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AURA CHRISTI

Nietzsche i Marea Amiaz



Friedrich Wilhelm Nietzsche s-a n scut la 15 octombrie 1844 la 
Röcken, în centrul Germaniei, într-o familie protestant , tat l s u  ind 
pastor. Absolv  Liceul Pforta (1864), î i face studiile – pe întinderea a dou  
semestre – la Universitatea din Bonn, apoi la Universitatea din Leipzig, 
când ia cuno tin  de cartea vie ii  losofului Arthur Schopenhauer, Welt 
als Wille und Vorstellung/ Lumea ca voin  i reprezentare, apropiindu-se 
totodat  de universul marelui compozitor Richard Wagner, de care îl va 
lega o fantastic  rela ie de prietenie, complicitate tumultuoas , plin  de 
contradic ii, înstr in ri aparente, f r  ca Nietzsche s -l   tr dat în esen-

 vreodat . Sunt dou  faste accidente destinale care îl vor marca, f r  
îndoial , pe marele gânditor, asemuit de un Thomas Mann cu shakespea-
reanul prin  al Danemarcei. În timpul studiilor universitare, Nietzsche se 
împrietene te cu Erwin Rohde, în viitor emerit profesor de  lologie clasic . 
La numai 25 de ani este numit profesor de  lologie clasic  la Universitatea 
din Basel. Este coleg cu viitorul mare istoric Jacob Burckhardt. În 1879, 
starea s n t ii i se agraveaz  i  losoful renun  de  nitiv la cariera de 
profesor, care se anun a str lucit , ducând, în continuare, un mod de via-

 extrem de singuratic, de nomad superior, c l torind în sudul Fran ei, 
Nordul Italiei i dedicându-se exclusiv scrisului. Astfel, Vene ia, Nisa, 
Torino, Engadin, Sils-Maria vor r mâne legate de numele creatorului lui 
Zarathustra. Toat  via a va avea parte, din nefericire, de tulbur ri de ve-
dere, migrene îngrozitoare, accese de vom  etc., perioadele de agravare a 
bolii alternând cu accese subite de exuberan , s n tate eruptiv , mala-
dia sa culminând, în data de 3 ianuarie 1889, în pia a Carlo Alberto din 
Torino, în vreme ce asista la s lbatica biciuire a unui cal – scen  de extrac-
ie dostoievskian  – cu prima criz  de nebunie. 

Acest profet al decaden ei se stinge din via  pe 25 august 1900 la 
Weimar, l sând mo tenire o monumental  oper  inegalabil  prin radica-
lismul i originalitatea sa, de un tragism monumental, un sistem  loso  c 
de extrac ie schopenhauerian , care va marca gândirea i istoria seco-
lului XX. Filoso  a sa sistemic , în ciuda caracterului s u fragmentar, 
axat  pe câ iva noduli tematici, ca de pild , supraomul, amoralitatea, 
reîntoarcerea aceluia i la sine însu i, voin a de putere, transvaluarea 
tuturor valorilor etc., va crea o mare coal  imposibil de neglijat, in  uen-
ând gândirea i opera unor personalit i ca, bun oar , Thomas Mann, 

Hermann Hesse, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Martin Heidegger, 
Robert Musil, D.H. Lawrence, Iris Murdoch, Nicolae Breban etc.

Opera: Die Geburt der Tragödie, 1871 (Na terea tragediei); 
Unzeitgemässe Betrachtungen, 1876 (Considera ii inactuale); Menschliches 
Allzumenschliches, 1878 (Omenesc, prea omenesc); Morgenröte, 1882 
(Aurora); Die fröhliche Wissenschaft, 1882 ( tiin a vesel ); Also sprach 
Zarathustra, 1885 (A a gr it-a Zarathustra); Jenseits von Gut und Böse, 
1886 (Dincolo de bine i de r u); Zur Genealogie der Moral, 1887 (Genealogia 
moralei); Der Fall Wagner, 1888 (Cazul Wagner); Die Götzen-Dämmerung, 
1888 (Amurgul idolilor); Der Antichrist, 1888 (Antichristul); Ecce Homo, 
1888. 

