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Dansul e un secret al miºcãrii. Dacã este bine înþeles ºi dacã
a intrat în inima muzicii. Nu el este muzical, ci muzica este
dansantã. Când nu cere miºcarea dansului, vãzutã ºi nevãzutã,
muzica nu ºi-a gãsit sunetul propriu. Ea nu face atunci decât sã
scoatã sunete, dar nu poate face sã rãsune în sunete miºcarea în
care acestea se miºcã. Dupã ce s-a ascuns în sursa lor auditivã,
miºcarea sunetelor izvorãºte ºi curge în forme tangibile. Muzica
atinge o coardã ascunsã, cu un gest care ne pune corpul în miºcare;
ºi atunci, supleþea intrã în noi sub forma acestei atingeri. Dansul
parcurge secretul acestei atingeri ºi repetã miºcarea prin care auzul
se lasã atins de curgerea ei invizibilã. ªi dansul dã trup acestei
atingeri ºi curge din ea ca o întrupare. Ceva impalpabil devine undã
tactilã ºi naºte tangenta imaginarã dintre trup ºi suflet. Dansul
este sãrbãtoarea trupului, dupã felul în care viaþa locuieºte în trup,
atingându-l cu viaþã…

Sub soarele Greciei strãvechi, cu o generaþie înaintea lui Clistene,
reformatorul, în þinutul Sicyonei, nu departe de Corint, se pre-
gãtea o nuntã. Dupã obiceiuri strãvechi, pãstrate în cântece, sunt
chemaþi peþitorii sã se întreacã sã fie astfel ales ginerele tiranului
care conducea treburile acolo, pe care îl chema tot Clistene. Timp
de un an înainte de alegere, peþitorii ºi-au pus la încercare puterile
pe un stadion ºi în palestra anume construite. Erau mulþi, dar
Hipoclid atenianul îi întrecea pe toþi, ºi tiranul nu-ºi ascundea
preferinþa pentru el. Dupã un an, în ziua banchetului, trebuia
proclamat câºtigãtorul. Herodot povesteºte episodul: „Dupã ospãþ,
peþitorii se luarã la întrecere în ale muzicii ºi în ale mãiestriei
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cuvântului rostit între oameni. În vreme ce cheful se înteþea,
Hipoclid, care se afla cu mult deasupra celorlalþi, porunci flautis-
tului sã-i cânte un cântec de dans; îndatã ce flautistul îi dãdu ascultare,
el se puse pe dans. ªi dansa ºi dansa, de parcã prinsese drag de sine.
În schimb, Clistene, vãzându-l, privea la el cu dezaprobare. Apoi,
oprindu-se o clipã din dans, Hipoclid ceru sã i se aducã o masã;
când veni masa, jucã mai întâi pe ea fãcând figuri laconiene de
pantomimã, apoi, altele, atice, iar în al treilea rând, sprijinindu-ºi
capul pe masã, îºi miºca picioarele dupã tact. Clistene, în timpul
primelor dansuri, cu toate cã îndepãrtase cu silã gândul cã Hipoclid
i-ar mai putea fi ginere, din pricina dansului deºãnþat, se stãpâni
totuºi, nevrând sã-ºi iasã din fire împotriva lui. Dar, când îl vãzu
bãlãbãnindu-ºi picioarele, îi zise, fãrã sã se mai poatã stãpâni: «O,
fiu al lui Tisandru, cu dansul tãu, þi-ai stricat nunta!» Iar Hipoclid,
înþelegând, i-o întoarse: «Puþin îi pasã lui Hipoclid!»“ (VI, 29)

Trebuie sã recunosc cã am fost de multe ori în situaþia lui
Hipoclid, cã mi-am spart de multe ori ocaziile de nuntã ºi cã vãd
în acest personaj un strãmoº spiritual. „E omul meu“, mi-am zis,
aºa cã însemnãrile mele nocturne le pot pune ºi numi sub patro-
najul lui; cu gândul, mai ales, cã am o rudã apropiatã în Atena
acelor timpuri, când încã mai înflorea pe faþa statuilor miraculosul
surâs arhaic.

