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Dedictl(ie 

Martirilor cre~tini care $i-au jertfit 
viata in slujba Domnului $i au murit 

cu curaj torturati de comuni~ti. 

• Cu Dumnezeu in subtertlnd • 

PREFATA 


Sunt un pastor luteran care, datorita fidelitatii sale lata de 
credinta cre~tina, a petrecut mal bine de paisprezece ani in diferite 
inchisori; dar nu acesta este motivul saierii acestei carti. intotdeauna 
mi-a displacut ideea ca un om care a lost inchis pe nedrept, trebuie 
sa scrie sau sa predice despre sulerintele sale. Campanella, cunos
cutul autor al cartii "Cetatea Soarelui ", a lost tinut in inchisoare 
douiizeci # ~apte de ani, dar laptul ca a lost torturat ~i ca timp de 
patruzeci de ore a ramas tintuit pe un pat previizut cu cuie defier il 
~tim de la biografii sai din Evul Mediu, # nu de la el. 

Anii de inchisoare nu mi s-au parut prea lungi, deoarece, singur 
in celula mea, am descoperit ca, dincolo de credinta # tubire, exista 
bucuria intru Domnul: 0 adanca $i extraordinariilericire,jdrii sea
man in lumea aceasta. lar cand am ie$it din pU$carie eram ca un om 
care coboara de pe varful muntelui - de unde cuprinsese panii de
parte cu privirea pacea $ifrumusetea unui intreg linut - ca sa revinii 
in campie. 

Mai intai, trebuie sii explic de ce mi-am pardsit lara, venind in 
Vesl. 

Am lost eliberat din inchisoare in 1964, 0 data cu cateva mii 
de detinuti politici # religio$i, deoarece Republica Populara Roma
na adoptase 0 politica mai "prietenoasii" lala de liirile Europei 
occidentale. 

Mi s-a dat cea mai mica parohie evanghelicii din tara. Congre
galia mea numara treizeci ~i cinci de enoria#. Am lost prevenit de 
catre autoritiitile Departamentului Cultelor cii, dacii se vor aduno 
vreodata laolaltii in biserica treizeci ~i $ase de persoane, voi avea 

'Prima edi,ie a acestei car,i a aparut in Anglia, In anul1968 (n. a). 
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+ Richard Wurmbrand + 

nepliiceri. Eu, insa, aveam prea multe de spus $i erau prea mulfi cei 
care doreau sa ma asculte. Am calatorit in secret ca sa pot predica 
in ora~e$i sate, la toate cultele protestante, parasind localitafile res
pective mai inainte ca organele de milifie sa afle ca un strain se ga
sea in sectorul lor. Dar amfost nevoit sapun capat $1 acestei situafii, 
pentru ca unit pas tori care ma ajutasera aufost inliiturafi dinfuncfie 
de caIre autoritafi; pe de alta parte, puteam pricinui arestarea $i tor
turarea altor pastori pentru a Ie ji stoarse marturisiri. Devenisem 0 

povara $i 0 primejdie pentru cei carora doream sa Ie slujesc. 
UnU prieteni m-au indemnat sa incerc sa parasesc fara, ceea ce 

mi-ar ji permis sa dau marturie in fafa lumii occidentale despre 
Biserica subterana. Din declarafiile liderilor Biserieilor occidentale, 
era evident ca unii nu $tiau, iar alfii nu voiau sa cunoasca adevarul 
despre persecufiile religioase comise de comuni$ti. 

Prelali din Europa $i America veneau in fara noastra in vizite de 
prietenie $i participau la banchete impreuna cu inchizitorii $i 
torfionarii nO$tri. I-am intrebat de ce fac lucrul acesta. 

-in calitate de cre$tini, ziceau ei, noi trebuie sajim prieteno$i cu 
toata lumea, chiar $i cu comuni$tii. 

Atunci de ce nu erau lafel de prieteno$i cu cei care suferisera? 
De ce nu foceau niei cea mai mica aluzie la preofii $i pastorii care 
murisera in inchisoare sau sub tortura? De ce n-au lasat ceva bani 
pentru familiile celor disparuli? 

Dr. Ramsey, arhiepiscopul de Canterbury, a venit la Bucure$ti 
in 1965 $i a asistat fa un servieiu divino El nu $tia ca biserica era 
pUna de agenli ai Securitafii cu sOliile lor: era acela$i public care 
aparea de jiecare data in asemenea ocazii. Acela$i public ascultase 
rabini, muftii $ipredicatori bapti$ti, vizitatori din strdinatate. 

intor$i acasa, $i unii $i alIa au vorbit laudativ des pre fibertatea 
religioasa de care se bucurau credincio$ii din Romania. 

Un teo log britanic a scris 0 carte in care dec/ara ca Isus Cristos 
insu$i arji admirat sistemul de detenfie din inchisorile comuniste. 

intre timp, mi s-a retras dreptul de a predica $i am fost pus pe 
/ista neagra, in permanenla urmarit $i supravegheat. Totu$i, uneori 
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mai predicam prin casele prietenilor care nu fineau seama de pericol, 
astfel ca n-am fost surprins cand - la calVa timp dupa inceperea 
unor negocieri secrete, in Norvegia, intre 0 misiune cre~tina $1 au
toritafile romane, pentru a ji lasat sa plec in Occident in schimbul 
unei sume de dolari, un strain m-a invitat la el acasa. El $i-a dat 
adresa, dar nu $i numele. Cand I-am vizitat, era singur. 

- Vreau sa vafac un serviciu, a zis el. 
Mi-am dat seama ca era un agent al Securitali. 
- Stiu de la un prieten ca suma deja afost varsata. Probabil ca 

afi dori sa parasifi imediat Romania. Prietenul meu este ingrijo
rat. Sunteli un om care spune ceea ce gande$te; afl ie$it de curand 
din inchisoare. Fara indoialii ca arji preferabil sa nu plecafi ime
diat, sau sa ramana un membru al familiei care sa raspunda de 
buna dumneavoastra purtare. Desigur, eliberarea dumneavoastra 
va fi necondifionata ... 

Nu i-am focut nici 0 promisiune. Aveau dolarii ceruli, $i asta 
trebuia sa Iefie de ajuns. Ni$te organizafii cre~tine din Vest pliitisera 
10 000 $ caprefde rascumparare pentru mine. Vanzarea cetafenilor 
aducea valuta in fara §i ajuta bugetul Repub/icii Populare. 0 gluma 
romaneasca spunea: "L-am vinde §i pe primul-ministru, daca ar 
vrea cineva sa-l cumpere ". Evreii erau vandufi Israelului cu preful 
de 1 000 de /ire sterline pe cap de om, membrii minoritafii ger
mane Germaniei Federale, armenii Statelor Unite. Oamenii de 
$tiinfa, doctorii $1 profesorii costau circa 5000 de lire sterline bucata. 

Dupa aceea am fost convocat la sediul central al Milifiei. Un 
ojifer mi-a spus: 

- Pa$aportul dumneavoastra este gata. Putef; pleca unde $i 
cand vrefi $i putefi predica oricat dorifi. Dar sa nu vorbifl impotriva 
noastra. Tinefi-va de Evanghelie. Altfel vi se va inchide gura dejinitiv. 
Putem angaja un gangster, care 0 va face pentru 1000 $, sau va 
putem aduce inapol, cum am mal focut $1 cu alfi tradatori. Va putem 
distruge reputafia in Occident inventand un scandal legat de bani 
sau de viafa sexualii. 
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• Richard Wurmbrand • 

El mi-a spus ca pot pleca. Aceasta afost eliberarea mea necon
dilionata. 

Am ajuns in Norvegia. M-au examinat mai mulfi doctori, iar 
unul dintre ei a zis: 

- Sunteli ciuruit de gauri ca 0 sita. 
Nu putea crede ca oasele mi se refocusera §i ca tuberculoza mi 

se vindecase fora multa asistenla medicala. 
Nu-mi cere/i nici un tratamenf, a mai zis el. Adresali-va Celui 

care v-a linut in viata - # in care eu nu cred. 
Noua mea activitate pastorala pentru Biserica subterana incepea. 

Am intalnit ni$te prieteni ai Misiunii noastre Scandinave in NOr'Vegia 
§i, candam predicat prima oara la Oslo, 0 femeie din randul intai a 
inceput sa planga. Ea mi-a relatat dupa aceea ca, in urma cu multi 
ani, citise prin ziare despre arestarea mea $1 ca de atunci nu incetase 
sa se roage pentru mine. 

- Azi am venit la biserica fara sa $tiu cine avea sa predice, a zis 
ea. in timp ce va ascultam, mi-am dat seama cine vorbe§te $i am 
izbucnit in plans. 

Am aflat ca mit de oameni se rugasera pentru mine, a$a cum se 
roaga zilnic pentru toti cei aflati in inchisorile comuniste. Copii pe 
care nu-i cunoscusem niciodata mi-au scris, zicand: " Va rugam sa 
venifi $1 in ora$ul nostru - rugaciunile noastre pentru dumneavoas
tra au fost ascultate ". 