Voin a de putere, publicat  postum (1906), a fost nu rareori contes-
tat , date  ind falsi  c rile, corec iile abuzive operate în manuscrisele 
nietzscheene de sora gânditorului, Elisabeth Förster, abuzuri care au de-
servit imaginea i receptarea sistemului  loso  c nietzschean. Elocvent, 
în aceast  ordine de idei, este urm torul detaliu strict biogra  c: la în-
mormântarea lui Elisabeth Förster a participat Hitler. (1935)



Aura Christi sau splendidul 
travaliu al adora iei

În volumul de fa , numit Marea Amiaz  i pus sub 
semnul lui Friedrich Nietzsche, numele, temele i motivele 
sale ideatice str bat, într-adev r, cele câteva sute de pagini 
ce subîntind arii culturale largi, extrem de diferite, dac  nu 
antagonice de-a dreptul: ruse, germane, franceze, engleze i 
române, mai ales, la intersec ia, cum se tie, extrem de fer-
til  i de simbolic  a ultimelor secole în crea ia european , 
al XIX-lea i al XX-lea.

Marea varietate a numelor i culturilor din care provin 
creatorii cita i în acest voluminos eseu, temele lor speci  -
ce, care, când îi apropie, când îi dep rteaz  în amalgamul 
elegant, obsesiv, al autoarei – poet  i romancier  ea îns i 
– se adun  îns  i se concentreaz , aidoma unui spot intens 
de lumin , sub angula ia aceluia i motiv pe care l-am putea 
numi obsesiv: cel al Viului! Prin aceast  descoperire, intu-
i ie extrem de original  a unei teme eseistice, mai ales în 
spa iul cultural autohton, Aura Christi se avânt  pe tere-
nuri ispititoare, riscante nu rareori în ochii acelor pedan i, 
care suport  greu alunecarea din tiparele prestabilite, dac  
nu din conven iile tiranice ale modelor culturale, cele numi-
te azi, mai ales în lumea tiin elor „tari”, interdisciplinare.

Urmând cu o rar  perseveren , cu o sclipitoare apli-
ca ie acest motiv, autoarea str bate, cum am v zut, vas-
te terenuri de „vân toare” ale marii culturi europene, din 
preromantism, romantism i pân  în cea mai apropiat  i 
familiar  modernitate, apropiind, înrudind ap sat nume 
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cunoscute, celebrisime, care altfel stau la o respectabil , 
conven ional  distan . (Chiar i numele subsemnatului, 
împreun  cu analiza afund  a unor romane ce-mi poart  
semn tura, romane inundate, crede mereu Aura Christi, de 
tema viului, sunt prinse, nu pentru prima oar , e drept, dar 
cu o acuitate rar , în corul marilor nume i texte europene 
de proz , fapt care, m rturisesc, m-a emo ionat i mi-a dat, 
nu tiu cum s  spun, cumva, o bucurie cert , o aprehensi-
une care-mi anun , parc , postumitatea. Marea Vam  a 
tuturor celor care sper m c  vom d inui în turbionul feroce, 
drept, nu rareori, i masacrator al timpului.)

În densul volum de fa  putem, dac  vrem, distinge trei 
mari p r i componente dup  substan a tematic , obsesiv , 
care le anim , i nu numai dup  împ r irea pe capitole: pri-
ma parte, absorbit  mai ales de fascina ia produs  asupra 
poetei i romancierei de lumea  c ional , metoda, miste-
rul scriiturii proustiene, din À la recherche du temps per-
du. Într-adev r, pu ini comentatori români ai acestei, cu 
adev rat, revolu ionare opere romane ti, s-au apropiat atât 
de decis, de e  cace, de sâmburele de foc nu numai al con-
struc iei, ci i al viziunii proustiene, cum o face aici Aura 
Christi. Am zis sâmburele de foc, deoarece autoarea pre-
zentului eseu, f r  a   o titrat  i, s  zicem, profesionist  
a comentariului critic, se sluje te de dou  lucruri, de dou  
instrumente sui-generis, pentru a se apropia de acest colos 
epic, tim, care se refuz  nu multor interpre i cu galoane 
din vastele zone ale comentariului teoretic literar: intui ia 
poetic , în care se încrede orbe te – i aici instinctul o aju-
t , c ci eseista este i a f cut dovada unei crea ii poetice 
excelente – i febra admira iei, care, în cazul ei, o ajut  i 
o lumineaz  chiar pe c r rile cele mai obscure în aparen , 
i mai discutate, mai cotroversate, ale operei majore a lui 

