubirii, sau mai exact plăcerii. Munca însăși 

trece întotdeauna pe planul al doilea. Dar cum am renunțat la tot restul, izbutesc totuși, în ciuda 

acestei părți a leului rezervate plăcerii, să construiesc o operă. Nu pricep ce se înțelege prin 

«aberații sexuale». Există gusturi diferite, și asta-i totul. Cu cît ai mai multe, cu atît crește 

domeniul de viață pe care l-ai cucerit”89. Experiența acestei prietenii îi prilejuia lui Peyrefitte o 

lecție care-i radicaliza atitudinea față de homofobia dominantă: “Afirmînd drepturile 

homosexualității și, pe cît posibil, afirmîndu-ne singuri ca homosexuali în fața societății, săvîrșim o 

faptă în numele adevărului, cu importanță pentru fiecare în parte. Trebuie să sfîrșim prin a obține 

ca iubirea homosexuală să fie la fel de naturală ca și cealaltă și să fie considerată un adevăr”90. 

Celui înarmat cu astfel de cunoștințe opera lui Montherlant îi va dezvălui aspecte grijuliu 

ascunse care, însă, odată descoperite, influențează considerabil optica cititorului. Acesta devine 

capabil să pătrundă dincolo de zona la care se oprește lectura naivă sau neprevenită. E drept că 

scriitorul își luase toate măsurile pentru ca nimic din gusturile și preferințele sale erotice să nu 

transpară în literatura sa, dar creativitatea sa era prea autentică pentru ca să poată ignora total ceea 

ce se petrecea în intimitatea ființei sale. Parcurgîndu-i cu atenție “Carnetele”, ne izbim din cînd în 

cînd de reflecții ca acestea care ar putea fi precedate de baudelairianul titlu “mon coeur mis à nu”. 

Ceea ce vibrează în adîncul cel mai ascuns al acestei inimi este o insațiabilă foame de voluptate 

erotică, mai importantă pentru el decît însăși opera sa: “Posesiunea carnală îmi dă cea mai 

puternică idee de ceea ce trebuie să însemne așa-zisul Absolut. Sînt sigur de plăcerea mea. Sînt 

sigur de plăcerea celuilalt. Nici un gînd ascuns, nici o neliniște, nici o remușcare... N-a existat în 

viața mea o durere pe care o jumătate de oră de tandrețe sexuală (în franceză: «cuissage», de la 

«cuisse», în traducere — coapsă) să nu mă facă s-o uit... Dacă aș vrea să fac totalul timpului de 

fericire avută în viața-mi, ar fi îndeajuns să adun orele pline de această tandrețe sexuală, ceea ce 

ar da ca rezultat numeroși ani de fericire”91. 

Contemplînd un posibil viitor, Montherlant făcea această reflecție: “Cele două forțe esențiale 

ale mele: plăcerea sexuală și creația literară. Ce-mi va rămîne în ziua cînd, datorită vîrstei, aceste 

două forțe îmi vor lipsi? Nimic. Nu-mi va rămîne decît să mor... Bătrînii mor deoarece nu mai sînt 

iubiți”92. Or, acest moment veni, într-adevăr, cînd vederea începu să i se stingă, iar anii nu-i mai 

permiteau excentricitățile de altădată. Era însă destul de robust (sportul fusese una din pasiunile 

vieții sale) ca să poată conta pe o longevitate naturală. Alese totuși soluția sinuciderii. Era curaj? Era 

lașitate? Sau era poate inevitabilul deznodămînt spre care conduce idolatrizarea plăcerii? 



 

53. Libertatea tardiv recucerită 

Cum să ne explicăm goana de posedat a homosexualului după plăceri mereu înnoite și tot mai 

puternice, ușurința sa în a schimba obiectul desfătării, scurta viață a pasiunii sale pentru un 

partener? Fenomenul nu e deloc unul banal. E altceva decît echivalentul donjuanismului atît de 

frecvent printre heterosexuali. Îi sînt proprii un neastîmpăr, o înfrigurare, o lăcomie ce pot atinge un 

paroxism amenințător și care fac din el o realitate psihologică aparte. Oricît ar fi ea de intensă — și 

poate atinge culmi non plus ultra de intensitate —, voluptatea obținută în acest cadru nu generează 

plenitudine și nu este izvor de împlinire. O insatisfacție înrădăcinată în stratul cel mai adînc, mai 

spiritual al ființei însoțește ca o umbră plăcerea în continuă schimbare și aparentă reîmprospătare, 

dezvăluindu-i inconsistența. 

Cine privește situația din afară cu ochi de moralist se va grăbi să arunce vina pe abaterea de la 

legea heterosexuală a naturii, fără a-și da seama cît de abstractă și deci arbitrară este explicația sa: 

pură construcție rațională. Nu-i trec prin minte întrebări ca acestea: Dar ce altceva poate face ființa 

care nu simte, din fire, atracție față de sexul opus? Nu s-ar simți ea și mai nefericită contractînd, 

împotriva firii, o legătură, erotică doar în aparență, cu cineva care, în realitate, îi este indiferent din 

punct de vedere sexual? Și nu va deveni această indiferență aversiune prin transformarea ei 

artificială în bază a unei existențe în comun, și încă pentru o întreagă viață? Homosexualul se vede 

astfel înghesuit între modul de viață moștenit în virtutea unui destin nefericit și existența falsă, întru 

nimic mai fericitoare, la care-l condamnă normele sociale diriguitoare. Să n-aibe el de ales decît 

între două nefericiri? 

Abordînd concret fenomenul, adică în devenirea lui istorică, un cercetător imparțial ar lua act, 

poate chiar cutremurîndu-se, de teroarea sub care această ipostază a Erosului a trebuit să-și ducă 

foarte chinuita-i viață pe parcursul mileniilor de atotputernicie a mentalității iudeo-creștine. 

Trecerea de la o epocă la alta e izbitoare. Pe vremea așa-zisului păgînism, chiar dacă nu întotdeauna 

iubirea monosexuală se bucura de recunoaștere sau înțelegere (și aceasta din rațiuni exclusiv 

sociale, lipsite de orice coloratură religioasă), nimeni n-avea motiv să tremure pentru viața sau 

libertatea sa din cauza felului deosebit în care-l plăsmuise natura. Cu cîtă seninătate își purtau prin 

lume slăbiciunea pentru tinerii frumoși Socrate și Platon, Horațiu și Catul, Alexandru Macedon și 

împăratul Adrian! Spaima legată de alteritatea sexuală puse stăpînire pe suflete de îndată de 

ideologia sectei creștine fu ridicată la rangul de religie oficială — și singura îndreptățită — a tot mai 

șubredului stat roman. De atunci ea nu încetă să-și desfășoare funesta operă în cei care, la un anumit 

moment al maturizării lor, își conștientizau alteritatea. Ce blestem să te descoperi sodomit! În 

“Confesiunile” sale, Augustin (sfîntul, spun catolicii, fericitul — ortodocșii!) făcea, în secolul IV, 

mea culpa publică pentru a fi plătit în tinerețea sa un rușinos tribut sentimentului în numele căruia 

împăratul Adrian, cu numai două secole înainte, înălțase orașul Antinopolis, spre eternizarea prea 

iubitului său și tragic dispărutului Antinous. 

Cine a trăit sub comunism știe ce urme adînci a putut lăsa acesta în psihologia socială. Cîte 

frustrații, traume și fracturi după numai cîteva decenii de totalitarism roșu! Ce vor fi însemnat însă 

aproape două mii de ani de cumplită asuprire pentru minoritatea marginalizată a iubitorilor de 

același sex, contestați în însăși rațiunea lor de a fi și a exista! Cu neputință de dezrădăcinat, cum își 



doreau întotdeauna necruțătorii opresori, căci nu poate fi dezrădăcinat ceea ce sălășluiește în voința 

naturii însăși, atracția dintre ființele de același sex suferea frustrații, traume și fracturi care o 

desfigurau. Constrînsă a se realiza pe furiș și cu enormă teamă, incomplet și fără continuitate, 

pîndind ocazia și căutînd să profite de ea cît mai repede, se pomeni atacată în însăși substanța ei. 

Treptat alterările îi deveniră a doua natură, iar lumea nu mai văzu în iubirea celor de un sex decît 

ceea ce vitregiile vieții făcuseră din ea: o caricatură tragicomică a sublimei afecțiuni ce-i unise 

cîndva cu atîta strălucire pe Ahile și Patrocle, pe Alexandru și Hefaistion. Cu această înfățișare, 

vrednică de compătimire, a străbătut ea istoria, supraviețuind și în același timp agonizînd, totuși în 

imposibilitate ontologică de a muri. Iar acolo unde, în sfîrșit, prin progresele democrației, iubirea 

milenar prohibită putea ieși fără primejdie la lumina zilei, ea se manifesta cu tarele contractate de-a 

lungul secolelor de catacombe și de martiriu. 