Au urmat predici # conferinle in bisericile $i universitalile de pe 
tot cuprinsul Europei $i al Statelor Unite. Daram descoperit ca oame
nU, d~i erau adesea bulversali de ceea ce Ie spuneam - nu credeau 
ca sunt fntr-adevar ameninlali de 0 primejdie reala. 

- La no;, comunismul ar ji diferit, ziceau ei. Comuni§tii nO$tri 
sunt pulini §i inofensivi. 

Tot a$a crezusem $i noi in Romania, candva, candpartidul era 
mic. Lumea este plina de midpartide comuniste care stau in G$tep
tare. Cu un pui de tigru te poli juca, dar cand va cre$te mare, el nu 
va ezita sa te devoreze. 
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Am intalnit conducatori ai Bisericilor din Occident care m-au 
4atuit sa predic Evanghelia, dar sa evit atacurile contra comunis
mului; polifia secreta din Bucure$ti im; daduse acelQ$i sfat. Dar raului 
trebuie sa i se spuna pe nume. Isus le-a spus fariseilor ca sunt 
" vipere tt, $i El nu a fost rastignit pentru Predica de pe Munte, ci 

pentru ca le-a spus acest adevar. 
Eu denunt comunismul jiindca ii iubesc pe comuni§ti. Putem 

uri pacatul, iubindu-l in acelG$i timppe pacatos. Creftinii au datoria 
de a ca$tiga sujletele comuni$tilor: daca nu vom reu$i s-o facem, 
ei vor napadi Occidentul $i vor dezradacina cre§tinismul §i de aid. 

Conducatorii din Est sunt ni§te omeni nefericifi, distru§i sujlete§te. 
Ei pot ji mantuiti, iar Domnul 0 va face trimitandu-le un om. N-a 
mers Elinsu$i sa-i scoata pe evrei din Egipt, ci I-a trimis pe Moise. 
Tot astfel, acum, noi suntem cei care trebuie sa-i aduca pe calea 
Domnului pe conducatorii comuni$ti din orice domeniu artistic, 
§tiintific $i politic. Cucerindu-i pe cei care modeleaza cugetele oa
menilor in spatele Cortinei defier, vom c~tiga oamenipe care ace§tia 

ii conduc $i-i injluenleaza. 
Convertirea Svetlanei Stalin, unicafiica a celui mai mare ucigG$ 

fn masa al cre§tinilor, care afostcrescuta in cea mai stricta disciplina 
comunista, dovede§te ca exista 0 arma mai ejicienta impotriva 
comunismului decat bomba nucleara: iubirea lui Cristos. 

RICHARD WURMBRAND 

'~ .... 
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PREFATA LA EDITIA ROMANA 


Aceasta carte a aparut in Anglia $I SUA in 1968. Fusesem elibe
rat de curand din inchisoare, dupa paisprezece ani de detentie. $i 
.yosisem recent in Occident. Cartea a fost tradusa in germana, fran
ceza, spaniola, italiana. Ceea ce am relatat in ea a produs senzatie. 
Lucrurile petrecute in inchisorile Romaniei - suferinta cumpli
ta, rautatea unora, eroismul §i virtutea altora erau ceva cu totul nou 
pentru fumea cititorilor. Am fost primul care ajungea ac%, in Oc
cident. Sa ji stat cu anii in inchisoare nu e 0 nenorocire. Dar este 0 

nenorocire saji stat ani lungi in inchisoare §i sa nuji invatat din asta. 
Eu am invatat. Am invatat sa-L iubesc pe Dumnezeu mult, chiar 

cand trec prin suferinta, $I sa-i iubesc pe toti oamenii. De aceea, nu 
am scris ca un istoric care relateazapur §i simplufaptele. Faptele 
rele aufost savar§ite de oameni. Unii dintre ei nu mai sunt azi ce au 
fost acum zeci de ani. Unii criminali s-au indreptat, au devenit oameni 
buni, ba unii au devenit copii ai lui Dumnezeu. Ei pot povesti cum au 
pacatuit odinioara. Eu nu sunt chemat sa fac publice pacatele pe 
care Domnuf [sus Ii le-a iertat §i le-a spalat cu sfant sangele Sau. 
Altii au murit. Un vechi proverb latin ne invata: "Despre morti sa 
nu vorbe§ti decat de bine ". Proverbul nu e intrutotul drept. Unele 
fapte foarte rele ale mortilor trebuie spuse nu ca sa'-ti ver§i mania pe 
vinovati. cipentru ca din cunoQ§terea lor sa se traga invataminte, ca 
asemenea catastrofe sa nu se mai intample in viitor. Dar, pe cat posi
bil, unde-i vorba de pacate sdvar§ite de multi. e bine sa nu Ie atribui 
unor persoane. Cei care au sdvar$it fapte groaznice au sotii, copii fi 
nepo(i care poarta acela§i nume cu ei. Pe cat posibil, ace§tia nu 
trebuie sa auda numele parintilor # bunicilor imprecat. Pentrufata 
lui Stalin, pentru unii copii ai marilor uciga§i din vremea nazistd, 
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-+ Richard Wllrmbrand -+ 

faptul de a auzi iara§i §i iara§i blesteme la adresa parinfilor a fost 
mal mult decat poate indura un biet suflet omenesc. Unde-i vorba de 
personalitafi care au jucat un rol hotarator in istorie, nu am putut 
omite sa dau nume. Unde era absolut necesar, am intrebuinfat nu
mefictive. 

Cand a aparut prima edifie a carfii, domnea Ceau§escu. Daca 
dadeam nume §i date precise despre oamenii care au focut bine, ei ar 
fi fost prigonifi. De aceea, am povestit lucruri intamplate intr-o in
chisoare cafiind intamplate in alta. Cred ca voi gasi infelegere pentru 
acest lucru. Principalul motiv pentru care public cartea in romane§te 
este ca am intiilnit in inchisoare suflete care, in timpul celor mai 
grele patimiri, au atins culmi de dragoste §ifrumusefe spiritualii. Pe 
ace§tia vreau sa-i fac cunoscufi. 

RICHARD WURMBRAND 

-+ ell Dllmnezell in sllbterana -+ 

1\ 1\ 

PARTEA INTAI 


1 


Prima jumatate a vielii me Ie a luat sf'ar~it la 29 februarie 1948. 
Mergeam singur pe 0 strada din Bucure~ti, cand un Ford negro a 
franat brusc langa mine ~i din el au sarit doi barbali. M-au in~mcat de 
brat ~i m-au imp ins pe bancheta din spate, in timp ce un al treilea 
ins, aflat langa ~ofer, rna linea sub amenmlarea unui pistol. Ma~ina a 
strabatut repede prin circulalia redusa a acelei dimineti de duminica; 
apoi, ajun~i in Calea Rahovei, am patruns prin ni~te porti de fier. 
Le-am auzit tnlntindu-se in urma no astra. Rapitorii mei apartineau 
poliliei secrete comuniste Securitatea. Acesta era cartierullor ge
neral. Inauntru, mi s-au luat actele, obiectele personale, cravata ~i 
~ireturile de la pantofi ~i, in cele din urma, numele. 

_ De acum inainte, a zis funclionarul de serviciu, e~ti Vasile 

Georgescu. 
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• Richard Wurmbrand • 

Autoritatile voiau ca nici macar paznicii sa nu ~tie pe cine su
pravegheau, in cazul in care in strainatate, unde eram bine cunoscut, 
s-ar fi iscat intrebari. Trebuia sa dispar, ca atalia altii, tara urma. 
"Calea Ra40vei" era 0 inchisoare noua ~i eu eram primul ei detinut. 
Inchisoarea nu era insa 0 experienta noua pentru mine. Fusesem ares
tat in timpul razboiului de catre fasci~tii care dirmuiau pe vremea 
lui Hitler ~i apoi, din nou, cand au venit la putere comuni~tii. Sus, in 
peretele de beton al celulei, se gasea 0 ferestruica; se mai aflau in 
incapere doua paturi de scanduri ~i obi~nuitul hardau din colt. M-am 
a~ezat jos, in a~teptarea celor care urmau sa-mi ia interogatoriul, 
anticipand ce intrebari aveau sa-mi puna ~i ce raspunsuri trebuia sa 
dau. Stiam destul de bine ce inseamna frica, dar in momentul acela 
n-o simteam. Aceasta ares tare ~i tot ceea ce avea sa urmeze erau ras
punsulla 0 rugaciune pe care 0 tacusem ~i speram ca ele vor da un 
sens nou vietii mete din trecut. Nu ~tiam ce multe descoperiri extra
ordinare ~i minunate rna a~teptau. 