Faptul cã Hipoclid se pomeneºte pe sine la persoana a treia
poartã aici indicaþia cã el nu mai este prezent împreunã cu ceilalþi,
cã el a devenit altcineva decât cel pe care ceilalþi îl vãd ca fiind
„de faþã“ la petrecerea de care lui nu-i mai pasã. El este în altã
parte, absent de la banchet, nepãsãtor la scena actualitãþii, pentru
cã se gãseºte în margine, dizlocat, ca la un spectacol privit din
afara scenei pe care el se desfãºoarã. Dansul lui Hipoclid a devenit
impersonal. El se adreseazã Universului, este dansat pentru ceva
aflat dincolo de om, ceva care nu cautã sã sfideze nici ordinea
socialã, nici ritualul unui obicei consacrat. Este un dans liber,
torenþial, aºa cum a dansat omul prima oarã, sub impulsul orgiac
al forþelor dezlãnþuite ale naturii. Dansul lui Hipoclid nu mai
aparþine lui Hipoclid. 
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Cu Ion Lugoºianu am fost coleg de bancã în clasa a VII-a la Liceul
Matei Basarab. Aveam 12–13 ani. Pe vremea aceea citeam romane
poliþiste cu cãldarea ºi eram pasionat la culme de fotbalul cu nasturi.
Ion Lugoºianu n-avea preocupãri din astea. Era serios ºi bun la
matematici ºi se supunea zilnic sarcinii de a ajunge ceva mai devreme
la ºcoalã, cu lecþiile fãcute, ca sã pot copia ºi eu, în pripã, temele res-
pective. Mai avea o particularitate: confecþiona alfabete secrete ºi,
în joacã, vorbea cu trei dintre noi, în trei limbi diferite simultan.
El dãdea fiecãruia un cifru, în care literele cele mai uzitate din alfabet
erau înlocuite cu cifre ºi semne matematice, ºi vorbea alternativ cu
toþi trei, fãrã efort, potrivit cifrului diferit pe care îl avea de urmãrit
fiecare dintre noi. Noi vorbeam cu efort limba cifratã care ne fusese
distribuitã fiecãruia în parte, iar Lugoºianu aluneca uºor, vorbind
cu noi trei deodatã, în trei cifruri diferite. Ne vedeam nu numai la
ºcoalã, ci ºi acasã, uneori. Sau venea el la mine, sau eu la el. Dupã
clasa a VII-a ne-am pierdut din vedere unul pe celãlalt.

Abia prin iarna lui 1957–1958, în Gara de Nord, venind de
la Sibiu în vacanþa de Crãciun, vãd o staturã cu o îmbrãcãminte
sport care sãrea în ochi. Era Ion. Am fost bucuroºi de revedere. „Vreau
neapãrat sã te vãd. Urc trei zile la munte sã fac niºte schi, ºi când
mã întorc, spune-mi unde te gãsesc.“ Dupã o sãptãmânã, Lugoºianu
a descins la mine. „Putem vorbi între patru ochi?“ N-aveam unde,
nu exista decât o camerã în care locuiau mama ºi bunica mea, restul
era apartament în comun. Aºa cã am ieºit pe un balconaº strâmt,
unde era frig. N-am vorbit mult. Mi-a spus: „Am vorbit cu prietenii
mei ºi am hotãrât sã faci parte din grupul nostru. Suntem bine
organizaþi, avem arme ºi maºini ºi luptãm contra regimului
comunist!“ I-am rãspuns repede cã nu mã bag în aºa ceva, nu mã
simt dator sã apãr nici o cauzã politicã ºi cã am cu totul alte preo-
cupãri, aºa cã îl refuz. „E prea târziu“, m-a ameninþat Lugoºianu;
ochii îi luceau ºi mi-am dat seama cã nu glumea deloc. „Eu te
curãþ!“ mi-a spus scurt, cu o voce fãrã echivoc. „ªtii deja prea mult.“
Ne-am despãrþit în pripã, ºi cred cã plecarea mea înapoi la Sibiu,
la studii, m-a scãpat de bucluc. Am aflat mai târziu de duelul cu
arme ºi morþi, pe strãzile Bucureºtiului, când Lugoºianu a fost prins
ºi condamnat la moarte cu tot grupul sãu.
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La Jilava am întâlnit un fost ofiþer care a stat în celulã cu
Lugoºianu, înaintea execuþiei acestuia. Militarul mi-a povestit cã
era curios sã schimbe o vorbã cu el, pe care toþi îl ºtiau irevocabil
condamnat la moarte, cu execuþie sigurã. I se pãrea cã Lugoºianu
era neaºteptat de calm, chiar indiferent. A reuºit cu greu sã lege
o vorbã cu el. „ªi nu regreþi nimic?“ l-a întrebat. „Ce sã regret?
a zis Lugoºianu, n-am nimic de regretat.“ „Eu te întreb aºa, a zis
militarul, ca sã te îndemn sã te rogi. Într-o clipã ca asta trebuie
sã te rogi.“ „Nu sunt credincios“, i-a tãiat-o Lugoºianu. Militarul
insistã: „Eu nu zic neapãrat sã te rogi pentru dumneata, poate
faci o rugãciune pentru cineva apropiat…“ „Asta pot sã încerc,
a zis scurt Lugoºianu. I-am fãcut mult rãu mamei ºi o sã mã rog
pentru ea.“ S-a retras câþiva paºi, s-a recules o vreme cu faþa la
zid, s-a întors cãtre militar ºi i-a spus sec, fãrã urmã de emoþie:
„Am fãcut ce mi-aþi cerut.“ Militarul n-a mai încercat sã vorbeascã
cu Lugoºianu pânã când acesta a fost scos din celulã. Se spune
cã a fost foarte demn în faþa morþii.