Dorința nesățioasă de plăceri mereu noi, de alți și cît mai mulți parteneri este, așadar, tristul ecou 

al lungilor timpuri cînd acest gen de iubire nu se putea realiza decît ca întîlnire fugitivă căreia 

intoleranța înconjurătoare îi refuza orice posibilitate de a dăinui și a se dezvolta. O asemenea 

ereditate pune la mare încercare oricare ființă, și cu precădere orice bărbat, din clipa în care acesta 

ia cunoștință de faptul că sexualmente nu este ca ceilalți. Spiritul său are de făcut față imperativului 

sumbru, irezistibil al unui instinct pe care infernala sa existență socială l-a exacerbat aproape 

patologic. Reuși-va el oare să scuture povara funestei moșteniri pentru a-și trăi normal alteritatea, 

sub semnul iubirii și bucuriei, al statorniciei și devotamentului? 

Cultura și rafinamentul intelectual s-au dovedit, în cea mai mare parte a cazurilor, incapabile să 

opună rezistență tentației venind dinspre zonele promiscue ale vieții sexuale: pura împreunare, cu 

oricine și oriunde, la voia întîmplării, act fără viitor, cu existență de efemeridă și deci fără un 

adevărat trecut. Ba mai mult, ele vor acționa complcitar cu impulsurile sinistrului atavism. Iar 

această tendință spre complicitate va fi în mod curios alimentată — și cu ce virulență! — de 

înzestrarea creatoare, artistică a celui în cauză. Un raport misterios poate fi observat între aceasta 

din urmă și orientarea homosexuală. Nu intenționez și nici nu pot să-l explic, mă mărginesc să 

constat frecvența acestei înclinări la cei ce slujesc într-o formă sau alta frumosul. Or, tocmai ei, între 

altele prin intensitatea emoțională generată de vocația lor, sînt cu precădere expuși ispitei de a face 

experiența coborîrii în regiunile mocirloase ale homoerotismului. Ce ar fi fost de trebuință pentru ca 

această alunecare spre abisul înjosirii de sine și al inevitabilei atotdistrugeri să fie împiedicată, se va 

desprinde încetul cu încetul din examinarea cîtorva cazuri spectaculoase de aventurare nesăbuită în 

infernul instinctualități homosexuale. Degradarea umană, în fața căreia ele ne pun, culminează mai 

totdeauna printr-un deznodămînd sumbru, deja latent în însuși felul de evoluție al unei porniri a 

cărei emancipare lua forme din ce în ce mai furioase și mai incontrolabile. 

În fața unui astfel de deznodămînt ne pune ilustrul muzician — dirijor, compozitor, pianist — 

care a fost Leonard Bernstein (1918-1990). Iată-l neputincios, într-un fotoliu pe roate, pe cel care cu 

numai trei luni înainte, în vara lui 1990, era înconjurat și adulat de o droaie de tineri admiratori cu 

ocazia concertelor și cursurilor date de el în Japonia. Cei mai arătoși sau mai apreciați aveau chiar 

onoarea să împartă patul cu maestrul avid de ceea ce numai frumusețea masculină juvenilă îi putea 

da. La cei 72 de ani ai săi aceste desfătări acționau ca o forță întineritoare de care artistul, uzat mai 

puțin de trecerea timpului, cît de excesele de tot felul, avea vitală nevoie. Obligat de un brusc colaps 

să se întoarcă val vîrtej la New York, îl vedem acolo aproape părăsit și dependent de prezențe 

binevoitoare ocazionale. În locul tinerilor drăgăstoși și săritori îl asistă un personal sanitar care-i 

poate alina unele dureri corporale, dar nu și pe cele ale sufletului. Se sufocă noaptea și nu poate 



apela decît la ajutorul... telefonic al unui prieten. Din tinerii de care îi făcea atîta plăcere să se 

înconjoare și care profitaseră din plin de această slăbiciune n-a mai rămas aproape nimeni, în orice 

caz nici unul care să dovedească un atașament indestructibil și mai ales eficient. Își va da sufletul, 

rostind un misterios “What is this?”, în brațele doctorului și nu în cele ale unui iubit devotat, cum 

avuseseră fericirea să moară Leonardo, Michelangelo, Ceaikovski. 

Conștient încă de la sfîrșitul adolescenței de homoerotismul său nativ, și după ce va fi traversat 

nu puține experiențe de acest gen, se hotărî totuși, la vîrsta de 33 de ani, să se căsătorească. 

Viitoarea sa soție, actrița chiliană Felicia Montealegre, avea cunoștință de excentricitățile 

seducătorului “Lenny” dar, îndrăgostită nebunește de el, nutrea clasica iluzie heterosexuală a 

posibilității de a-l “vindeca”. Fiul și cele două fiice aduși pe lume de ei contribuiră la imaginea 

căsniciei ideale, întreținută și cu ajutorul unei propagande fotografice care profita de toate ocaziile 

pentru a arăta admiratorilor din toată lumea cum arată o familie americană model. 

De ce a trebuit Leonard Bernstein să joace această comedie? Înainte de toate, neîndoios, 

deoarece în America anilor ’50, anii Mac Carthy, era o condiție sine qua non, dacă nu a reușitei 

sociale și profesionale, în orice caz a putinței de a-și croi un drum fără perspectiva de a fi arătat cu 

degetul din motive de moralitate sexuală, ceea ce pe atunci putea fi fatal unei cariere. Bisexualitatea 

— adică faptul de a se simți deopotrivă atras de ambele sexe — ar justifica în plus acest pas, în 

interpretarea unora ditre biografii săi. O justificare totuși ceva mai îndoielnică, deoarece ea nu 

permite niciodată stabilirea sincerității cu care o persoană homosexuală încheie un pact matrimonial 

cu caracter heterosexual. N-a vrut ea oare să mascheze de ochii lumii adevărata sa fire? Și în 

definitiv această bisexualitate, ca atracție deopotrivă de puternică pentru amîndouă sexele, este ea 

oare reală și posibilă? Nu este ea doar o născocire? Un bărbat este desigur capabil să cultive 

sexualmente, fără greutăți de ordin fizic, ambele feluri de relații, totuși sufletește este foarte, foarte 

probabil că el simte o atracție dominantă pe care, însă, dintr-un motiv sau altul, o poate refula, cu 

urmările de rigoare. Or, o tendință homosexuală înnăscută posedă o forță și o indestructibilitate 

incomparabile. În liberă competiție, adică fără constrîngeri artificiale, cu posibila tendință 

heterosexuală prezentă în aceeași ființă, ea va ieși întotdeauna învingătoare, chiar dacă va avea de 

așteptat decenii pentru a repurta o asemena victorie. Evoluția căsniciei Bernstein va confirma acest 

model, care este mai mult decît o presupunere sau o ipoteză. 

Vreme de douăzeci și cinci de ani, Leonard Bernstein își satisfăcuse cum putuse valența 

homosexuală, profitînd mai ales de viața sa itinerantă de dirijor dorit pe toate meridianele lumii. 

Veni însă clipa cînd fondul originar al firii sale nu mai suportă refularea care-l condamna la o 

existență chircită și sufocantă. Se hotărî să-și trăiască la lumina zilei relația homosexuală cu tînărul 

său colaborator literar Tommy Cotran, spre disperarea crescîndă a soției și reacția bineînțeles 

indignată a opiniei publice. Nici una, nici cealaltă nu-l impresionă. Radicalizîndu-și comportarea, 

părăsi domiciliul conjugal și își luă favoritul în lungiile-i călătorii dintre care una, pe coasta 

Pacificului, avea semnificația unei adevărate “luni de miere”. Felicia îi dădu un ultimatum: ori eu, 

ori el. Bernstein nu numai că se decise în inima sa pentru “el”, dar ținu să-și facă amplu cunoscută 

hotărîrea în cadrul unui concert în care dirija simfonia nr. 14 de Șostakovici, cu care ocazie făcu 

această apologie publică a libertății în fine regăsite: “Am ajuns să înțeleg, că pe măsură ce moartea 

se aproapie, un artist trebuie să se elibereze de tot ce-l poate îngrădi și să creeze în deplină 

libertate. Am hotărît că trebuie s-o fac și eu, spre a trăi restul vieții mele așa cum doresc”.93 

Profundul dezechilibru prin care trecea soția abandonată lua forme cînd depresive, cînd agresive. În 



cursul unei crize de furie se dezlănțui într-o imprecație ce se voia prevestitoare și suna aproape ca 

un blestem: “Vei muri ca un bătrîn cătrănit și singuratic”.94 

Cancerul pulmonar, pe care Felicia și-l descoperi la foarte scurt timp, generă în Leonard 

Bernstein puternice remușcări. Sub imperiul lor reveni în sînul familiei, străduindu-se să refacă 

imaginea idilică de odinioară, grav compromisă. Dar destinul deschisese amîndurora drumuri noi 

care-și impuneau singure continuarea. Boala Feliciei se înrăutăți și, la mai puțin de doi ani de la 

naufragiul căsniciei lor, o conduse la mormînt. Obsesia vinovăției creștea atît de amenințător în 

muzician, încît acesta își văzu rezistența nervoasă periclitată și recurse la asistența unui psihanalist. 