2 


Tatal meu avea acasa 0 carte cu sfaturi pentru tinerii care se pre
gateau pentru carierele de avocati, doctori, ofiteri ~.a.m.d. Odata, cand 
eram de vreo cinci ani, a deschis-o ~i i-a intrebat pe fralii mei ce ar 
dori sa devina. Dupa ce au ales ei, s-a intors ~i catre mine, eel mai 
mic dintre copii: 

- Dar tu ce-ai vrea sa fii, Richard? 
M-am uitat la titlul cartii, care era ,,Indrumator general in pro

fesiuni" ~i am raspuns: 
- Mi-ar placea sa fiu indrumator general. 
De atunci au trecut cincizeci de ani, dintre care paisprezece in 

inchisoare, ~i m-am gandit adesea la cuvintele acelea. Se zice ca ne 
facem de timpuriu in viata 0 idee despre ceea ce yom fi ~i nu cunosc 
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() rnai buna definitie a indeletnicirii mele actuate decat aceea de "in
drumator general". Ideea de a deveni pastor cre~tin nu putea sa ra
NlIra atunci in mintea mea ~i nici a parintilor mei, care erau evrei. 
'ratal meu a murit cand aveam noua ani ~i familia no astra a dus tot
dcauna lipsa de bani, uneori ~i de paine. Odata, un om s-a oferit sa-mi 
climpere un costum de haine, dar cand ne-am dus la pravlilie ~i ne
gustorul ni I-a aratat pe eel mai bun, omul a zis: 

- Prea bun pentru el. Nu e decat un baiat sarac, caruia eu ii cum
par haine. 

Scoala rna interesa putin, rna interesau insa clirtile pe care Ie 
aveau tata ~i fratii mei mai mari. De foarte tanar citisem multe dintre 
de ~i devenisem un mare sceptic, asemenea lui Voltaire, pe care-l 
admiram. 

Totu~i, religia rna interesa. Am ascultat liturghii in bisericile or
todoxe ~i romano-catolice, iar intr-o sinagoga am auzit odata un om 
rugandu-se cu glas tare pentru fiica lui bolnava. Aceasta a murit in 
ziua urmatoare ~i eu I-am intrebat pe rabin: 

- Ce fel de Dumnezeu este acela care ramane surd la 0 rugaciu
ne atat de disperata? 

Nu mi-a putut raspunde. Nu puteam crede intr-o fiinta atotputer
nica ce lasa atalia oameni sa moara de foame ~i sa sufere. Si mai 
putin credeam ca El a trimis pe pamant un om amt de bun~i de inte
lept ca Isus Cristos. 

Devenit adult, am intrat in lumea afacerilor din Bucure~ti, ~i am 
avut succes. La mai pulin de 25 de ani, aveam bani din bel~ug pentru 
a cheltui prin baruri cu fetele din "micul Paris", cum era numita pe 
atunci Capitala. Nu-mi pasa de cele ce se petreceau in jur, atata timp 
cat imi puteam satisface setea dupa senzalii noi. Era 0 viata pe care 
altii 0 invidiau, dar care rna lasa, totu~i, nesatistacut din punct de 
vedere moral. Stiam ca aceasta viata era falsa ~i ca irosisem ca pe un 
lucru de nimic ceea ce era bun in mine ~i-mi putea fi de folos. Foarte 
convins de inexistenta lui Dumnezeu, doream, totu~i, inadancul 
sufletului, ca situatia sa fi fost alta, sa existe 0 raliune de a fi in Univers. 
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Intr-o zi, am intrat intr-o biserica ~i m-am oprit, impreuna cu a1ti 
oameni, in fata statuii Fecioarei Maria. Ace~tia se rugau ~i am incercat 
sa rostesc ~i eu, aHituri de ei, "Pleclkiune tie, Marie, cea plina de 
har ..... , dar am simtit un gol Hiuntric. I-am spus in gand statuii: "E~ti 
cu adevarat de piatra. Atat de multi te implora, iar tu nu Ie dai nimic". 

Dupa ce m-am casatorit, am continuat sa alerg dupa fete, sa yanez 
placerile, sa mint, sa in~el cu nepasare, lovind pe altH, pana ce, la 
douazeci ~i ~apte de ani, aceste excese, adaugate unor carente 
anterioare, mi-au provocat 0 tuberculoza. Pe. atunci, aceasta era 0 

boala periculoasa ~i, 0 vreme, s-a crezut ca voi ~i muri. M-am speriat. 
Pentru prima oara in viata mea, m-am odihnit intr-un sanatoriu 

de la tara. Zaceam privind la copaci ~i rna gandeam la trecut. Acesta 
imi revenea sub forma unor scene oribile care, trecandu-mi prin fata 
ochilor, rna chinuiau profund. Mama mea a plans din cauza mea, 
sotia mea a plans ~i ea; cate fete nevinovate n-au plans! Am sedus, 
mi-am batut joc ~i am in~elat - totul 0 maimutareala. Venise randul 
meu sa plang. Am zacut acolo ~i m-au napadit lacrimile. In sanatoriul 
acela m-am rugat pentru prima oara in viata mea. 

A fost rugaciunea unui ateu. Am zis cam a~a: "Doamne, ~tiu ca 
nu exi~ti. Dar daca, totu~i, exi~ti - ceea ce eu contest -, tu e~ti acela 
care trebuie sa mi te dezvalui; nu e datoria mea sa te caut eu pe tine". 

Intreaga mea filozofie fusese, pana atunci materialista, dar ini
rna mea nu putea fi satisIacuta Cll acest lucru. In teorie, credeam ca 
omul este doar materie ~i ca, atunci cand moare, se descompune in 
praf ~i cenu~a. Totu~i, imi pierdusem tatal ~i mai fusesem ~i la alte 
inmormantari ~i nu puteam sa rna gandesc niciodata la morti decat 
ca la persoane. Cine se poate gandi la copilul sau la solia sa moarta 
ca la 0 mana de pulbere? Fiinta iubita este aceea care ramane in cuget. 

Poate cugetul nostru sa gre~easca intr-atata? 
Sufletul meu era plin de contradictii. Petrecusem ore intregi in 

locuri zgomotoase de distractie, cu fete pe jumatate goale I?i muzica 
atatatoare,· dar asta nu rna impiedica sa fac ~i lungi plimbari prin 
cimitire, uneori, in zile de iama, cand zapada se a~temea grea pe 
morminte. Irni ziceam in sine a mea: "intr-o zi voi fi ~i eu mort I?i za
pada imi va cadea pe mormant, pe cand cei vii vor rade, se vor 
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il11brati~a ~i se vor bucura de viata,. Nu voi putea sa particip la bucu
ri ile lor, nici macar nu voi avea habar de ele. Pur ~i simplu nu voi mai 
ex ista. Dupa putin timp, nimeni nu-~i va mai aminti de mine. $i atunci, 
In ce bun toate acestea?" 

Reflectand la problemele sociale I?i politice, m-am gandit ca, 
poate, intr-o zi, omenirea va gasi un sistem care sa asigure tuturor 
libertatea, securitatea ~i bogatia. Dar, cand toti vor fi fericiti, nimeni 
nu va mai dori sa moara, iar gandul ca vor trebui sa paraseasca in
Ir-o bUM zi viata lor fericita ar putea sa-i fadi mai nefericiti ca oricand. 

Mi-am reamintit ca citisem despre Krupp, care devenise milionar 
litbricand arme ucigatoare, dar ca el insu~i era ingrozit de gandul mor
tii. Nimeni n-avea voie sarosteasca in prezenta lui cuvantul "moarte". 

A divortat de sOfia lui pentru motivul ca i-a pomenit despre 
moartea unui nepot. A yea totul, dar era nefericit fiindca ~tia ca ferid
rca nu putea dura, ca trebuia sa se desparta de ea I?i sa putrezeasca 
intr-un mormant. 

Cu toate ca, din curiozitate intelectuala, citisem Biblia, mintea 
mea a devenit opaca la pasajul in care prigonitorii II provoaca pe 
Cristos: "Coboara-Te de pe cruce, daca e~ti Fiullui Dumnezeu"; in 
schimb, EI a murit, parand a adeveri ca du~manii Lui aveau dreptate. 
$i totul?i, am observat ca gandurile mele se indreptau spontan catre 
Cristos. Mi-am zis in sinea mea: "A~ fi dorit sa-L fi intalnit I?i sa fi 
vorbit cu EI". 

Meditatiile mele se incheiau in fiecare,zi cu acest gand. 
In sanatoriu se afla 0 pacienta care era prea bolnava pentru 

a-~i parasi camera, dar care, cine ~tie cum, auzise de mine ~i mi-a 
trimis 0 carte despre fratii Ratisbonne, fondatorii unui ordin ciiluga
resc destinat convertirii evreilor, ordinul "Doamna noastra din Sion". 