Marcel Proust. Aceast  febr  care o scute te, poate, de o 
mai îndelung  perioad  de cercetare, de veri  care a arme-
lor pe care trebuie s  le dovedeasc  orice spirit cercet tor, 
când îndr zne te s  se apropie de una din catedralele epice 
nu numai ale modernit ii europene – fapt care îi va   re-
pro at de unii! – este îns  cea care o sus ine, d ruindu-i un 
patos analitic i el nu foarte gustat azi, mai ales, când tr -
im o gr bit , nu rareori super  cial  „er  analitic ” care se 
opune nu numai marilor sinteze, ci i capacit ii spiritului 
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contemporan de a ie i din „uscatele”, „ironicele” aprecieri 
asupra a ceea ce alt dat  se numeau viziuni. Asupra lumii 
i asupra Fiin ei.

Dându- i seama de aceast  „primejdie” a febrei, sti-
mulativ , îns , indubitabil, i deconcertant , ca un alcool 
din esen e tari, autoarea a avut instinctul de a- i c ptu i 
întreaga schel rie a acestei prime p r i, dar i aproape a 
întregului studiu de fa , cu ceea ce numim îndeob te in-
terdisciplinaritate. O descoperire, o îndr zneal  teoretic  
curgând din ultimele decenii ale secolului trecut, uzitat  
de cercet torii din  zic , matematic , i, se pare, mai ales, 
de cei a c ror tiin , convingeri ultime au ajuns într-un 
impas. Cei care au cutezat s  p easc  peste acea grani  
sacrosanct  care, pân  de curând, desp r ea tiranic, ulti-
mativ, disciplinele umane, de baz , ale cunoa terii. Spre 
deosebire îns  de oamenii de tiin  care vor s  dep eas-
c  logica formal  sau s  for eze limitele ra ionalit ii care 
domne te în forme autocrate din timpurile post-feudale, în 
c utarea, în aproximarea unei posibile deit i, de atâtea 
ori izgonit  din templul tiin ei, a c rei autoritate, dac  nu 
necesitate, sclipe te mai abitir, mai ispititor prin absen , 
Aura Christi folose te cu aplomb uneltele transdisciplina-
rit ii nu numai pentru a apropia, a înrudi uneori texte i 
autori care au stat decenii la rând, în mii de exegeze, la o 
dep rtare, la o distan are speci  c  absolut conving toare, 
emblematic , dar i pentru a apropia, uneori chiar pentru 
a „logodi” moduri de a gândi, simboluri, teme obsesive, des-
pre care nimeni înaintea ei nu s-a gândit c  vor putea sta 
al turi. C  vor putea astfel lumina i  in a într-o cu totul 
alt  culoare, c  vor prinde, uneori, o alt  past , ba chiar, c  
vor semni  ca de-a dreptul valori, sentimente noi. 

Nietzsche i nietzscheanismul prind o valoare i o func-
ie aparte în aceste interpret ri, adesea, bulversant de noi, 

de îndr zne e; mul i dintre marii autori examina i cu acri-
bie, cu o exemplar  insisten  de autoare – de la Proust la 
Th. Mann, de la Tolstoi la „rivalul” s u, F. M. Dostoievski, 
de la Origene i Tertulian pân  la Hegel i Schopenhauer, 
sfâr ind, se în elege, cu apropia ii de su  etul poetei, veni-
ii din legendarele, pentru noi, unii Români, Chi in ul i 