Muzica, gloria și călătoriile se arătară însă mai eficace decît psihiatria. Soțul torturat de probleme de 

conștiință deveni în curînd “văduvul vesel”. 

Descoperind la șaizeci de ani că poate încă savura voluptățile unei vieți senzuale, își zise că 

trebuie să se grăbească a recupera ceea ce își refuzase de-a lungul anilor de căsnicie. Urmă, așadar, 

un deceniu de frenezie erotică pur homosexuală. Nu s-au înregistrat descinderi ale sale în medii 

promiscue, dar nici nu avea nevoie de ele. La stilul său exorbitant de viață, mereu înconjurat de 

tineri admiratori gata să-i cadă la picioare, nu avea de făcut decît un semn pentru a-și oferi orice 

desfătare își dorea. Și a făcut atîta uz și abuz de acest privilegiu, încît biografii lui, după ce începeau 

a menționa nume ca Cristoph Eschenbach, Justus Franz, Aaron Stern, Mark Adams Taylor, 

abandonau enumerarea, deoarece nu mai puteau ține pasul cu nesățioasa senzualitate a maestrului 

care-și schimba iubiții precum cămășile. 

Și toată această evoluție avea loc paralel cu o activitate în care Bernstein, dirijînd simfonii de 

Mozart, Beethoven și Mahler, apărea pe podium ca o întruchipare a spiritului triumfător. Să fi fost 

oare muzica atît de neputincioasă în a-i modela și fortifica sufletul? Să nu fi remarcat el sau să nu-l 

fi deranjat oare contrastul strident dintre culmile de extaz artistic și abisul unei existențe dominate 

de puterea întunecată a simțurilor dezlănțuite? 

Delirul sexual spre care se îndrepta nu fusese desigur cauza morții Feliciei, al cărei cancer 

pulmonar era înainte de toate consecința a treizeci de ani de fumat pătimaș. E însă aproape sigur că 

el determinase deteriorarea fizică vertiginoasă a muzicianului, lăuntric sfîșiat prin dubla existență 

pentru care se hotărîse. O sfîșiere ce conducea ineluctabil la împlinirea sumbrei prevestiri făcute de 

Felicia Bernstein în acele momente de deznădejde, generatoare de clarviziune. 



 

 

54. Cealaltă lege 

Ce i-a putut determina pe intelectuali de talia lui Montherlant și Bernstein să coboare atît de jos 

în felul lor de a-și procura plăcerea sexuală? Răspunsul pare aproape de la sine înțeles: puterea 

irezistibilă a impulsului homoerotic. Să fie însă aceasta chiar așa de irezistibilă, încît să poată 

îngenunchea cu ușurință ceea ce e mai nobil în ființa umană — demnitatea persoanei? A se 

descoperi homosexual nu e nici o rușine. A cerși însă favoruri celor ce stîrnesc dorințe, a se bălăci în 

promiscuitatea străzii, saunelor și parcurilor, a face din căutarea voluptății o îndeletnicire de fiecare 

zi și de fiecare noapte: iată un mod de viață care ar trebui să-l facă pe homosexual să-și pună rușinat 

întrebări foarte serioase asupra rostului său pe lume, dacă sentimentul demnității personale e încă 

viu în el. Necesitate firească a psihologiei și biologiei umane, plăcerea devine pentru acesta o 

capcană funestă din momentul în care a ieșit de sub controlul unei lucidități exigente, al unei 

conștiințe superioare de sine. 

Un început primejdios de schizofrenie (mai gravă decît cea familiară psihiatrilor) se schițează 

cînd o asemenea conștiință de sine există, dar este lipsită de voința indispensabilă pentru a guverna 

sensibilitatea elementară și senzualitatea pe care ea o secretă. O viață care decurge pe două planuri 

paralele sau alternative — unul foarte elevat, celălalt mocirlos — acumulează tensiuni care, mai 

devreme sau mai tîrziu, vor trebui să explodeze. În general, explozia se produce ca punct culminant 

al unei evoluții lăuntrice caracterizate printr-o lipsă crescîndă de respect față de propria persoană, 

adică printr-o atrofiere a demnității. Un artist, un gînditor nu poate să nu se resimtă dureros de pe 

urma acestei autodesconsiderări, chiar dacă, prin raționamente sofisticate și pledoarii pro domo, va 

fi găsit justificare tuturor nebuniilor sale. Or, această suferință tainică, de obicei numai lui știută și 

poate chiar ignorată la nivelul gîndirii, își picură și ea treptat veninul în acest cocktail exploziv 

alcătuit din înalte aspirații și foarte triviale practici. 

“Dansatorul secolului”, cum era numit de admiratorii săi, Rudolf Nureev (1938-1993), care 

încarna pe scenă cu entuziasmantă elocvență caractere dintre cele mai nobile, nu cunoștea nici 

limită, nici opreliște lăuntrică în goana după cele mai vulgare forme de voluptate. Uneori opreliștea 

trebuia să vină brutal din afară. În pauza dinaintea ultimului act al unui spectacol de balet la Opera 

din Melbourne, dispăru pentru a-și căuta un partener sexual într-o toaletă publică din apropierea 

teatrului, unde poliția de moravuri îl surprinse îngenunchiat, în plină activitate, în fața unui tînăr și 

solid australian, ceea ce, bineînțeles, întîrzie considerabil reluarea spectacolului.95. Așa arăta stilul 

său homoerotic; purtîndu-l din aventură în aventură, acesta îl conduse la spitalul Perpétuel Secours 

din Paris unde “boala secolului”, SIDA, îl răpuse la o vîrstă cînd încă mai putea face foarte mult 

pentru arta pe care o adora și pe care o slujise cu fervoare și geniu. Acest sfîrșit era însă și o 

eliberare de chinurile ultimului său deceniu de viață, cînd pendularea dintre scenă și bordel trebuia 

să treacă din ce în ce mai frecvent prin spitalele unde incurabila boală își arăta implacabilele 

progrese. 

Exact așa își terminase zilele, cu nouă ani în urmă, cel pe care francezii îl considerau cel mai 

mare filozof al lor, după moartea lui Sartre: Michel Foucault (1926-1984). Fusese însă un adevărat 

filozof, adică un îndrăgostit de înțelepciune, gînditorul care-și începuse cariera intelectuală prin a 



proclama, în celebra-i carte “Les mots et les choses”, amurgul și caducitatea omului (imitînd à la 

française acel “Gott ist tot”, adică Dumnezeu a murit, rostit în secolul anterior de Nietzsche)? Or, 

această afirmație inițială, din care se strădui să facă o convingere, îl scuti de orice scrupule în 

realizarea impulsurilor homosexuale ale firii sale. Revelația vieții sale avea s-o trăiască prin 

întîlnirea cu “revoluția Gay” din America anilor ’70. Ceea ce i se oferea prin spargerea zăgazurilor, 

prăbușirea tabuurilor și înfrîngerea interdicțiilor cu vechime seculară depășea tot ce-și putuse 

imagina pînă atunci ca posibil în satisfacerea pornirilor erotice. Mai ales formele sado-masochiste 

ale acestei istorice descătușări îl fascinară și-l înrobiră într-un asemenea grad, încît le integră 

cercetării sale cu veleități filozofice. Despre promiscuitatea saunelor avea să se pronunțe în termeni 

extatici. O forță întunecată triumfase în el. Boala înainta implacabil, dar el nu voia să se oprească 

nici în aventuroasele sale descinderi în subteranele homoerotismului de pe ambele continente, nici 

în investigația socio-psihologică legată de ele. “Je sais que j’ai le SIDA, mais mon hystérie me 

permet de l’oublier” 96. 