A1tii se rugau pentru mine, un evreu, in timp ce eu imi iroseam 
viata. Dupa cateva luni de sanatoriu, m-am simtit ceva mai bine 
I?i am pIe cat sa-mi petrec convalescenta intr-un sat de munte. Aici 
m-am imprietenit cu un batran dulgher, care, intr-o zi, mi-a dat 0 

Biblie. Nu era 0 Biblie obi~nuita, dupa cum am aflat mai tarziu: ~i el, 
I?i sotia lui petreceau ore intregi in fiecare zi rugandu-se cu ea in 
mana pentru mine ~i sotia mea. 
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Stateam culcat pe sofa in casa citind Noul Testament ~i, pe masura 
ce treceau zilele, Isus mi se parea tot amt de real ca ~i femeia care imi 
aducea mancarea. Dar nu oricine II recunoa~te pe Isus este mantuit; 
Satana crede, dar nu este cre~tin. I-am spus lui Isus: "Nu voi fi 
niciodatA ucenicul Tau. Eu vreau bani, dilatorii, placeri. Am suferit 
destul. Calea Ta este calea crucii ~i, chiar daca este ~i calea adeva
rului, eu nu 0 voi urma". RAspunsul Lui mi-a rasarit in minte ca un 
indemn: "Vino pe drumul Meu! Nu te teme de cruce! Vei afla ca 
aceasta este cea mai mare bucurie". 

Am citit mai departe ~i iara~i mi s-au umplut ochii de lacrimi. Nu 
rna puteam abtine sa nu compar viata lui Isus cu a mea. Viziunea 
Lui era atat de curata, a mea atat de impura; firea Lui alat de altruista, 
a mea atat de egoista; inima Lui atilt de plina de iubire, a mea plina de 
ranchiuna. Vechile mele certitudini incepeau sa se naruie in fata 
intelepciunii ~i a bunatatii Sale. Cristos Iacuse intotdeauna apel la 
adancul sufletului meu, la care con~tiinta mea nu avusese acces, iar 
acum imi ziceam: .,Numai dac-a~ avea 0 minte ca a Lui m-a~ putea 
bizui pe rationamentele ei". Eram asemenea personajului din ve
chea poveste chineza, care, istovit de prea mult mers sub soarele 
arzator, a venit sa se odihneasca la umbra unui stejar batran. 

- Ce noroc am avut sa te gasesc!, a zis el. 
Dar stejarul a raspuns: 
- Nu de noroc e Yorba. Te a~tept de patru sute de ani. 
Isus rna ~tepta de-o viatl1. Acum, ne intalnisem. 

" 

Aceasta convertire s-a petrecut la ~ase luni dupa casatoria mea cu 

Sabina, 0 fata pe care nu 0 preocupasera niciodata cele spirituale. 
A fost 0 lovitura teribilA pentru ea. Era tanara ~i frumoasa ~i 

indurase foarte multe lipsuri in copilarie. Spera sa inceapa 0 viata 

"''''1. 

mni fericita, cand, iata, omul iubit, tovara~ul ei de placeri, devenea 
un credincios fervent care-i spunea ca se va face pastor. Mai tarziu, 
III i-a marturisit ca acest lucru 0 Iacuse sa se gandeasca ~i la sinucidere. 

Intr-o duminica, propunandu-i sa mergem la 0 slujba de seara in 
hiserica, a izbucnit in lacrimi; voia sa vada un film. 

- E-n ordine, i-am spus. Yom merge la film - fiindca te iubesc. 
Am mers de la 0 sala la alta ~i am ales filmul care parea cel mai 

dc~antat. Cand am ie~it, ne-am dus la 0 cofetarie ~i am mancat 0 

rrajiturii. Dupa asta i-am spus: 
- Acum du-te la cu1care. Vreau sa caut 0 fata ~i s-o duc la un hotel. 
- Ce-ai zis? 

E destul de simplu. Tu du-te acasa. Vreau sa gasesc 0 fata ~i 
s-o duc la un hotel. 

- Cum poti sa spui asemenea lucruri? 
- Dar m-ai determinat sa merg la cinema ~i ai vazut ce a Iacut 

eroul de ce n-a~ face ~i eu la fel? Dad maine ~i in zilele urmatoare 
ne yom duce la astfel de filme, yom urma exemplul pe care ni-l dau 
ele; dar, daca vrei sa fiu un sot bun, vino tu cu mine din cand in cand 
la biserica. 

Ea a reflectat asupra acestei intamplari, apoi, bini~or, rara sa 
spuna nimic, m-a insotit din ce in ce mai des la biserica. Totu~i, inca 
mai tanjea dupa distract ii, iar cand voia sa mearga undeva 0 insoteam 
~i eu. Intr-o seara, ne-am dus la un chef. Aerul era imbacsit de 
fum. Perechile dansau ~i se sarutau in vazullumii. Deodata, sotia 
mea s-a simtit dezgustata de toate ~i a zis: 

- Hai sa pleciim imediat! 
Am spus: 
- De ce sa plecam? Abia am venit. 
Am ramas pana la miezul noptii. Din nou mi-a cerut sa plecam 

acasa ~i din nou am refuzat. La fel ~i la 1, ~i la 2 noaptea. Numai cand 
am vazut ca era total scarbita de toate acestea, am fost de acord sa 
plecam. 

Am ie~it afara, in aerul rece. Sabina a zis: 
Richard, ma duc chiar acum la pastor acasa sa-i cer sa rna boteze. 

Va fi ca ~i cum a~ face baie dupa toata murdaria asta. 
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Am ras ~i i-am spus: 
Ai ~teptat atata timp, poti sa mai ~tepti ~i pana maine dimineapi. 

Lasa-l pe bietul pastor sa doarma. 
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Intreaga noastra viapi s-a schimbat. inainte ne certam din nimic. 
A~ fi divortat de Sabina rara sa preget 0 secunda, daca ea m-ar fi im
piedicat sa fac ceea ce-mi placea. Acum ni se nascuse un fiu. Mihai 
era un dar al Domnului, deoarece altadata nu-mi dorisem un copil 
care sa ne stinghereasca in pIaceriIe noastre. Am fost fericiti cand 
pastorul George Stevens, ~eful Misiunii Bisericii Anglicane printre 
evrei la Bucure$ti, mi-a propus sa fiu secretarul acesteia. M-am stra
duit cat mi-a stat in putinpi sa adaptez acestei funclii priceperea mea 
in afaceri, d~r s-au iscat neplaceri cand am convins pe un agent de 
asigurari sa ia mita pentru a mu~amaliza 0 reclamatie impotriva 
misiunii. Spre surprinderea mea, pastorul Stevens n-a parut sa in
teleaga solutia propusa de mine. 

- Dar cine are dreptate, a intrebat el, societatea de asigurari sau 
noi? 

Am spus ca, de fapt, reclamatia era justificata. 
- Atunci trebuie sa platim, a zis el, punand capat la ceea ce mie 

mi se paruse a fi un aranjament convenabil. Am invatat acest princi
piu al cre~tinismului englez: ~i in lucrurile cele mai marunte sa faci 
ceea ce-i drept, nu ceea ce-i profitabil. 

in 1940, relatiile dintre Romania $i Marea Britanie au fost intre
rupte ~i clericii englezi au trebuit sa pIece. intrucat nu exista nimeni 
altcineva, trebuia sa incerc eu sa duc mai departe lucrarea Misiunii ~i 
sa slujesc comunitatea de credincio~i stran~i injurul ei. Cladirea Misi
unii Engleze, care a trebuit sa se inchida, a fost preluata de 0 misiune 
a Bisericii Luterane Norvegiene. 
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lnima mea apaqinea lui Cristos, nu unei confesiuni anume, dar 
luteranismul tlcea apella inima mea mai mult decat alte mi~cari cre~
tine. Cercetasem celelalte confesiuni. Biserica Ortodoxa, careia ii apar
\ineau 4/5 din populatie, mi se parea ca punea un accent exagerat pe 
manifestarile exterioare. Aceeal?i impresie mi-a tlcut-o l?i ritul catolic. 
intr-o duminidi de Pa~te, dupa ce am ascultat liturghia in latine~te ~i 
un discurs politic rostit de episcop, am plecat rara sa fi auzit macar in 
propria mea limbli ca Isus Cristos inviase din moqi. Eram atras de 
scrviciile divine protestante, mai simple, unde predica din care omul 
putea invata ~i de care se putea bucura era partea centraUt $i apoi, 
pastrand propoqiile, aveam 0 oarecare inrudire spirituala eu Martin 
Luther. El fusese un om coleric, eertaret, dar 11 iubise pe Isus atat de 
adanc, incat ajunsese sa fie convins ca e suficient sa creada in acest 
maret Isus pentru a se mantui ~i ea nu faptele sale bune ii asigurau 
mant~irea, ci eredinta sa. Astfel ca am devenit luteran. intotdeauna 
i-am privit pe deserventii de cult cu oarecare circumspectie, l?i inde
osebi pe cei ce rna intrebau despre siguranta mantuirii. Dar, de~i nu 
purtam haine ec1eziastiee, am simtit un impuls irezistibil sa iau lumea 
intreaga drept parohia mea. Nu eram niciodata multuffiit de diti oameni 
am convertit. Am a1catuit 0 lista cu membrii bisericii me1e l?i 0 scoteam 

din buzunar in autobuz ~i in saB de a~teptare, intreMndu-ma oare ce 
o fi tlcand fiecare in momentul ace1a. Daea socoteam ca vreunul din
tre ei se abate de la preceptele vietii cre~tine, eram trist ore in ~ir. Sim
team 0 durere fizidi, asemenea unui cutit in inima, ~i trebuia sa rna 
rog lui Dumnezeu ca s-o indeparteze de la mine, fiindcl1 era de neindurat. 