Cern u iul vechii, marii Românii, estov i Berdiaev, ca i 
romanticul Lermontov sau întemeietorul multor modernis-
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me, credem noi, Nikolai Vasilievici Gogol – se înjug  acele-
ia i febre a autoarei ce alearg , cu o vitalitate, cu o inteli-
gen  rar , care vrea i nu rareori ne convinge c  Viul este 
osia mare, invizibil  i ferm  – a a cum sunt ferme stelele 
pe  rmamentul unei nop i de var , la în l ime sau peste 
m ri! – axul care leag  laolalt  i le dau un alt sens, subsi-
diar, monoton, extraordinar de nou acestor lumi de hârtie, 
de atâtea ori „c lcate”, studiate, „explicate” i uitate, une-
ori, de genera ii întregi. Viul, ceea ce Grecii numeau Ontos, 
iar noi numim  in , i chiar mai mult decât atât, deoarece 
Noica, pare-mi-se, a creat i un termen, cel de  in are.

Preocupat  intens, pe zeci de pagini, de arta, i ea în 
bun  parte neglijat , dac  nu uitat  sau de-a dreptul dis-
pre uit  a tipologiei în roman, a cre rii personajului viu, 
memorabil, Aura Christi ne d  zeci de exemple, de citate, 
înc  o dat , din textele cele mai diverse, încercând s  expli-
ce tehnica, modalit ile unor autori atât de diferi i, isca i 
din medii atât de dep rtate, de a crea personajul, stâlp, în 
viziunea autoarei, al construc iei romane ti, folosind înc  o 
dat  dialectica nietzschean , dedus  i ea din cea clasic , a 
lui Hegel: lupta contrariilor, Viul, Subiectul care se na te 
din necontenitul efort de crea ie i distrugere. Acesta, du-
blat de spiritul nietzschean al autodep irii, Aura Christi 
netemându-se s  articuleze vocabula supraom în aerul, în 
proximitatea unor personaje care reu esc cu un spectacu-
los aplomb s  împlineasc  acest proces; aceast  art , poate 
forma major  sub care ni se arat  geniul creator – crearea 
„oamenilor vii” din textul de hârtie, din forfota  c ional , si-
luete ce vor marca apoi, în timp, f r  s  se erodeze, modele 
de comportament i, mai ales, modele psihologice, apte de a 
interpreta lumea. i  in a.

Unul din exemplele intuitive care ni se prezint  este 
felul în care Rogulski, personajul central din romanul 
Don Juan, reu e te „învierea” femeii, a Toniei, burghez  
supus  re  exelor conven ionale pân  în vârful unghiilor, 
bruscând-o, molestând-o aproape, spre a o face apt  de a 
sim i feminitatea real , o na tere radical , prin nu pu ine 
convulsii, a unui nou caracter. Aura Christi vorbe te aici 
de golirea  in ei, a vechii  in e, pentru a o umple cu un 
nou con inut, negator în esen  a vechii personalit i, de 
care p rea i era atât de p truns . Iat  citatul: „...Seduc ia 
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donjuanesc  teoretizat  în siajul lui Kierkegaard, intere-
sul manifestat fa  de crearea femeii, eliberarea feminit ii 
din chingile restrictive ale moralei, bunului-sim , posesia 
la nivel mental i, eventual, ulterior, intrarea pe terenul 
posesiei  zice – stadiu de altminteri neobligatoriu, întrucât 
primatul îl de ine subjugarea mental  a poten ialei victi-
me. Cucerirea de acest tip (nu neap rat erotic sau atingând 
erotismul în stare pur , spiritualizat  la maximum!) presu-
pune, ini ial, golirea de personalitate, de voin , pentru ca 
de îndat , în timpii imediat urm tori, vasul psihic al «victi-
mei» s   e «umplut» cu o voin  str in , cu personalitatea 
celuilalt. Interesant  r sturnare! Di  cil de realizat la nivel 
epic, cucerirea erotic   ind apropiat  de autor de seduc ia 
politic  i  ind înrudit  funciar, paradoxal, cu viul iscat, 
uneori-adeseori, de sub masca/teascul feminit ii”. Cu  ne-
e, autoarea observ  aici un fel de dublu travaliu creator: 