Cred cã tot sistemul de represiune, teroare ºi putere pe care
s-a bazat poliþia secretã sovieticã (de la CEKA la NKVD) se bazeazã
pe secretul unei condiþii de absolutã fidelitate, adicã pe ambiþia
de a fi un subaltern perfect, ceea ce înseamnã sã ai vocaþia, înþeleasã
ca destin de înfãptuire, a unei supuneri oarbe, vocaþia de a exista
ca subaltern, de a face din condiþia de subaltern o misiune supremã.
Este contradictoriu ceea ce spunem, dar pe aceastã contradicþie
se bazeazã caracterul absolut al represiunii: sã execuþi, sã fii înfãptui-
torul unei misiuni pe care nu tu ai conceput-o, ci un om superior,
cel pe care tu ai nevoie sã-l idolatrizezi ca sã-þi întãreºti, principial,
poziþia ta de subaltern perfect: nu cel ce vrea sã conducã, ci cel
care vrea sã execute tot, în numele unui principiu, al unui ideal
abstract, inevitabil ºi inalterabil – care are nevoie de o aparenþã,
de un ºef sau un conducãtor, dar care existã fãrã acest conducãtor
de paie, pentru ca tu, subalternul, cel care execuþi din umbrã
perfecþiunea idealului misionar, sã poþi fi unealta idealã, fãrã cusur
ºi viaþã personalã. Aºa cred cã a fost Felix Edmundovici Dzerjinski…
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Între 1984 al lui Orwell ºi Demonii lui Dostoievski existã o
fascinantã legãturã pe latura premonitorie a celor douã cãrþi. Este
probabil cazul sã intuim în aceste douã opere caracterul apãsãtor
a douã viziuni; mai exact, senzaþia acutã ºi ocultã a unei ameninþãri
dense care planeazã asupra speciei omului. Amândouã cãrþile ne
fac sã respirãm ceva iremediabil ºi fatal, care poate avea loc oricând,
cu toate cã – ºi acesta este caracterul lor utopic – prezenþa lor realã
nu este vizibilã; mai precis: cu toate cã realizarea ºi înfãptuirea
lor fizicã pare imposibilã, indescriptibilã ca realitate vie. Cu o
deosebire esenþialã, care nu schimbã cu nimic înrudirea profundã
a celor douã viziuni: la Dostoievski predominã latura tenebroasã,
pe când la Orwell totul pare sã se împlineascã în mod firesc, într-o
acceptare implacabilã, aproape stoicã, a cursului istoriei. Mai
precizãm, intervenind cu o nuanþã: evoluþia faptelor are la Orwell
sensul unor pârghii ce executã mecanic legile cãrora li se supun
evenimentele; în timp ce la Dostoievski sensul pare haotic, indesci-
frabil ºi nocturn, dar cu atât mai amplu ca dimensiune. Amândouã
cãrþile sunt utopii politice; dar nu numai politice, ºi asta reprezintã
valoarea lor de operã artisticã. Sau, ca sã spunem altfel: în ambele
cazuri, nu e vorba de o politicã ce ar privi regimuri politice cu
program ºi instituþii, ci politicul lor se plaseazã mai sus ºi dincolo
de asemãnãrile aparente cu eventuale regimuri totalitare: ele se
petrec în zona vieþii afective, a intimitãþii individului; în zona în
care viaþa interioarã a fiecãrui individ nu se mai poate sustrage
faptelor sociale, în zona în care chiar sufletul pare sã fie antrenat
într-o lume în care nu mai are unde sã se refugieze sufleteºte ºi
devine vulnerabil în exces ºi expus la niºte curenþi al cãror suflu
vine din afara speciei umane, din utopia unui destin ce pare cã
nu se petrece pe pãmânt, extraterestru ca origine ºi monstruos
ca realitate – provocând o spaimã miticã, aºa cum ar fi putut-o
face întâlnirea omului cu dinozaurii…