5 -

Stalin s-a inteles cu Hitler sa imparta Europa de Est. 0 treime a 
teritoriului nostru national a fost impaqit intre Rusia, Bulgaria ,i 
Ungaria. Regele Carol I a fost foqat sa abdiee in favoarea tanarului 
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sau fiu Mihai, In numele caruia Antonescu, ajutat la inceput de 
legionari, a guvemat ca dictator. Noul regim ii ura pe evrei, pe 
comuni~ti ~i pe protestanti. 

Au fost uci~i mai multi evrei. Toate cultele protestante bap
ti~ti, adventi~ti, penticostali - au fost interzise ~i bisericile lor inchi
se. Bisericile luterane erau libere, dar a noastra era privita cu suspi
ciune din cauza originii noastre evreie~ti. Eram amenintati zilnic. 
A veam acela~i pacat pe care I-au avut ~i Maica Domnului ~i Isus: ~i 
ei au fost evrei. 

Intr-o duminica, in timpul unei rebeliuni contra lui Antonescu, 
am vazut din amvon un grup de haimanale antisemite, venite in bise
rica dupa inceputul slujbei, in~irandu-se in lini~te in fundul biserici. 

Credincio~ii, care erau cu fata spre altar, nu ~tiau nimic despre 
venirea acelor strliini. Mi-am zis: 

- Ace~tia ii urasc pe evrei. Poate ma vor ucide. Dar, daca aceasta 
avea sa fie ultima mea predica, macar sa fie 0 predica buna. 

Trebuia sa vorbesc despre mainile lui Isus. Am istorisit cum 
aceste maini ~tersesera lacrimi, mangaiasera copii ~i hranisera pe cei 
infometati. Vindecasera bolnavi ~i fusesera batute in cuie pe cruce, 
iar inainte ca EI sa urce la ceruri mainile acestea ii binecuvantasera 
pe ucenici. Apoi am ridicat vocea. 

Dar voi? Ce-ati facut voi cu mainile voastre? 
Credincio~ii au ramas uluiti. Ei tineau in maini carti de dintari 

cre~tine. Am tunat: 
- Voi omorati, ~i bateti, ~i torturati oamenii nevinovali! Va cre

deti cre~tini? Curatati-va mainile, pAcAto~ilor! 
Batau~ii erau furio~i. Totu~i, n-au intrerupt slujba. Au a~teptat 

cat timp eu am rostit 0 rugaciune ~i am dat binecuvantarea, iar credin
cio~ii au inceput sa iasa. Cand au plecat toti in siguranta, m-arn in
departat de altar ~i am intratin spatele unei draperii, ~tiam ca pe mine 
ma a~teptau. Inainte de a ma strecura printr-o u~a mica ~i de a rasuci 
cheia in urma mea, am auzit un vuiet de pa~i grabiti in urma mea ~i 
strigate furioase: 

- Unde este Wurmbrand? Dupa ell 

Aceasta ie~ire secreta fusese construita cu multi ani inainte. 
Mi-am croit drum de-a lungul coridoarelor spre 0 strada lateral a ~i 
Ilstfel am scapat. Batau~ii au scotocit toata cH\direa. Eu nu mai eram 
I1colo. Daca m-ar fi gasit atunci, a~ fi fost, probabil, unul dintre cei 
multi care au fost uci~i. 

Pe masura ce razboiul lnainta, multi membri ai minoritatilor 
cre~tine - adventi~ti, bapti~ti, penticostali - au fost du~i la inchisoare. 

Aceasta hotarare 0 luase guvemul Antonescu. Toti membrii fa
miliei sotiei mele au fost du~i lntr-un lagar al mortii din Transnistria. 
Ea nu i-a mai vazut niciodata. 

in trei imprejurari am fost ~i eu arestat de fasci~ti ~i adus in fata 
justitiei, interogat, batut ~i inchis. Astfel, eram bine pregatit pentru 
ceea ce aveam sa lntampin sub comuni~ti. 

o -


Prin fereastra celulei din Calea Rahovei puteam sa vad un colt al 
curtii. Pe cand privearn, a fost introdus pe poarta un preot A travers at 
repede incinta ~i a intrat printr-o u~a: era un tumator venit sa dea 
informatii despre enoria~ii sai. 

~tiarn ca trebuia sa fac fata interogatoriilor, maltratarii, ca aveam 
de infruntat ani de inchisoare ~i poate chiar moartea ~i ma intre
bam daca credinta mea era destul de tare. Mi-am reamintit atunci ca 
in Biblie sta scris de 366 de ori - 0 data pentru fiecare zi a anului 
"Nu te teme!" De 366 de ori, nu de 365; 366, ca sa fie acoperiti ~i anii 
bisecti. Eu fusesem rapit de pe strada la 29 februarie, ziua in plus a 
anului bisect. 

Anchetatorii mei n-aveau nici 0 graba sa ma cheme, deoarece 
inchisorile comuniste sunt ca ni~te arhive ce pot fi cercetate in orice 
moment in care e nevoie de 0 informatie. Am fost interogat iara~i ~i 
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iara~i de-a lungul celor paisprezece ani ~i jumatate pe care i-am pe
trecut in inchisoare. $tiam cli, in ochii partidului, legaturile. me Ie. cu 
misiunile cre~tine din Vest ~i cu Consiliul Mondial al Bisericilor erau 
socotite triidatoare, dar existau lucruri mult mai importante pe care 
nu Ie ~tiau ~i pe care nu trebuiau sa Ie afle de la mine. 

Ma pregatisem pentru detentie ~i tortura a~a cum se prega
te~te un soldat in timp de pace pentru greutatile riizboiului .. Studia
sem vietile unor cre~tini care avusesera de indurat suferinte ~i ispitiri 
asemanatoare ca sa cedeze ~i rna gandeam eum a~ putea sa aplic 
experienta lor in situatia mea. Multi care nu se pregatisera astfel au 
fost zdrobiti de suferinta sau in~elati ~i determinati sa spuna ce nu 
trebuia. 

Anchetatorii Ie aminteau mereu preotilor: 
- Ca ~i cre~tin, trebuie sa te angajezi ~i sa te tii de cuvant ca ne vei 

spune intregul adevar des pre toate. 

In ceea ce rna privea, deoarece eram sigur ca, orice a~ fi zis, voi 
fi gasit vinovat, am hotarat ca, sub torturii, sa rna invinuiesc pe mine, 
dar sa nu-i tradez niciodata pe prietenii care rna ajutasera sa raspan
desc Evanghelia. Astfel, am planuit sa-i las pe anchetatorii mei mai 
incurcati la srar~itul cercetarii lor decat fusesera la inceput. I-am in
dus in eroare pana in panzele albe. 

Prima mea datorie era sa gasesc 0 cale de a trimite afara un me
saj prin care sa-i avertizez pe colegii mei ~i s-o in~tiintez pe sotia mea 
unde rna aflu. Am putut ademeni un gardian ~i I-am tacut interme
diarul meu, deoarece la vremea aceea familia mea inca mai avea bani. 
Is-au dat vreo 10000 de lei pentru ca mi-a dug'mesajele in urmatoarele 
saptamani. Mai tarziu, tot ceea ce posedam ne-a fost confiscat. 

Gardianul mi-a adus ~tirea ca ambasadorul suedez a protestat in 
legatura cu disI1aritia mea, vorbind in numele multi lor sprijinitori pe 
care-i avea Misiunea noastra in Peninsula Scandinava ~i in Marea 
Britanie. 

Ministrul de exteme, doamna Ana Pauker, a raspuns ca nu ~tia 
nimic despre locul unde rna aflu. Ea a afirmat ca nu sunt inchis, ci ca 
fugisem din tara. 

.. Cu Dumnezeu in subterana .. 
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Ambasadorul suedez, in calitate de reprezentant al unei tari neu
Ire, cu greu putea sa mai faca presiuni in aceastll privinta, ~i cu amt 
mai putin asupra doamnei Pauker, 0 femeie in fata careia tremurau 
chiar ~i cei mai putemici biirbati. Ma intalnisem cu ea ~i-l cuno~team 
pe tatal ei, membru al clerului, rabinul Rabinovici, care mi-a spus 
candva cu tristete: 

Ana nu are in inima nici un sentiment pentru nimic din ceea ce 
este evreiesc. 

Ea fusese profesoara la $coala Anglicana, inainte de a fi imbra
ti~at cauza comunista ~i de a se fi disatorit cu un inginer care avea 
acelea~i idei ca ea, numit Marcel Pauker. Amandoi trecusera prin 
lnchisoare pentru conspiratie, dar Ana s-a dovedit a fi cea mai apriga 
comunista. A plecat la Moscova ~i a trait acolo, iar Marcel a urmat-o 

e drept, cu mai putin entuziasm. Se spune cli, in timpul unei epurari 
tacute de Stalin inainte de rlizboi, el a fost impu~cat de propria lui 
solie ~i putini au fost cei care s-au indoit de aceasta. Ana avea 
numai chip de femeie: pe dinauntru era de 0 extrema cruzime: era 
cruda "de la coroana pana in varful degetelor", ca ~i Lady Macbeth. 
Ana Pauker a ramas ca cetlltean sovietic la Moscova, avand rangul 
de ofiter in Armata Ro~ie. Dupa terminarea razboiului, ea a revenit 
in Romania, unde influenta pe care a exercitat-o a fost hotaratoare. 