Alteori sumbrul deznodămînt este impus cu brutalitate din afară, dar unei priviri avizate îi apare 

totuși lăuntric determinat printr-o evoluție ce parcă striga după un asemenea sfîrșit. Făptuitorul, 

aparent vrăjmaș, acționa în realitate ca simplu agent al fatalității: auzise strigătul și se grăbea să sară 

în ajutor pentru a pune capăt unei existențe chinuite prin sfîșierea ce singură și-o impusese. Căci 

această funcție o îndeplinea Kenneth Hallwell sfărîmîndu-i capul lui Joe Orton (1933-1967), 

dramaturgul englez foarte popular în acei ani, cu care trăia ajutîndu-l totodată să-și scrie piesele, dar 

din partea căruia nu primise decît ingratitudine, sexul de stradă fiind pentru el mai important decît 

atașamentul statornic. Sau Pino Pelosi, cînd îl strivea sub roțile automobilului pe renumitul scriitor 

și regizor italian Pier Paolo Pasolini (1922-1975) într-o noapte de noiembrie pe plaja de la Ostia 

lîngă Roma, în urma unei scene pe care ne-o putem doar imagina. Or, Pasolini nu era numai un 

artist excepțional; el era de asemenea un autentic căutător spiritual, un luptător pentru dreptatea 

socială, un mare prieten al celor săraci și împilați. Calități care nu l-au împiedicat să caute cu 

înverșunare plăcerea în locuri și cu ființe nedemne de ceea ce era el în fondul său intim, ultima 

dovadă fiind tocmai compania în care se afla în acea noapte de toamnă. Tînărul prostituat (care 

după ispășirea nu foarte asprei pedepse avea să fie arestat în repetate rînduri pentru furturi) 

acționase și el ca trimis al fatalității de care artistul se simțea morbid atras și căreia nu a încercat să i 

se opună. O seamă de biografi au exprimat chiar presupunerea că Pasolini dorea, aștepta și căuta un 

mod de a pune capăt unei vieți resimțite de el dintotdeauna ca infernală (cu atît mai mult cu cît își 

detesta homosexualitatea). Crima aceasta o amintește pe cea căreia i-a căzut victimă marele 

arheolog și istoric al artei Johannes Joachim Winckelmann (1717-1768), atît de admirat de 

Goethe. Venind de la Roma — unde petrecuse mulți ani încercînd cu succes variabil să-și sublimeze 

înclinarea homosexuală prin adîncirea în splendorile artistice ale Greciei antice, dominate de 

frumusețea nudului masculin —, se opri pentru o săptămînă la un hotel din Trieste. Intră acolo într-o 

enigmatică relație cu tînărul bucătar Francesco Arcangeli de la care probabil că aștepta un anume 

gen de desfătare. Or, acesta îl ucise înjunghiindu-l, dar nu din motive sexuale, ci pentru că-l ispitise 

colecția de monede antice ale arheologului. Asasinul fu prins și numaidecît executat. 

Zugrăvirea infernului homoerotic ar putea lua proporții panoramice, nu însă din cauza 

homosexualității, ci din aceea a condiției umane însăși, care este nu numai aspirație spre înalturi 

(cum spune, etimologic, cuvîntul “antropos”), dar și ceea ce Pascal numea “cloaque de misère”. Iar 

sexualitatea este terenul pe care flora sălbatică și fauna mizeriei umane cresc formînd o adevărată 



junglă a instinctualității dezlănțuite. La ce bun însă să ne croim drum mai departe prin această 

junglă inventariind extravaganțe care de care mai ingenioase în perversitatea lor? Oricît ar fi de 

numeroase, exemplele n-ar putea adăuga nimic constatării esențiale: scăpată de sub controlul unui 

spirit lucid, exigent și stăpîn pe sine, pornirea homoerotică se transformă într-o forță independentă, 

cu desăvîrșire rebelă la poruncile părții cugetătoare din om și foarte adesea chiar subordonîndu-și-o. 

Să însemne această constatare o invitație la asceză? Cîtuși de puțin. Noroiul nu trebuie să facă 

neapărat parte din Erosul homosexual, și nici nu-l definește, de altfel exact cum stau lucrurile și cu 

cealaltă formă a Erosului. Dacă vrea să se realizeze ca adevărată iubire, cu nimic mai prejos de cea 

heterosexuală, afecțiunea dintre două ființe de același sex se va descoperi chiar incompatibilă cu 

aceste abdicări de la înalta ei vocație. Nu la satisfacerea dorinței trebuie renunțat, ci la degenerarea 

acesteia în forme care înjosesc spiritul și destramă sufletul. Acestea nu decurg din natura 

homosexuală a atracției, ci sînt devieri provenite dintr-o slăbire a controlului de sine, iar fără de 

acesta dorința însăși își pierde prețul și se autodistruge ca atare. 

Dacă cel ce-și descoperă această înclinare nativă o acceptă, o înțelege, o cultivă în mod demn și 

îi rămîne credincios, el poate fi sigur că destinul se va însărcina cu împlinirea umană a aspirației 

sale intime. Nu i se cere decît puțină răbdare și multă încredere. Așteptarea activă, care refuză căile 

facile și vulgare, va căpăta răspunsul dorit din partea vieții însăși, cu minunata ei artă de a face să se 

întîlnească ființele predestinate a trăi împreună, cel puțin pentru un timp. Destinul este partenerul 

luminos al fiecărui om care tinde sincer, ardent și fără a face compromisuri, spre o realizare 

superioară de sine; realitatea lui e tot atît de tangibilă ca aceea a ființei din carne și oase. El va crea 

împrejurările și mijloacele care vor face posibil ca o iubire, indiferent de natura ei, să se nască și să 

crească, departe de acele zone primejdioase unde n-are ce căuta, promiscuitatea și instinctualitatea 

dezlănțuită fiind de fapt negarea ei. Cine însă, cochetînd cu frivolitatea și complăcîndu-se în ea, 

optează pentru aceste zone, zădărnicește opera benefică a destinului și își alege ca partener acea 

creatură a pornirilor nestăpînite care se cheamă fatalitate. 

Devotamentul față de sine însuși sub semnul respectului de sine, al demnității inviolabile și al 

abținerii de la orice compromis va exclude din capul locului legăturile formale destinate să 

servească drept paravan unor relații cu persoane de același sex. Căsnicia de ochii lumii este una din 

petele cele mai rușinoase pe conștiința homosexualității universale. Un contract matrimonial fără 

justificare sufletească și erotică este o dublă necinste; față de propria persoană și față de cealaltă 

ființă, care așteptînd de la căsnicie ceea ce este în drept să aștepte, se vede înșelată. Din acest punct 

de vedere, un Oscar Wilde, un André Gide, un Thomas Mann vor fi avut desigur să-și facă multe și 

chinuitoare reproșuri pentru a fi impus soțiilor lor jertfe pe care nu erau îndreptățiți să le ceară. Spre 

deosebire de ei, alți creatori, ca Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel, Delacroix, Gericault, care au 

preferat celibatul și a căror viață nu permite identificarea unei legături erotice fără echivoc cu sexul 

opus, dar în schimb învederează un adevărat cult pentru prietenia masculină, sînt exemple de 

responsabilitate atît față de instituția matrimonială, cît și față de femeie ca persoană. Este întru totul 

posibil ca ei să fi știut, de asemenea, să-și trăiască discret și demn foarte probabila lor alteritate 

sexuală.  

Un caz ieșit din comun e cel al compozitorului Frédéric Chopin (1810-1849), adesea pus în 

legătură cu scriitoarea George Sand, alături de care a trăit mai mulți ani. Or, moștenirea sa 

epistolară, cunoscută azi în totalitatea ei, dovedește fără putință de tăgadă predilecția sa 

sentimentală răspicată pentru cei de același sex, îndeosebi penru Titus Wojciechowsi și Julius 

Fontana, efuziunile față de aceștia lăsînd nu rareori să se întrezărească o afecțiune senzuală. Pe de 



altă parte, este bine știut că nu el se îndrăgostise de George Sand, ci aceasta, numită de mulți 

“vampirul”, era cea care voia să-l aibe în posesia ei pe mult admiratul pianist, iar Chopin cedă. De 

ce a acceptat el această relație? Un răspuns exact nu e posibil. Poate voia și el să evite bîrfa 

necruțătoarei societăți mondene pariziene? Ajuns însă la o limită a toleranței, puse capăt acestei 

conviețuiri (care nu luase o formă matrimonială) și trăi pînă la sfîrșitul destul de scurtei sale vieți în 

compania exclusivă a singurătății, bolii și muzicii. Cum multă lume punea în seama scriitoarei acest 

eșec sentimental, mai ales că Chopin rămînea neajutorat în dureroasele sale neputințe fizice, George 

Sand se simți obligată să facă o dezvăluire intimă, destinată a o justifica în calitatea ei de femeie: 

timp de șapte ani fusese nevoită să trăiască alături de etericul muzician... ca o fecioară! Nu este 

exclus ca Chopin însuși să-și fi viețuit alteritatea în mod cast. Sub un aspect mai general se poate 

afirma că în secolul XIX arta și literatura au ajutat multor creatori să-și purifice homosexualitatea, 

să scape cel puțin în parte din strînsoarea de clește a nesățiosului instinct. În veacul XX rolul 

creativității avea să se inverseze: din mijloc de a domina pornirile, devenea stimulentul și 

instrumentul acestora. 