Ce te împiedicã pe tine, locuitor al unui oraº de provincie,
sã-þi imaginezi ºi chiar sã trãieºti cu ideea cã exiºti în primul oraº
al lumii, alãturi de oamenii cei mai evoluaþi ai speciei, într-un
cuvânt, sã trãieºti cu conºtiinþa pe care o avea atenianul marelui
secol? Ce te împiedicã pe tine, oricine ai fi, oriunde ai fi ºi oricât
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de mãruntã ar fi viaþa ta, sã crezi cã trãieºti ºi gândeºti ca un
exemplar superior al speciei, cã tot ce simþi ºi tot ce gândeºti se
aflã, în clipa asta, pe culmile cele mai înalte ale vieþii omului, cã
tu întrupezi tot ce e mai frumos, în clipa asta, din aspiraþiile pe
care omul le poate îndrãzni ºi care-l fac, în acelaºi timp, sã se ridice
deasupra banalitãþii triste a existenþei? Sã fie oare viaþa ºtearsã a
omului de provincie atât de apãsãtoare ºi lipsitã de luminã, atât
de mizerabil supusã unei uzuri mediocre, încât sã nu-i mai
îngãduie acestui biet provincial sã îndrãzneascã a crede cã viaþa
lui interioarã are în ea suficiente resurse ca sã participe la ceea ce
specia omului pune mereu în joc sub specia sublimului? Este oare
omul de provincie atât de condamnat de împrejurarea mediocrã
ºi obiectivã a vieþii de provincie, încât sã se simtã interior umilit
de un destin faþã de care nu este deloc vinovat, dar care îl striveºte
necruþãtor pe bietul om cu lipsa de aer, sufocantã, a atmosferei
de provincie?

Dacã ar fi aºa, dacã provincia condamnã pe nedrept omul la
un destin provincial, n-ar fi cazul sã ne imaginãm ºi invers? Anume
cã omul care se crede superior, un Platon sau un Phidias al celei
mai glorioase epoci a omenirii, se poate simþi brusc asuprit de
umilinþa stearpã a vieþii de provincie, crezând astfel, brusc ºi nemo-
tivat, cã nu este cel mai mare gânditor ºi artist al speciei, ci cã,
dimpotrivã, este cel mai nedreptãþit infirm al speciei, supus cu
forþa unui mizerabil regim de provincie?

Nu sunt oare aceste douã perspective douã feluri de deºertã-
ciuni ale credinþei omului? Deºertãciuni care, din pãcate, pot înãlþa
sau asupri viaþa oricui…

Când oamenii stau adunaþi, cu capetele plecate, la bisericã sau
la cimitir, au toþi gândul de supunere faþã de dumnezeire. Au
gândul purtat cãtre o formã superioarã de viaþã. Dar acest gând
cãtre o realitate superioarã nu este acelaºi gând pentru toþi. Unii
îºi închipuie acest element superior ca pe ceva care stã, empiric
ºi spaþial, ceva mai sus de capetele lor; ca pe ceva superior pus sã
stea peste ºi deasupra, adicã în acelaºi fel cu viaþa lor obiºnuitã,
însã cu o treaptã mai sus, ca un grad de superioritate plasat pe
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