Devotamentul ei fata de Rusia era atat de mare, incat, atunci cand, 
1ntr-o zi superbii, cineva a 1ntrebat-o de ce se plimba prin Bucure~ti 
cu umbrela deschisa, se zice ca a raspuns: 

- N-ati ascultat buletinul meteorologic? La Moscova ploua rau 
de tot. 

La Conferinta de la Yalta, din Crimeea, Churchill ii diiduse lui 
Stalin un bilet pe care era scris: 

- V -ar conveni sa aveti 90% control asupra Romaniei, in timp ce 
noi am avea 90% asupra Greciei? 
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Stalin a Hisat sa treaca vreo cateva momente, apoi a trasat pe har
tiuta un semn mare de aprobare ~i i-a inapoiat-o. 

o armata de un milion de ru~i a navalit in Romania. Ace~tia erau 
noii no~tri "aliaW'. 

"Vin ru~ii!" nu a fost 0 yorba spusa in gluma pentru noi. Noii 
ocupanti aveau un singur tel; sa bea, sa jefuiasca ~i sa-i distruga pe 
"exploatatorii capitali~ti". Mii de femei de toate varstele ~i conditiile 
au fost violate de soldatii care s-au napustit in caminele lor. Barbatii 
erau jefuiti pe strada, luandu-li-se bicicletele sau ceasurile de mana. 
Cand ordinea a fost restabilita in Armata Ro~ie prin pedepsirea cu 
moartea, iar magazinele au inceput sa-~i ridice obloanele, osta~ii oas
peti au fost uimiti de marfurile expuse; ~i au fost ~i mai uimiti dind 
au aflat ca majoritatea clientilor erau plugari ~i muncitori din fabrici. 

Capitularea semnata la 23 August 1944 mai este inca sarbatorita 
in fiecare an ca fiind ziua eliberarii Romaniet'. 

De fapt, conditiile acestei capitulari au folosit la jefuirea tlirii de 
intreaga ei flota - in majoritate comerciala -, de jumatate din rezerva 
de vehicule ~i de toate automobilele. Produsele fermeior, caii, vitele 
~i toate stocurile noastre de titei ~i benzina au fost carate in Rusia. In 
acest fel, Romania, care fusese cunoscuta ca un granar al Europei, a 
devenit 0 zona a foametei. 

Rege]e Mihai a trait tragedia de a finevoit sa aleaga alternativa 
cea mai putin oribila. Dad\ n-ar fi capitulat, ru~ii ar fi intrat in tara ca 
invingatori, nu ca aliati, ~i ar fi fost ~i mai rau. 
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In ziua convertirii meIe, rna rugasem; "Doamne, am fost ateu. 
Acum, m sa ajung in Rusia ca misionar printre atei ~i nu rna voi 
plange daca, dupa aceea, va trebui sa-mi petrec tot restu] vietii in 

• Afinnalie valabila pana in decembrie 1989. N. tr. 
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Inchisoare". Dar Dumnezeu nu m-a trimis pe mine intr-o lunga ca
IIUmic in Rusia. In schimb, au venit ru~ii la mine. 

In timpul razboiului, in ciuda persecutiei, activitatea Misiunii 
noastre ]uase 0 mare amploare, ~i multi dintre cei care-i persecutasera 
rc evrei ~i pe protestanti se rugau acum lui Dumnezeu alaturi de 
Ihstcle lor victime. 

Dupa razboi, colaborarea mea cu misiunile bisericilor occidentale 
1\ continuat. A veam un birou, ustensile, secretare - un adevarat "front" 
pentru lucrarea de evanghelizare pe care 0 desm~uram in randul 
osta~ilor sovietici. 

Eu vorbesc bine limba rusa, pe langa multe alte limbi straine. 
Mi-a fost u~or sa Ie vorbesc soldatilor ru~i pe strlizi, in magazine ~i in 
trcnuri. 

Mai ales cei mai tined erau dezorientati ~i dornici sa se intoarca 
lu casele lor. Erau dornici sa cunoasca obiective de interes turistic in 
Bucure~ti ~i Ie placea mu]t sa fie invitati in case de oameni priete
no~i. Am fost ajutat de multi tineri cre~tini basarabeni, vorbitori de 
Iimba rusa. 

Inducandu-i in eroare pe cenzori, am tiparit Evanghelia in limba 
rusa. Timp de trei ani, am distribuit mii de exemplare prin cafenele, 
parcuri, gari, oriunde puteam intalni ru~i. Caqile treceau din mana in 
mana, pana se mceau ferfenitli. Multi dintre cei care ne ajutau au fost 
arestati, dar nici unul nu m-a tradat. 

Eram uimiti nu numai de numarul celor ce se converteau, ci ~i de 
modul foarte natural in care 0 mceau. Ru~ii, total ignoranti in privinta 
religiei, se purtau ca ~i cand in adancul sufletelor lor cautau adevarul, 
iar acum il recuno~teau cu mare bucurie. In majoritate tineri, tlirani 
care muncisera pamantul, semanand ~i secerand, ei simteau in fundul 
inimii ca cineva oranduie~te totul in natura; dar fusesera crescuti in 
ate ism ~i credeau cit sunt atei, a~a cum foarte multi oameni se cred 
cre~tini, dar nu sunt. 

Am intiilnit, odata in tren, un tiinar pictor din Siberia indepiirtatA 
~i i-am vorbit despre Isus Cristos. 
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- Acum inteleg, a zis eL Stiam despre asta numai ce ni s-a spus 
in ~coli, anurne ell religia este un instrument de aservire al imperi
alismului etc. Obi~nuiam sa rna plimb insa intr-un vechi cimitir de 
langa casa, unde puteam fi singur. Mergeam adesea la 0 c1adire mica, 
parasita printre morminte. (Am inteles ca aceasta fusese capela 
ortodoxa a cimitirului). Aici, pe perete, era zugravit un om batut in 
cuie pe 0 cruce. M-am gandit ca trebuie sa fi fost un mare criminal ca 
sa fie pedepsit in felul acesta. Dar - rna intrebam -, daca a fost un 
criminal, de ce avea aceasta imagine locul de onoare, ca ~i cum ar fi 
fost Marx sau Lenin? Mi-am zis ca la inceput trebuie sa fi fost socotit 
un criminal ~i ca mai tarziu s-a constatat ca fusese nevinovat ~i, 
mustrali de cuget, cei ce I-au rastignit I-au pictat a~a frumos din pricina 
remu~carilor. 

I-am spus pictorului: 
- Ai ghicit adevarul pe jumatate. 
Cand am ajuns la destinalie, cateva ore mai tiirziu, ~tia toata istoria 

lui Isus. La desPartire, el a zis: 
Planuisem sa fur ceva in seara asta, a~a cum facem toti. Cum a~ 

mai putea acum? Cred in Isus Cristos. 

!) 

De asemenea, lucram printre comuni~tii romani. Fiecare carte 
trebuia sa treaca prin cenzura lor. Prezentam bro~uri cu Marx pe 
frontispiciu ~i diteva pagini introductive care reproduceau argu
mentele sale ~i ale lui Lenin impotriva religiei. Cenzorul nu citea mai 

, departe ceea ce ne cadea bine, fiindca restul cartH avea in intregime 
un continut cre~tin. Cenzorului i-a placut mult 0 alta bro~ura de-a 
no astra intitulata "Religia: opiu pentru popor". A vand de citit vrafuri 
de manuscrise, nu se deranja sa se uite in interior, unde ar fi gasit 
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IIl1mai argumente cre~tine. Uneori, cate un cenzor trecea totul cu 
vcdcrea in schimbul unei stic1e de coniac. 

Numarul comuni~tilor romani crescuse de la cateva mii la un 
lIIilion, deoarece un camet de partid putea insemna diferenta dintre a 
Illunca ~i a face foamea. Stalin instalase la noi un guvern de "front 
IlIlic", a1catuit din oameni pe placullui, in frunte eu liderul Fron
lului Plugarilor, Groza. In afara de AnaPauker, despre care se spune 
d't I-ar fi "inventat" pe Groza, puterea era exercitata de ru~i prin trei 
vcterani ai partidului: Luereliu Patra~canu, numit ministru al jus
titiei, Teohari Georgescu, care preluase polilia ~i pSiguranla" ca mi
Ilistru de interne, ~i Gheorghe Gheorghiu-Dej, un ceferist inflexibil, 
care era primul-secretar al partidului. 