Probabil că nu există homosexual care să nu se vadă confruntat cu tentația de a coborî spre 

zonele mlăștinoase ale propriei ființe, făcînd astfel pașii prin care-și croiește drum spre zonele 

mlăștinoase din afara sa: locurile unde voluptatea se cumpără și unde mișună cei dispuși să-și vîndă 

corpul pentru o noapte sau chiar pentru cîteva minute, lume a relațiilor efemere, urmate de un 

dezgust de sine însuși care face să dispară pînă și amintirea plăcerii în conștiințele mai sensibile. La 

această lume face aluzie André Gide caracterizîndu-și senzualitatea în acești termeni: “Dorința 

mea, constînd în parte din curiozitate, se epuizează foarte repede, ba chiar, cele mai adeseori, cînd 

plăcerea e desăvîrșită, mă simt dintr-o dată ca îmbătat. Nu mă încearcă nevoia nici să reiau, nici să 

repet. Astfel încît celălalt rămîne dezamăgit”90. A ceda unei asemenea tentații e de natură să 

îmbogățească experiența și cunoașterea, ba chiar să fortifice sufletul, tocmai grație experienței 

străbătute și cunoașterii dobîndite. Granița care, în această aventurare, se cere respectată, dacă se 

dorește evitarea unei degringolade fatale, este întotdeauna individuală; nu poate fi formulată în chip 

abstract și general valabil. Ea depinde de rezistența spirituală a fiecăruia, manifestată prin gradul de 

conștiință a demnității personale și lăuntrice. Cîtă vreme, în ciuda alunecărilor, cel avid de 

experiențe și senzații noi percepe lumina acesteia încă lucind în el, șansele de redresare sau de 

regăsire de sine sînt considerabile. 

Cel mai prost inspirat fel de a ține piept tentației este să încerci a-ți violenta tiranic firea, 

cultivînd artificial ura față de înclinarea naturală. Se obțin pe această cale efecte contrarii celor 

dorite: exacerbarea chinuitoare a imaginației lascive, însoțită de sentimentul crescînd al unei 

existențe frustrate (ca în cazul lui Thomas Mann) sau dezlănțuiri furioase ale instinctului detestat 

(tipice pentru Foucault și Pasolini, amîndoi în profund dezacord cu ei înșiși). Înțelept și prudent este 

să se accepte această servitute a condiției umane (de care heterosexualitatea nu e scutită, ci doar mai 

bine ocrotită), viețuind-o însă cu măsura și luciditatea care permit, într-un prim stadiu, 

recunoașterea derizoriului, și în cel următor transformarea experienței într-o forță propulsoare în 

sens ascendent, cum se întîmpla cu Marcel Proust: după o tinerețe sexualmente zvăpăiată, acesta 

ajunsese, ajutat și de boală, la o asemenea sublimare și interiorizare a înclinării sale native, încît din 

ea se născu una din cele mai importante capodopere ale romanului modern — “În căutarea timpului 

pierdut” —, scrisă de el în condițiile unei adevărate auto-claustrări. Într-atîta se ridicase deasupra 

obișnuințelor degradante de altădată, încît îngrijitoarea lui din ultimii ani de viață, Céleste Albaret, 



văzînd aproape un sfînt în acest om care petrecea cea mai mare parte a zilei în pat, s-a simțit 

obligată, în cartea ei de amintiri “Monsieur Proust”, să respingă ceea ce îi apărea a fi o acuzație 

nefondată, și a făcut-o cu înduioșătoare candoare. Avea dreptate, dar numai pentru timpul cît stătuse 

în preajma scriitorului foarte bolnav, pe care-l vedea cufundat exclusiv “în căutarea timpului 

pierdut”; nu avea însă nici o idee despre experiența personală aflată la originea a ceea ce Proust 

povestea în “Sodoma și Gomora”. 

Dar nu este neapărat necesară o asemenea sublimare pentru ca tentațiile inferioare, 

promiscuizante, cărora li se vede expus libido-ul, să fie ținute în șah. André Gide a fost un adevărat 

maestru al artei de a cocheta cu frivolitatea erotică fără a-i îngădui să intre în sanctuarul său intim, 

și aceasta toată viața lui. Cu cîteva luni înainte de a muri, în Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits, cînd 

avea aproape 82 de ani, își recunoștea cu dezarmantă sinceritate și simplitate slăbiciunea sa 

incorigibilă pentru farmecul juvenil masculin, și cu osebire adolescentin: “Pentru a obține ceea ce 

vreau, sînt tenace, îndrăzneț, cutezător chiar, nepăsător în fața obstacolelor; dar pentru a rezista la 

ceea ce puritanii numesc «ispită», nu fac două parale. Nici nu încerc măcar. Dacă aș crede în 

diavol (m-am prefăcut uneori că într-adevăr cred: e atît de comod!) aș spune că pactizez 

numaidecît cu el”98. Dar tot acolo el spunea: “Zona morală sau intelectuală sau sentimentală 

rămîne în mine atît de separată de excitația erotică, încît una o exclude pe cealaltă, iar 

numeroasele mele prietenii au fost complet ferite de orice intruziune sexuală... Ele au rămas, așa 

cum se cuvenea, caste; de aici soliditatea și trăinicia lor”99. Putem vedea aici o aluzie la acel 

sanctuar intim unde se decide dacă un pas în jos trebuie făcut sau nu, și unde este de cea mai mare 

importanță ca lumina spiritului conștient și responsabil să rămînă mereu aprinsă. Lumină care, 

desigur, în Gide nu s-a stins niciodată; putem totuși să ne îndoim de calitatea pornirii sale erotice, 

prea tributară efemerului și prea dezlipită de viața sufletului. Nu este o judecată, ci doar o 

constatare. Căci el a răscumpărat ceea ce era discutabil în senzualitatea sa printr-o angajare, un curaj 

și o autenticitate care fac din el dacă nu un sfînt, oricum un «fericit» al istoriei homosexuale. Iar 

fericit, omenește fericit, s-a simțit el într-ade-văr pînă în ultimele sale clipe. Nu este exclus ca 

tocmai din această slăbiciune destul de înțelept guvernată să i se fi tras luminoasa longevitate. 

Să fie, așadar, irezistibilă puterea instinctului homoerotic de a trage spiritul în jos și de a-l umili? 

Doar în parte, și nu pentru toți. El poate într-adevăr mult, dar nu orice. O minte agilă și cultivată nu 

va fi pentru el un obstacol greu de înlăturat. Tocmai ea este cea care de obicei resimte ca irezistibilă 

ofensiva interioară a libido-ului și i se predă, gata să-l urmeze ca hipnotizată în înjositoarea coborîre 

pe care acesta i-o impune. Dar sentimentul demnității fundamentale, susceptibil să crească pînă la 

intuirea unei esențe divine în ființa omenească, este o stîncă de care amintita ofensivă se lovește 

neputincioasă. Numai un asemenea sentiment este înzestrat cu o forță care se poate măsura cu cea a 

instinctului. Iar dacă el este alimentat conștient și perseverent, poate conta chiar pe o netă 

superioritate în această confruntare. Da, cineva poate fi homosexual liber de orice prejudecăți și de 

orice convenționalism social, fără ca prin aceasta să trebuiască a se tăvăli în noroiul depravării. 

Conștiința acelei regalități inte-ri-oare, proprie în principiu oricărei ființe, îl reține de la tot ce-l 

poate diminua spiritual în proprii săi ochi, larg deschiși și scrutători. El diferențiază cu repeziciune 

ceea ce se armonizează cu demnitatea sa de ceea ce o contrazice. Stăpîn pe sine, s-a deprins să ceară 

foarte puțin și foarte rar, iar dacă o face, știe cînd se cuvine și cînd nu. Dar mai ales cerșitul plăcerii 

îl evită el ca pe o primejdie mortală pentru respectul de sine. În general preferă să i se iasă în 

întîmpinare, iar atunci va răspunde după ce-și va fi întrebat mai întîi demnitatea. O demnitate care, 



însă, și-a plecat urechea la glasul inimii. Erosul vine după aceea, și în orice caz este pentru mai 

tîrziu. În numele iubirii, al adevăratei iubiri: aceea care se vrea indestructibilă, perenă. 



 

55. De la înălțimea zborului de pasăre 

De ce o fi făcut oare Dumnezeu homosexualii? Căci am putea formula și în felul acesta 

întrebarea fundamentală, în măsura în care împărtășim convingerea lui Spinoza care stabilea, atît de 

revoluționar pentru secolul XVII, un raport de identitate între natură și principiul divin al existenței: 

Deus sive natura. Așadar, dacă natura a vrut-o, înseamnă că aceasta a fost și voia Demiur-gului. 