cel al autorului, aplecându-se asupra lui Rogulski, perso-
najul s u central, dar i asupra muncii acestuia – dus  cu 
mijloace adesea rebarbative – de a crea  in , de a r sturna 
personalitatea, aparent înghe at  a femeii ce-i st  în fa , 
pe care o „seduce”, adic  o atrage nu spre posesie  zic , cum 
am   tenta i s  credem în seria celebrelor cuceriri, posesii 
ale atâtor Don-Juani isca i din medii culturale atât de dife-
rite în timpul secolelor, ci spre o eliberare a  in ei Toniei, 
spre descoperirea propriei feminit i.

Vorbind mai încolo de acela i procedeu, de aceea i art , 
crearea personajului în roman, aplicând mereu teme, mo-
tive nietzscheene, Aura Christi se apleac  asupra m tii, 
motiv foarte pu in cercetat în aceast  lumin  nu numai 
în literatura noastr , ci i în cea european . Masca, în vi-
ziunea lui Nietzsche – pentru a   nepermis de expeditivi 
fa  de una din cheile interpret rii marelui, radicalului 
 losof! – nu este cea care ascunde, ci devine una din for-

mele obligatorii nu numai ale esen ei, ci i ale destinului. 
Aura Christi urmeaz  i aplic , în cazuri diverse, luate din 
opere literare majore, venite din R s ritul i din Apusul 
continentului, modelul nietzschean al m tii. „Rogulski/ 
Don Juan/ Don Quijote – acest trubadur meta  zic al viu-
lui care ne deruteaz  printr-un complicat joc al m tilor (o 
continu  diversiune, pentru a- i duce la cap t marea lu-
crare spiritual )” a  rm  autoarea, recurgând înc  o dat  
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la conceptul de masc , pentru a apropia, pentru a explica, 
a încerca s  în eleag  mecanismul ascuns al crea iei per-
sonajului literar. Aplicând, cum vedem mai pe tot întinsul 
amplului eseu, cu totul alte mijloace decât cele folosite de 
sacrosancta critic  i teorie literar .

E nu mai pu in evident c  a pune, în majoritatea cazu-
rilor, în miezul studiilor esen iale ale volumului – Religia 
viului  ind, dup  p rerea noastr , cel dominant, nucleu 
al întregii c r i – ontosul, principiul viului, esen a, dar i 
formele, m tile sale care r sar, se a  rm  din atâtea texte 
ilustre, comentate îns  i percepute altfel i alt dat  prin 
chei, hermeneutici diferite, e o form  insolit  i, cu siguran-

 reduc ionist . Este curajul de necontestat, originalitatea 
autoarei. Ca i supraaglomerarea textului, a analizei, cu 
citate, nu de pu ine ori deconcertante pentru un lector obi -
nuit cu o alt  densitate a unui comentariu critic. 

Unul din exemplele preferate ale autoarei, pentru a 
p trunde în ciudata fenomonelogie a na terii viului în pro-
z , este, f r  îndoial , aplecarea insistent  asupra nuvelei 
Moartea lui Ivan Ilici a lui Tolstoi. (Care Aurei Christi i 
se pare a   „scris ” de Dostoievski, într-o asemenea m -
sur  stilul autorului rus, echilibrat i puternic pe atâtea 
i atâtea sute de pagini ale amplelor sale pânze epice, în 

aceast  bucat , pare a- i   pierdut cunoscuta senin tate, 
semi-distan a fa  de procesele i personajele pe care le 
isc .) Într-adev r, nu e greu de depistat în scriitura nuvelei, 
spune autoarea, o anume febr  a derul rii ac iunii, accen-
te care nu rareori ne amintesc de frazele  erbin i, aparent 
dezlânate, îmbibate de o ciudat  iritare, ca un semn tot mai 
conving tor, persuasiv aproape, al misterului, al revela iei, 
ce tresare, aproape pulseaz  din text, semne mai degrab  
ale celuilalt Rus, autorul lui Ivan Karamazov sau al prin-
ului Mâ kin. Nuvela este repovestit  cu minu ie, cu o  n  

subliniere a acelor momente, st ri i fraze ce sar cumva din 
curgerea, altfel solemn , lini tit , din alte c r i ale contelui 
Tolstoi.  