Dupa preluarea puterii de catre comuni~ti, am participat, in cali
late de observator, la 0 intrunire a preolilor ortodoc~i, unde a luat 
cuvantul ~i Gheorghe Gheorghiu-Dej. Jovial ~i butucanos, Dej i-a 
usigurat ea el era pregatit "sa ierte" ~i "sa uite": in ciuda multor legaturi 
din trecut ale unor preoti cu Garda de Fier ~i cu aIte organizatii de 
dreapta, statuI avea sa continue plata salariilor lor, ca ~i mai inainte. 
Remarcile sale finale despr~ asemanarea dintre idealurile cre~tine ~i 
cele comuniste au fost primite cu aplauze. 

in particular, Gheorghiu-Dej nu-~i ascundea ata~amentul Sall 

fata de ideile ateiste ~i convingerea ca, in fmal, comunismul avea sa 
se raspandeasca in toata lurnea; totu~i, era indulgent eu batrana sa 
mama, care-~i umpluse locuinla cu icoane ~i ii creseuse fiicele in 
credinta ortodoxa. In unsprezece ani de pu~earie sub veehiul regim, 
Dej avusese timp sa studieze Biblia ~i sa discute despre religie eu 
multi eredincio~i inchi~i, cu care simpatiza. Evadat din inehisoare 
exact inainte de venirea ru~i1or, el ar fi fost ucis de catre dietatorul 
Antonescu, daca-l prindea. L-a adapostit tnSa un preot binevoitor. 

Dar, daca religia atinsese 0 coarda sensibila a lui Gheorghiu-Dej 
in zilele sale de lupta, acum, cand era in viirful piramidei, nu mai era 
loc pentru asemenea simtaminte. Sotia lui, care it a~teptase 11 ani sa 
iasa din inchisoare, a fost repudiata, loeul ei fiind luat de 0 aetrita de 
film. Casa era plina de servitori ~i acoliti; bogat ~i eelebru, Dej nu 
mai asculta de nimeni. 
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Cand, la intalnirea sa cu preopi, 'cineva a incercat sa orienteze 
discutiile catre probleme de ordin spiritual, el a replicat cu argumente 
partinice stereotipe. 

Ne-a asigurat ca yom avea 0 completa libertate de con~tiinta in 
noua Romanie, iar colegii mei au promis, in schimb, sa nu provoace 
neplaceri Statului. Am ascultat ~i mi-am pastrat unele ganduri pentru· 
mine. Cativa preoti s-au evidentiat la acea intrunire ca ni~te admira
tori ai modului de viata comunist, dar mai devreme sau mai tiirziu 
s-au poticnit ~i ei in vreun detaliu al doctrinei de partid ~i au SIar~it in 
inchisoare. 

Campania de subminare a religiei s-a dezvoltat rapid. Un minister 
comunist al Cultelor i~i exercita intreaga autoritate asupra preotimii, 
el fiind cel care pUltea salariile ~i confirma numirile. Batranul patriarh 
Nicodim, virtual schimnic, era acceptat ca figura proeminenta in capul 
bisericii ortodoxe, dar partidul avea nevoie de un instrument mai 
suplu ~i Dej a hotarat cine era omul potrivit: preotul care-l ascunsese 
de fasci~ti cu un an inainte. Astfel, parintele Iustinian Marina, un 
obscur profesor de seminar de la Ramnicu Vdlcea, a fost mcut epis
cop ~i in curand toate cele 14 milioane de credincio~i ortodoc~i ai 
Romaniei au ~tiut ca el era adevaratullor patriarh, inca neinsdiunat. 

Obiectivul urmator a fost ca romano-catolicii sa fie separati de 
greco-catolici, care numarau un milion ~i jumatate de credincio~i. 
De~i i~i pastrau muIte traditii proprii (inclusiv dreptul preotilor de a 
se casatori), greco-catolicii, numiti de obicei uniti, acceptau totu~i 
suprematia Papei. Acum ei erau preluati foctat ~i contopip cu biserica 
ortodoxa, supusa partidului. Multi preoti ~i toti episcopii care au pro
testat impotriva acestei uniri foctate au fost arestati, eparhiile lor des
fiintate ~i proprietatile confiscate. Romano-catolicii, carora Ii s-a dat 
ordin sa rupa legaturile cu Vaticanul, au refuzat. Au platit ~i ei scump 
rezistenta fata de somatia regimului. Cu atatia preoti care au umplut 
pu~cariile ~i cu groaznicele relatw despre tratamentulla care au fost 
supu~i ~i care s-au raspandit in toata tara, cultele minoritare au trebuit 
pur ~i simplu sa-~i pIece capul ~i sa a~tepte sa Ii se hotarasca ~i lor 
soarta. 
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~i nu au trebuit sa a~tepte prea mult. In 1945, a fost convocat un 
cungres al cultelor in cladirea Parlamentului roman. Sute de repre
~cl1tanti ai clerului au umplut sala. Episcopi, preoti, pastori, rabini, 
llIuliahi au aplaudat cand s-a anuntat ca tovara~ul Stalin (al carui 
cnorm tablou atama pe perete) patrona congresul. Au preferat sa 
1I11-~i reaminteasca faptul ca el era in acela~i timp pre~edintele orga
nizatiei mondiale a ateilor. 

Batranul patriarh Nicodim, care tremura din toate incheieturile, 
II binecuvantat adunarea, iar primul-ministru Groza a deschis congre
HUI. Ne-a informat ca el insu~i era fiu de preot ~i promisiunile lui ge
ncroase de ajutor, intarite ~i de aIte persoane care i-au urmat la cuvant, 
IIU fost indelung ovationate. 

Unul din principalii episcopi ortodoc~i a raspuns ca in trecut multe 
L:urente politice - verzi, albastre, tricolore - se reunisera cu raul cel 
mare al bisericii sale ~i el saluta perspectiva ca sa Ii se aHiture ~i un 
curent ro~u. Unul dupa attul, lideri calvini~ti, Iuterani, rabinuI-~ef 
s-au ridicat sa vorbeasca. Toti au exprimat dorinta de a coopera cu 
L:omuni~tii. (Catolicii ~i neoprotestantii n-au participat.) Sotia mea, 
aflata alaturi de mine, n-a mai putut suporta. Mi-a spus: 

- Du-te ~i spala ru~inea asta de pe obrazullui Cristos! 
- Daca 0 fac, iti vei pierde sotul. 

N-am nevoie de un sot la~. Du-te ~i m-o! 
Am cerut cuvantul ~i au fost foarte incantati sa rna invite la tribuna: 

organizatorii ardeau de nerabdare sa puhlice a doua zi discursul de 
felicitare al pastorului Wurmbrand de la Misiunea Bisericii Scandi
nave, pe care 0 conduceam atunci. 

Am spus ca datoria slujitorilor lui Dumnezeu era de a-L slavi 
pe EI ~i pe Isus Cristos, ~i nu puterea trecatoare, pamanteana. Noi 
avem a sprijini eterna Imparatie a iubirii impotriva vanitatilor efemere. 

Pe masura ce continuam, preotii, care statusera ore in ~ir ascul
mnd minciuni lingu~itoare despre partid, pareau cli se trezesc dintr-un 
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vis. Cineva a inceput sa aplaude. Tensiunea a crescut ~i aplauzele 
au devenit tot mai puternice, delegatii la congres ridicandu-se in 
picioare pentru a ovaliona. Ministrul Cultelor, un fost preot ortodox, 
numit Burducea, care pe vremuri fusese un fascist activ, a racnit de 
la prezidiu cli mi se retrage dreptul de a vorbi. Am replicat ca aveam 
acest drept de la Dumnezeu ~i am continuat. panli la urma, microfo
nul a fost deconectat, dar in acel moment sala era intr-un asemenea 
tumult, cli nimeni nu mai putea auzi nimic. 

In orice caz, a~a s-au incheiat lucrarile congresului in ziua aceea. 
Am aflat di ministrul Cultelor intentiona sa-mi interzica dreptul de a 
predica ~i am fost sratuit sa cer ajutorul influentului mitropolit Ius
tinian, despre care se ~tia sigur ca va deveni patriarh. 

Dupli mai multe incercari, am reu~it sa ajung la el, la reintoarcerea 
sa dintr-o vizita la Moscova, unde se racuse mare caz de persoana 
lui. Cu 0 barM neagra, zambitor, con~tient de noua sa demnitate, aces
ta era omul care pastorea acum patru cineimi din turma eredincio~ilor 
din Romania. Am hotarat instantaneu di a~ putea folosi rastimpul 
intalnirii eu el mai bine decat vorbindu-i despre propriile mele pro
bleme, a~a ea i-am spus: "Chiar de la numirea Inalt Preasfintiei Voas
tre v-am pomenit neincetat in rugaciunile mele. Faptul caaveti ras
punderea de a pastori 14 milioane de suflete este, intr-adevar, 0 sarcina 
foarte grea pentru un singur om. Probabil ca va simtiti ca stantul 
Irineu, care, cand oamenii I-au numit episcop impotriva vointei sale, 
a plans zieandu-Ie: 

- Copii, ce-ati fleut? Cum pot eu sa fiu ornul potrivit pentru 0 

asemenea indatorire? Biblia spune ea un episcop trebuie sa fie ne
prihlinit. 