Devine treptat evident pentru întreaga planetă că persecuta-rea, marginalizarea, înfierarea și 

contestarea homosexualilor în însăși rațiunea lor de a fi pe acest pămînt s-au datorat — eufemistic 

vorbind — incapacității umane de a înțelege și accepta ceva ce există, o realitate care, chiar 

contrariind gusturile sau credințele unora, este totuși de netăgăduit ca atare. Ne izbim iarăși și iarăși 

de străvechea, pare-se incurabilă, meteahnă a omenirii: greutatea sau chiar refuzul celor ce 

formează o majoritate, indiferent pe ce tărîm al vieții, de a-i considera la fel de legitimi în această 

lume pe cei ce reprezintă o minoritate, și întotdeauna cu subtonul că de fapt aceștia din urmă nu sînt 

justificați să existe, că bine ar face să se alăture celor majoritari. În natură, ceea ce are amploare 

gigantică poate trăi foarte bine alături de ceea ce are o înfățișare mo-destă. Numai omului îi e 

proprie înclinarea asupritoare de a jugula pe cît îi e cu putință fenomenele de disidență sau opoziție, 

de non-conformism sau așa-zisă erezie, de emancipare sau ieșire de sub o tutelă, în fine pe cele de 

alteritate sexuală. Printre acestea din urmă iubirea propriului sex e privită ca dușmanul numărul 1 al 

moralității, familiei și religiozității moștenite, și de aceea fără îndreptățire de a exista. Nu poate fi 

considerat ca ținînd de realitate ceea ce contrazice bazele tradiționale ale conviețuirii umane; e un 

viciu sau o boală ce pot fi în principiu ușor eradicate printr-un tratament adecvat, după care va fi ca 

și cînd n-ar fi existat. Cam acesta este, ușor simplificat, totuși nu caricaturizat, raționamentul 

heterosexual curent, care, în contexte politice sau religioase totalitare a luat întotdeauna forme 

crîncene în intoleranța lor. Iată, publicată în revista americană de circulație mondială, “TIME”, 

mărturia dramatică a unui homosexual care a avut naivitatea să-l ia în serios. Se intitula “On the 

Hatred of Gays” și era luarea de atitudine a unui cititor față de un articol în care se preconiza 

vindecarea homosexualității prin religiozitate: “Fundamentaliștii creștini pretind că este posibilă 

transformarea homosexualului în hetero-sexual prin adeziunea la principiile creștine. Această idee 

este în cel mai bun caz perfidă și în cel mai rău o minciună nerușinată. Pe la mijlocul anilor ’70 am 

fost figură de afiș (“poster boy”) pentru una din aceste «convertiri» la heterosexualitate. Afirmam 

că m-am «schimbat» și chiar că m-am căsătorit și am adus pe lume un fiu. Degeaba însă m-am 

rugat eu fierbinte să-mi fie schimbată orientarea sexuală, și degeaba am tot crezut că voi fi 

“izbăvit” de păcatul homosexualității; în cele din urmă a trebuit să accept inevitabilul. Am pus 

capăt acestei false existențe, am lăsat în urma mea o soție plină de amărăciune și care se simțea 

trădată și l-am putut vedea pe fiul meu, acum în vîrstă de 18 ani, luptînd cu iubirea față de mine și 

cu ura față de homosexuali. Din nefericire, am lăsat ruini după mine, dar niciodată nu m-am simțit 

mai bine și mai sănătos decît cum m-am simțit după ce am încetat să mai trăiesc în mod fals”.100 

Dar nu s-a dovedit formidabil de reală, adică ontologic înrădăcinată în condiția umană, această 

homosexualitate care, pe lîngă că a supraviețuit milenarelor încercări de exterminare cărora le-a fost 

supusă, a rămas statistic intactă, doar psihologic întrucîtva traumatizată? Popoare și populații, 

seminții și triburi au putut să dispară de pe suprafața pămîntului prin genocid, decadență, epuizare 



demografică, imposibilitate de a face față vitregiilor naturii sau celor impuse de civilizația modernă. 

Confruntată din plin cu situații de un dramatism asemănător, homosexualitatea universală nu și-a 

văzut cîtuși de puțin diminuată ponderea specifică în viața umanității. Au vrut s-o extermine, au 

obligat-o să se refugieze în catacombele psihologice ale societății, s-a așteptat dispariția ei de la sine 

în prezența anumitor condiții cu efect scontat ca nimicitor. Or, nici o represiune n-a obținut ceea ce 

dorise, nici o prognoză sadistică a puternicirilor ei adversari nu s-a realizat. Homosexualii continuă 

să existe pretutindeni ca o modalitate transversală de manifestare a condiției umane, străbătînd adică 

toate straturile acesteia, de la cel primitiv la cel super-evoluat, de la culturile antice de pretutindeni 

la civilizația erei atomice, nestînjeniți nici de biologie, nici de geografie și nici de istorie. S-au 

dovedit atît de înrădăcinați în însăși realitatea ființei omenești, încît, prin simpla lor existență, au 

impus dihotomia heterosexual-homosexual ca imediat următoare în importanță celei masculin-

feminin, cu care, de altfel, se întrepătrunde generînd o mare varietate de forme de manifestare 

umană, cu imense consecințe antropologice, spirituale și culturale. Dar care să le fie atunci rostul pe 

lume? 

Că au menirea de a contrabalansa amenințătoarea furie a înmulțirii speciei, al cărei pericol 

omenirea în cvasi-totalitatea ei îl ignoră, este evident. Ceea ce le-a reproșat prostimea, inspirată de 

un patriotism nu atît de autenic, pe cît de demografic — că felul lor de viață, prin extindere, ar duce 

la scăderea populației — ar trebui să apară mai degrabă ca un bine făcut omenirii, dacă aceasta este 

privită ca un întreg, fără miopia spirituală a celui hipnotizat de măruntele probleme de natalitate ale 

propriei sale nații. Demagogia politică a homofobiei isterizate s-a prevalat curent de argumentul 

homosexual — să ne amintim de cuvîntările lui Himmler avînd ecou în cele ale lui Le Pen — pentru 

a explica stagnarea sau declinul natalității și, firește, a cere înăsprirea legislației privitoare la 

periculosul viciu. Or, dacă francezii — căci mai ales despre ei e vorba — devin mai puțini în 

propria lor țară, aceasta nu se datorește faptului că un număr de bărbați ar prefera să se culce cu alți 

bărbați în loc să-și onoreze datoriile matrimoniale: cineva trebuie să fi pierdut simțul ridicolului 

pentru a o afirma, și să fie redus mintal pentru a o crede. Cauzele adevărate ale fenomenului n-au 

nimic a face cu existența homosexualității, care a însoțit dintotdeauna aventura umană fără ca 

adversarilor ei, la fel de vechi ca și ea, să le vină în minte a-i atribui un asemenea efect. Acuza 

demografică, proprie îndeosebi mentalității homofobe a veacului XX, nu este decît o născocire a 

ideologiilor și regimurilor care exploatează patriotismul credul al maselor. Or, homosexualii, prin 

faptul că în principiu nu întemeiază o familie de tip tradițional, nu pot provoca despopularea unei 

țări; caracterul lor minoritar e incompatibil cu un asemenea efect. Ei ar fi putut însă, probabil, 

contribui, și nu atît la scară națională, cît la una universală, ca demografia să se păstreze în limite 

raționale, dacă zelul reproductiv al părții heterosexuale n-ar fi luat forme atît de hipertrofice. Ce 

utile le- ar fi fost chinezilor sau indienilor cîteva milioane de homosexuali capabili să trăiască după 

propria lor lege! 

Nu tot atît de evident — și totuși ușor de constatat pentru cine nu s-a lăsat influențat de clișeele 

de gîndire curente — este că fenomenul homosexual, în măsura în care ne-am străduit să-l 

cunoaștem, ne obligă să luăm în considerație fluiditatea vieții sexuale în om. Departe de a fi 

pietrificată în două sexe contrarii care se atrag în virtutea unei legi fizice (dar cine îndrăznește să 

vorbească și despre cît ajung ele să se urască reciproc, căci ce altceva sînt misoginismul și 

feminismul militant?), sexualitatea este o funcție care uneori se cristalizează, alteori nu. Insuficient 

cristalizată, deci încă plastică, ea își poate modifica sau adapta forma, dar chiar părînd cristalizată, 

nu este în mod absolut asigurată în fața unor împrejurări imprevizibile care o pot face să-și 



redescopere plasticitatea ascunsă și ignorată. Căci aceasta este viața: mai puternică decît rigidele și 

simplistele noastre reprezentări dihotomice. 