Suntem aproape du i de mân  nu atât spre  nalul 
nuvelei, spre deznod mântul, de altfel, tot mai previzibil. 
Autoarea face, mai ales, o real  oper  de hermeneut, pu-
nând accentele i subliniind ap sat – ea îns i parc  prins  
de febra transform rii unui ins mediocru, previzibil, într-un 
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erou tragic! – formele, intensul dramatism al revela iei 
„mor ii personale” a func ionarului. Descoperirea acestu-
ia c  moartea, ca fenomen general i abstract, cea de care 
putea suferi oricine din lumea sa, a a cum i s-a întâmplat 
cuiva apropiat, cunoscut, „lui Caius”, moartea poate lua de-
odat , cu o rar  brutalitate neanun at , forme ce-l vizeaz  
direct, transformându-se dintr-o vag , general  amenin a-
re sau dintr-un proces ce are loc, ca i altele, în lumea rea-
l , social , într-o form  de atac, amenin toare în extrem, 
du m noas , teribil , vizându-l „de data aceasta” numai pe 
el, pe Ivan Ilici. Sco ându-l cu un fel de cinism impersonal – 
cu atât mai sinistru! – i cu o brutalitate crescând  dintr-o 
lume ce p rea real , previzibil , într-alta: ascu it , distru-
g toare, f r  cea mai mic  urm  de umanitate. Paradoxul 
acestei nuvele, crede Aura Christi, este tocmai descoperirea 
vie ii, a viului!, numai prin apari ia, impozan a mor ii, a 
fenomenului mor ii, despuiat, iat , de orice generalitate i 
semne de rudenie cu via a cunoscut  înainte, o catastrof , 
un taifun ucig tor care se îndreapt  implacabil spre o sin-
gur  int : sinele lui Ivan Ilici. Sco ându-l cu o nemaipome-
nit  duritate din rândul celorlal i, în care p rea a- i   g sit 
decenii la rând starea, echilibrul, trimi ându-l brusc, cu o 
necru toare adres , în existen a real , aspr  i lucid , de 
o luciditate a c rei lumin  se învecineaz  cu sclipirea or-
bitoare a unei stele, d ruindu-i Viul, darul insuportabil al 
Realului, tocmai în ceasurile în care îl trimite în ne  in .

Autoarea se îmboln ve te parc , în acest studiu, al 
mor ii lui Ivan Ilici, de stupoarea eroului nuvelei, dar, cre-
dem noi, i de febra stilistic  a autorului, greu depistabi-
l  în curgerea calm , solemn , a marilor sale romane. În 
acest fel, Aura Christi, prin aceast  „dubl  empatie” fa  
de tragismul eroului – al c rui gâfâit de spaim  îl resim-
im, aproape din povestirea povestirii, dar, fapt nou, „cu-

rios”, chiar i gâfâitul autorului, febra i surescitarea sa 
stilistic , alt dat , spuneam, atât de bine absorbit  în ma-
estra, unica st pânire de sine stilistic  a gigantului Rus. 
Renun ând la distan a, „usc ciunea”, curente la nu pu ini 
comentatori ai acestei nuvele, autoarea Religiei viului ne 
arat , adesea conving tor, m iestrit f r  îndoial , o nou  
pozi ionare a hermeneutului. Pe care am putea-o numi, în 
anumite cazuri, „îmboln virea de text”, ca un semn, ca o 
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form  de retr ire nu numai a epicului pur, ci i a revela iei, 
a misterului existen ial, pe care îl ascunde, devoalându-l, 
pe care îl încifreaz , descriindu-l, orice mare creator. Astfel, 
în momentele de gra ie, în acest amplu, bogat, extrem de 
divers studiu, autoarea nu se teme s  redevin  Poet, s - i 
sfâ ie simbolic, cu un patetism pe care nu-l ascunde, toga 
de comentator rece, distant, amestecându-se cu întreg tru-
pul min ii nu numai în vâltoarea epic , retr ind suferin a, 
uimirea paralizat , dezn dejdea sau triumful unei victo-
rii nesperate, „gesticula iile” eroilor, astfel, învia i înc  o 
dat .

Acest ton, de empatie vie, febril , îi reu e te rareori co-
mentatorului, chiar i unuia cu faim . Nu întâmpl tor este 
citat printre al ii, Miguel de Unamuno cu studiul s u, Via a 
lui Don Quijote i Sancho. Profesorul de la Salamanca, în-
tr-adev r, în eseurile sale reu e te s  p r seasc  inuta 
solemn , uscat , a oric rui erudit exeget, pentru a se ames-
teca corps et âme, în comentariul tot mai in  amat, f r  s  
se team  c - i va pierde un gram din prestan , din cre-
dibilitate. Eseistul devine în acest mod – întâlnit, e drept, 
prea rar în miile de pagini eseistice ale continentului – un 
creator la rându-i, credem noi, dislocând cu senin tate acea 
grani  ce pare adesea de  er, între comentariu, doct  ana-
liz  pe text, i crea ie,  c iune, „inspira ie”. Cucerind astfel 
un fel de „demen  vizionar ”, ar putea exclama un hâtru! 

Suntem pe deplin convin i c  Nietzsche i Marea Amiaz  
sau aceast  absolut original , curajoas  Religie a Viului se 
vor înscrie nu numai printre exegezele importante, necesa-
re, în acest moment, literaturii contemporane, ci va propune 
i un alt stil al interpret rii, repet m înc  o dat , extrem de 

curajos, al autoarei, deoarece se aplic , vine în urma unor 
mari hermeneu i, exersându-se pe texte despre care nu se 
mai poate spune nimic!, ar exclama orice neo  t. Acest curaj, 
credem noi, înc  o dat , îi este d ruit literalmente Aurei 
Christi, c ci ea nu ezit  s  se scufunde în întregime în baia 
 erbinte sau insuportabil de rece, de glacial , a unor texte, 

care, de i scrise i publicate cu un secol sau dou  înainte, 
ne apar mereu în fa  cu o luminiscen  aburit , intens , 
inconfundabil , ca cea a unor culmi înz pezite, eterne, ca 
acel spectacol al în l rii în zare a unui colos fals blând, 
precum Fujiyama, dându-ne mereu impresia de fug  i de 
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apropiere, de mi care a acelor corpuri stelare, f cute doar 
pentru a   contemplate. Cu un curaj, cu o spaim  admira-
tiv , care sunt mereu tot atâtea daruri ale „senza iei este-
tice”, ale particip rii intime, totale, la Crea ie, abandonând 
mereu, la nu tiu care margine de drum, ticurile, conven ii-
le numeroase, m runte, care ne ap r  adesea, uneori chiar 
i eternul „bun-sim ”.

În acest fel, drumul „înainte i înd r t” al autoarei, al 
autorului de azi, de la crea ie spre analiz  i comentariu, i, 
înc  o dat , fuga în  c iune i visare, sunt nu numai posi-
bile, dar devin, iat , un stil. Un nou mod de apercep ie, de 
existen , o „cheie practic ”, adesea e  cient , de a ne apro-
pia înc  o dat  de acele culmi înz pezite, aparent intangi-
bile, pe care le-am evocat mai sus i care plutesc mereu pe 
linia orizontului min ii, oferindu-se f r  gre  numai acelor 
priviri care nu pot tr i f r  ele.

 O hran  real , a min ii i su  etului, al turi de muzi-
c , înlocuindu-ne cu succes, adesea, povara unor amintiri 
care ne sufoc  i c rora nu le g sim întotdeauna în elesul. 
Deoarece, adev ra ii poe i tiu! – sensul unor lucruri, ca i 
al unor  in e care ne apar într-o lumin  ciudat  nu rareori 
se g se te în alt  parte! Ailleurs!

Nicolae BREBAN

Iunie, 2011 
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