A arătat-o cu elocvență impresionantă filmul braziliano-nordamerican din 1985 “Sărutul femeii 

păianjen” cu William Hurt în rolul principal: o capodoperă deja clasică a artei cinematografice. Un 

prizonier politic, “macho” get beget, trebuie să împartă celula cu un homosexual, de ale cărui 

înclinări nu încetează să-și bată joc. Dar homosexualul, pe lîngă că e îndrăgostit de super-virilul 

revoluționar, arată o forță de caracter care nu-l mai poate lăsa indiferent pe tovarășul de celulă, 

sensibil la dovada nobleții umane. Nu numai că, dintr-un elementar respect în fine trezit în el, 

renunță la sarcasmul de heterosexual ignorant, dar însăși simțirea i se înmoaie și răspunde cu 

generoasă reciprocitate iubirii ce i se oferea și care va plăti foarte curînd prețul suprem. Căci pus în 

libertate, deoarece își ispășise pedeapsa pentru vina de a fi fost cum era, și pornind la îndeplinirea 

misiunii încredințate de prizonierul politic căruia îi cîștigase încrederea asolută, va cădea într-o 

capcană a regimului dictatorial (probabil chilian) și va fi ucis. Această relație arhetipală — 

homosexualul care, ajutînd heterosexualului să-și descopere propria-i valență homosexuală, îi 

sporește omenia — nu este rară în cinematografia timpurilor noastre. Nu mică a fost senzația 

produsă în Occident de filmul cubanez “Fresa y Chocolate” unde, în locul prizonierului politic, 

apare un foarte radical și tînăr activist al regimului lui Fidel Castro; vedem cum încetul cu încetul i 

se topește disprețul față de homosexualul, de asemenea tînăr, privit de el ca element socialmente 

dăunător, pentru ca filmul să se termine cu imaginea celor doi strîns îmbrățișați. 

Sexualitatea pe care o au în vedere ideologiile politice sau religioase nu se potrivește nici pe 

departe cu ceea ce este aceasta în realitate. Ființa umană ascunde un abis, de unde pot urca porniri 

pe care nici nu le bănuia înainte ca anumite circumstanțe sau o imprevizibilă evoluție lăuntrică să le 

fi obligat a ieși la suprafață. Abia spre vîrsta de 30 de ani a devenit Oscar Wilde pe deplin conștient 

de homosexualitatea sa, ceva cam tîrziu deșteptată, or între timp el se căsătorise și avea și copii. Ce 

mai putea face? Poetul francez Arthur Rimbaud, deja la o vîrstă foarte tînără amant al lui Paul 

Verlain și părînd predestinat unei homosexualități debusolate, parcurse un drum opus: se transformă 

de-a lungul aventurii sale etiopiene în bărbatul viril care-și ia amante din rîndurile populației 

indigene și pare a fi uitat cu desăvîrșire furtunosul episod homosexual al tinereții sale. Dar ce 

ciudată acea coincidență absolută între abandonarea iubirii pentru propriul sex, adică violenta sa 

desprindere de Verlaine, și încetarea totală a îndeletnicirii sale poetice, pe care n-avea s-o reia 

niciodată! Asemenea lui Rimbaud, marele dansator Nijinski își începu strălucitoarea carieră ca iubit 

al nu mai puțin faimosului impresar rus Diaghilev, de care însă se desprinse după cîțiva ani pentru a 

se arunca în brațele Romolei de Pulsky, devenită imediat soția sa. Cazul său fu însă și mai tragic: în 

noua-i situație, el pierdu nu numai incomparabila-i capacitate coregrafică, dar și sănătatea mintală, 

ceea ce-i impuse trei decenii de tristă vegetare sub ocrotirea devotatei Romola. 

Spre deosebire de el, Verlaine ne pune în fața unei continue oscilări între un fel de iubire și 

contrariul ei, oscilare în care totuși preferința pentru iubirea inter-masculină reprezintă neechivoc 

timpul tare. În situația lui s-au aflat nenumărați bărbați iluștri, cei mai mulți dintre ei lăsînd să se 

întrezărească o preponderență afectivă a înclinării homosexuale, chiar dacă ea nu apare în prim plan 

social, cum s-a întîmplat cu lordul Byron, renumit și prin răsunătoarele-i cuceriri feminine. 

Prematurul și tragicul său sfîrșit este însă ca transfigurat de iubirile inspirate de către adolescenții 

greci, a căror companie îi îndulcea aspra viață de luptător pentru eliberarea acelui popor. 

N-avem nici un motiv să credem că asemenea lunecări și pendulări — cîteva dintr-o mulțime de 

necuprins — ar fi cazuri izolate; celebritatea celor în cauză le conferă, e drept, aspectul unor 



excepții, dar ele nu sînt decît vîrful stîncii care iese din ape și ne sugerează amploarea bazei, ca să 

nu mai vorbim de acele stînci care n-au ajuns să străpungă suprafața unduitoare a mării. Nimeni nu 

poate ști ce se petrece în intimitatea ascunsă a celuilalt, nici măcar cel mai iscoditor psihanalist, dar 

prea multe sînt exemplele de viață sexuală ce curge de la un pol la altul și doar privită din afară pare 

înghețată, ca să nu bănuim că e vorba aici de o trăsătură esențială a condiției umane, chiar dacă la 

cei mai mulți rămîne încă subconștientă sau nemărturisită. Lesbianismul cunoaște oscilări întru totul 

asemănătoare. Proust, în romanul său fluviu, a creat prin Odette tipul femeii care face naveta de la 

un pol la altul al sexualității, spre nefericirea lui Swan. Termenul de bisexualitate cu care fenomenul 

este curent denumit îl transformă într-un caz special, cu o conotație de anormalitate, în loc să 

evidențieze ceea ce este fundamental uman în el. 

Dar omul este un mister nu numai prin direcția imprevizibilă pe care o poate lua evoluția lui sau 

metamorfoza surprinzătoare în care se vede angrenat, ci și prin alcătuirea lui ființială, de asemenea 

puțin corespunzătoare imaginii sugerate de cele două sexe ipostaziate în polaritatea masculin-

feminin. Sufletescul din om este incomparabil mai nuanțat decît ne permite să ne imaginăm această 

opoziție, iar adesea chiar în contradicție cu ea. În virtutea faptului că în fiecare ființă umană sînt 

prezente, în dozaje infinit de variate, atît principiul masculin, cît și cel feminin, este pe deplin 

posibil ca într-un bărbat feminitatea să depășească pragul sub care nu este remarcată și să-i 

influențeze simțitor felul de a fi. Nu înseamnă că devine în mod automat un homosexual, căci acesta 

nu se definește neapărat prin gesturi sau intonații feminine, ci numai că masculinității sale fizice nu-

i corespunde una lăuntrică la fel de clară. Un asemenea om poate fi excelent soț și părinte, fără să se 

simtă niciodată tentat — cel puțin așa cum e văzut el din afară, căci doar el își știe tainele — să 

treacă în celălalt lagăr. 

Este însă posibil și ca această feminitate să fie de o natură care reclamă imperios un partener 

masculin, și atunci avem acel tip de homosexual la care mentalitatea heterosexuală necultivată 

reduce această categorie umană: tipul efeminat. Nu este greu să distingem bunăoară la dirijorul 

Leonard Bernstein, văzîndu-l în înregistrări filmate din ultimii săi douăzeci de ani de viață, un fel de 

a se mișca și gesticula, o nevoie de efuziune sentimentală ce rimează puțin cu ceea ce se așteaptă de 

la un bărbat. Dar el însuși, cu sinceritatea ușor provocatoare care-l caracteriza, mărturisea a se fi 

simțit dintotdeauna pe jumătate femeie. Cînd capătă o și mai mare amploare, natura sufletească 

feminină îl împinge irezistibil pe bărbat la schimbarea radicală a sexului. Este fenomenul numit 

transsexualitate (așa zișii travestiți) care trebuie privit cu respect și înțelegere, iar nu ridiculizat în 

mod ieftin, căci fără o motivare profundă nimeni nu poate fi atît de nebun, încît să vrea a deveni din 

bărbat femeie. 

Imensa frecvență a unor asemenea fluidități în sexualitatea umană obligă un cercetător atent să 

le ia cu adevărat în serios. Prin teoria devierilor patologice nu se explică absolut nimic, cu atît mai 

mult, cu cît cei ce prezintă asemenea particularități sînt psihologic pe deplin normali, cel mult 

complexați prin stupida atitudine ostilă sau batjocoritoare a mediului. O abordare mai inteligentă a 

situației este cea care vede în astfel de fenomene reminiscențe ale unei stări originare de 

nediferențiere, de unitate care precede sciziunii: aceea despre care vorbea Aristofan în “Banchetul” 

lui Platon descriind ființa umană din stadiul mitic al dezvoltării ei sub forma unei sfere perfecte pe 

care zeii, din teamă de puterea ce ar fi rezultat din această simbolică formă geometrică, au hotărît s-

o despice în două jumătăți, cea masculină și cea feminină, care de atunci se caută reciproc. Este 

ceea ce spune și Biblia în prima expunere a Genezei. Căci abia în a doua expunere, care unei lecturi 

profane îi apare ca o inutilă repetare, este vorba de Adam și Eva, adică de creerea a două sexe 



distincte (Geneza II, 18-25), în cea anterioară fiind prezentată o ființă încă fără nume pe care 

Dumnezeu “o făcuse bărbat și femeie” (Geneza I, 27-28). Acesta este “hermafroditul” de la 

începuturi, de care astăzi doar se rîde, dar care de-a lungul antichități, Evului Mediu și Renașterii 

era privit ca simbol al plenitudinii umane. Să ne întoarcem însă la examinarea fluidității erotice în 

cadrul homosexualității masculine. 

Lucrurile se complică atunci cînd viața sufletească a homo--  sexualului e dominată de principiul 

masculin. Dacă nu se dă în spectacol, și în plus mai face și o căsătorie de ochii lumii, nimeni nu-i va 

bănui adevărata fire. El poate tinde spre semeni în care predomină feminitatea, și atunci rezultă o 

homosexualitate calchiată după modelul heterosexual; unui astfel de tip îi aparținea Jean Marais, 

care-și găsise în Jean Cocteau complementul feminin desăvîrșit. Nu puțini sînt însă aceia cărora 

această însoțire le repugnă, ei dorindu-și un partener la fel de viril, și aceasta este homosexualitatea 

pură, adică adevărata homosexualitate, în care nu atracția semnelor contrarii, ci atracția, ieșită din 

ordinea fizică a lucrurilor, a entităților cu același semn este determinată. Acest gen de relație e cel 

care corespunde în modul cel mai deplin etimologiei conceptului făurit de Benkert. Expresia ei 

emble-matică o găsim în iubirea care-i unea pe regele Alexandru al Macedoniei și generalul său 

Heifaistion. Iată însă că și în cazul gloriosului cuceritor se produse alunecarea erotică clasică spre 

polul opus, cînd se îndrăgosti nu de o femeie — și aici se arată originalitatea fenomenului 

homosexual Alexandru Macedon, total insensibil la farmecele celuilalt sex —, ci de frumosul eunuc 

Bagoas, de la care primi dulceața feminină ce n-o putea găsi la devotatul, dar foarte bărbătescul 

Hefaistion. 

Un adevărat miracol se poate produce la unirea dintre doi bărbați de aceeași intensitate 

temperamentală și forță morală, adică întruchipînd ambii în mod suprem ideea de virilitate. Din 

întîlnirea principiului masculin cu el însuși un nou spirit feminin se naște, de cu totul altă natură 

decît cel al homosexualității efeminate. E miracolul iubirii, una și indivizibilă, căreia puțin îi pasă 

de sexul prin care se manifestă. Ea poate face ca apropierea a două suflete, ce par învîrtoșate de 

vitregiile unei vieți de lupte, să genereze totuși o căldură și o duioșie ce le învăluie, transfi-gurîndu-

le și umanizîndu-le, ca și cum potențarea cea mai înaltă a principiului masculin ar face să țîșnească 

din el însuși, iradiind învăluitor, splendoarea a ceea ce Goethe numea “eternul feminin”. În această 

lumină îi vedem scăldați pe unii reprezentanți ai homosexualității eroice precum Carol al XII, regele 

Suediei, și Frederic cel Mare. 

În context lesbian toate aceste posibilități se repetă aproape simetric, inversate însă ca într-o 

oglindă. La rîndul său, sufletul femeii posedă frecvent, poate chiar mai izbitor decît e cazul la 

bărbat, trăsături ce transcend sexul ei fizic. În plus, femeia beneficiază de privilegiul de a nu deveni 

ținta ironiei publice cînd apare cu trăsături masculine în comportament sau în felul de a se îmbrăca, 

așa cum se întîmplă cu bărbații ce nu-și reprezintă sexul la cel mai înalt nivel de masculinitate. O 

femeie bărbătoasă nu e neapărat lesbiană, ea poate fi pur și simplu o autoritară “mater familias” în 

fața căreia chiar și soțul tremură uneori (mai ales cînd bărbăția sa e deficitară). Un fel viril de a fi 

indică însă de cele mai multe ori o înclinare spre același sex, de obicei în forma sa delicat feminină, 

mai rar în aceea a femeii virile. O lesbiană foarte virilă nu produce însă în lume niciodată impresia 

penibilă pe care trebuie s-o suporte homosexualul feminizat. Fără discuție că lesbianismul se 

integrează mai armonios și mai puțin provocator societății, decît homosexualitatea masculină. Poate 

că tocmai de aceea nu a avut atît de suferit în decursul istoriei. Și aici pun un punct reflecției 

privitoare la tranzițiile care, avînd loc în ambele sensuri între cele două mari principii ale condiției 

umane, ne obligă să medităm la fluiditatea și instabilitatea funciară a sexualității. Mai ales 



fenomenul homosexual e cel ce-i deschide omului ochii asupra adevărului său sexual-erotic, de o 

complexitate de care el, de cele mai multe ori, nici nu vrea să știe, pînă cînd o împrejurare 

neașteptată îl face să-și dea seama că nu este tocmai ceea ce credea că este, ba chiar că e și el 

purtător a ceea ce înainte disprețuia sau lua în rîs. 

Persoalitățile evocate în acest “roman al unui tabu”, și a căror homosexualitate este în afara 

oricărei discuții, sînt și ele vîrfuri de stîncă ce au străbătut suprafața apelor, fie că au vrut-o în 

virtutea așa-zisului “coming out”, ca Gide, Diaghilev, Cocteau, Jean Marais, Bernstein, Klaus 

Mann, fie că și-au dezvăluit identitatea sexuală postum, fără s-o vrea, prin documentele și mărturiile 

rămase de pe urma lor, cum s-a întîmplat cu Michelangelo, Leonardo, regele Ludovic II, 

Ceaikovski. O categorie intermediară o constituie cei care n-ar fi vrut sau nu s-au gîndit să-și 

reveleze preferințele sexuale, dar cum nu știuseră sau poate nici nu voiseră să le ascundă prea bine, 

acestea nu erau un secret pentru mai nimeni: poetul german August von Platen, arheologul și 

istoricul de artă Winckelmann, Oscar Wilde, ducele de Orléans (fratele lui Ludovic XIV), prințul 

Heinrich al Prusiei (fratele mai mic al lui Frederic cel Mare). Un caz excepțional, probabil unic, e 

cel al lui Thomas Mann, care-și camuflase magistral înclinările și își pregătise singur un spectaculos 

“coming out” programat la împlinirea sfertului de secol de la moarte. 

Niciodată nu se va putea ști ce se afla sub apele străpunse de aceste vîrfuri, cît de vastă era 

lumea celor ce se ascundeau: de  cele mai multe ori din teama de opinia publică și de păzitorii 

moravurilor, iar uneori din credința că ascunzîndu-și adevărul intim, își vor salva opera (referindu-

mă aici cu precădere la făuritorii de cultură, deosebit de susceptibili a-și descoperi o predispoziție 

homosexuală). Sînt atît de numeroase cazurile foarte probabile care se adaugă cazurilor foarte 

sigure, încît ideea unei istorii homosexuale a culturii și civilizației apare oricărui cercetător obiectiv 

ca imperios necesară. Căci prea au fost scrise, atît istoria în general, cît și cea culturală îndeosebi, de 

pe poziția unei heterosexualități sigure de sine, ignorîndu-se din rea credință sau din teamă rolul 

eminent al Erosului homosexual în dezvoltarea societății și culturii. Descoperirile sînt abia la 

începutul lor și ele nu încetează să scoată la iveală noi și noi îndepărtări ale unor personalități de 

mare anvergură spirituală de la canonul heterosexual al mentalității dominante. 

În fine, cunoașterea rolului jucat de homosexualitate în viața omenirii e de natură să lărgească 

orizontul spiritual al fiecăruia. Cîtă vreme cineva e încă tarat de prejudecăți homofobe, el are o 

viziune cel puțin parțială, dacă nu chiar falsă, a ceea ce sunt omul și umanitatea. E un privilegiu al 

minorității să poată să se înțeleagă atît pe sine, cît și pe cei aflați în majoritate. Această viziune 

globală, generoasă și atotînțelegătoare e rareori proprie hetero-sexualului, care îndeobște nu se 

acceptă decît pe sine și se miră prostește că alții nu sînt ca el. Refuzînd însă a acorda homo-

sexualului o legitimitate egală cu a sa, se înțelege el oare pe sine însuși cu adevărat? 

 

                                                     Madrid, 17 decembrie 1997 — 

                                                     Barcelona, 31 ianuarie 1999 
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