In timpul convorbirii el a vorbit putin, dar, dupa ce am plecat, a 
cerut relatii unor prieteni despre mine ~i a spus un cuvant bun la 
adresa mea. Un timp, zvonul despre retragerea licentei mele de pastor 
s-a stins. La scurt timp dupii aeeasta, cand am fost retinut de Sigu
ranta timp de ~ase saptamani pentru ancheta, mitropolitul Iustinian 
a fost printre cei care au intervenit pentru punerea mea in libertate, 
iar mai tarziu m-a invitat la Ia~i, re~edinta sa episcopala, unde am 
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devenit apropiati. Ignoranta sa in ceea ce prive~te Biblia era uluitoare, 
dar nu 0 raritate printre preoti ortodoc~i. M-a ascultat cu atentie cand 
i-am reamintit de parabola fiului risipitor. Luandu-i mainile intr-ale 
mele, i-am spus ca Dumnezeu ii reprime~te pe cei care se ratacisera, 
chiar daca sunt episcopi. 

Si alti cre~tini ~i-au exercitat intreaga influenta de care dispuneau 
asupra lui Iustinian. EI a inceput 0 viata de rugaciune ~i iubire intru 
Domnul. 

Curand dupa aceasta, partidul comunist a lansat 0 campanie pe 
scara larga impotriva religiei. Eu am intrat in inchisoare ~i nu I-am 
mai vazut timp de ani de zile. 

Mi~carea antireligioasa a mers mana in mana cu eliminarea 
partidelor de opozitie, intrucat, dupa ce Stalin a obtinut tot ce ~i-a 
dorit de la aliatii sai din timpul rlizboiului, uitimele aparente de demo
cratie au fost inUiturate. Marele lider al Partidului National T&ranesc 
din Romania, Iuliu Maniu, impreuna cu alti optsprezece frunta~i 
tara,ni~ti, a fost dat in judecata, pe baza unor false invinuiri, ~i con
damnat, la varsta lui de peste ~aptezeci de ani, la zeci de ani de in
chisoare. 

Acolo a ~i murit. In regimul de teroare care a urmat, s-a calculat 
ca au fost uci$i peste ~aizeci de mii de "d~mani ai statu lui" . Printr-o 
ironie, Lucretiu Plitr~eanu, ministrul de justitie in varstli de patruzeci 
~i ~apte de ani, care a prezidat aceastli epurare uria~a, fusese ajutat 
mult de clitre Iuliu Maniu in apararea comuni~tilor persecutati inainte 
de razboi. Cei doi Mrbati conlucrasera cu Regele Mihai pentru a in
tocmi armistitiul pe care Plitrli~canu il semnase atunci din partea 
Romaniei la Moscova. 

Odatli Maniu redus la tacere, Patrli~canu ~i a1ti lideri ai partidului 
I-au sHit pe regele nostru tanar ~i mult-iubit sa abdice. A fost procla
mata republica popularli. Dar cine s-o conduca? Desigur ca nu ma
rioneta de Groza. Ana Pauker era detestata chiar ~i in sanul partidului, 
ceilalti nu se intelegeau intre ei. Multi dintre admiratorii lui Pa~canu 
viizusera in el un comunist nationalist care ar fi ferit tara de excesele 
staliniste. Era un comunist de tip occidental, provenit dintr-o familie 
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de intelectuali ~i toti aveau 0 parere buna despre el fiindea afirmase 
ca, inainte de a fi eomunist, este roman. 

Problema eondueerii era subieetul unor dezbateri fierbinti in eo
mitetul central al partidului. 

Pana atunei, viata mea ca pastor fusese plina de satisfactii. A veam 
tot ce-mi trebuia pentru familia mea, rna bucuram de increderea ~i 
dragostea enoria~ilor, dar n-aveam pace. Ma intrebam: de ee Dumne
zeu Imi ingaduie sa duc un trai obi~nuit, in vreme ce 0 dictatura cruda 
distruge tot ce avem mai scump, iar allii sufera pentru credinta lor? 

In multe nopti, eu ~i Sabina ne-am rugat cerandu-I lui Dumnezeu 
sa ne dea ~i noua sa purtlim 0 cruce. 

11 -

In frecventele razii care aveau loc pe atunci, arestarea mea ar fi 
fost eonsiderata ca un raspuns la aceasta rugaciune, dar niciodata nu 
mi-ar fi trecut prin minte ca primul om eu care aveam sa impart celula 
va fi insu~i tovara~ul patra~canu. 

La cateva zile dupa sosirea mea, u~a celulei din Calea Rahovei 
s-a deschis ca sa intre 0 mare personalitate comunista. Ii vazusem 
fotografia prin ziare ~i am crezut la inceput ca venise sa mll intero
gheze personal. 

Caroi fapt datoram aceasta onoare? Apoi u~a a fost incuiata in 
spatele sau. Ba, fapt inca ~i mai straniu, Patra~canu avea eama~a des
cheiata Ia gat ~i nu purta cravata. M·am uitat injos, Ia pantofii lui foar
te lustruiti; n-avea ~ireturi! Al doilea prizonier din eelula mea nou-no
uta era unul dintre smlpii comunismului. 

S-a a~ezat pe celi:ilalt pat de scanduri ~i a prins a-~i balansa 
picioarele. In:fa~urali in mantalele noastre mari ca sa ne aparam de 
frigul de martie, am ineeput sa vorbim. Puteai sa-l gase~ti placut ca 

36 


+ eu Dumnez,eu fn subterana + 

om pe acest comunist patentat ~i sa crezi in sinceritatea sa. Primise 
arestarea ridieand din umeri: nu era prima. El fusese arestat de cateva 
ori de fo~tii eonducatori. Acum se parea ca popularitatea sa cresean
da i-a determinat pe ceilalti lideri ai partidului sa pactizeze contra lui. 
La un eongres care a avut loc cateva zile mai mrziu, fusese acuzat a fi 
fost un burghez trlldator, un du~man alluptei de elasa de eatre colegul 
sau Teohari Georgescu, ministru de interne. A doua aeuzatie, for
mulata de Vasile Luca, ministru de finante, inchis impreuna eu el 
sub vechiul regim, era aceea ca primise un "ajutor potential din partea 
puterii imperialiste". Cele doua acuzatii au fost eonfirmate ~i sustinute 
de Ana Pauker, 0 veche prietena a lui. Ei cautasera sa se debaraseze 
de el de catva timp, dar s-a petreeut un incident straniu. Ell-a intrebat 
pe unul dintre subalternii lui Georgescu dad\ prizonierii erau torturati. 

- Cu sigurantli, a raspuns funetionarul. Un contrarevolutionar nu 
este vrednic de mila, mai ales daca nu eoopereaza cu noi dandu-ne 
informatiile cerute. 

Patra~canu a fost adane tulburat. ,,oare pentru aceasta luptasera 
ei amta vreme ca sa aduca partidul la putere?" Protestul lui a fost 
raportat lui Georgescu ~i a urmat denuntul sau in eadrul eongresului. 

- Pe cand pliraseam sal a, a spus el, am vazut un nou ~ofer a~tep
tandu-ma la ma~ina, eare mi-a zis: ,,$oferul tau Ionescu, s-a imbol
navit, tovara~e patra~canu". Am ureat in ma~ina, ~i doi agenti din 
politi a secreta s-au urcat dupa mine. $i iata unde rna aflu! 

Era sigur ca in curand avea sa fie reintegrat in funelie, iar eand ni 
s-a adus cina, am inceput ~i eu sa cred ca a~a avea sa se intample. in 
loc de arpaca~, cum mi s-a adus mie, lui is-au dat pui, branza, fruete 
~i 0 stiela de yin alb. Pf1tra~canu a luat un pahar cu Yin ~i a impins 
tava deoparte, spunand ca nu-i era foame. Pe cand eu rna straduiam 
sa nu mflnanc ca un bamesit, el povestea fel de fel de istorii amuzante. 
Una era cu un senator elvetian care a cerut portofoliul de ministru al 
marinei. 

- Dar noi, elvetienii, n-avem mare. De ce ne-ar trebui marina? a 
zis primul-ministru. 
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N-are a face! a raspuns senatorul. Daca Romania poate avea un 
ministru de justitie, de ce n-ar avea Elvetia un ministru al marinei? 

Patra~eanu, tovara~ul meu de celula, ridiculiza ~i justitia pe 
care chiar comuni~tii 0 creasera ~i a carei victima era aeum el insu~i. 

A doua zi dimineata, Patra~canu a fost scos sub escorta din celula. 
Credeam ca va fi supus unui interogatoriu. El s-a intors abia seara cu 
o proasta dispozitie. Fl,lsese dus sa predea cursuri la Universitate, 
unde era profesor de drept. Partidul dorea, la momentul acela, sa tina 
secreta arestarea lui. Cu cei 30 de ani de disciplina comunista in 'spatele 
sau, el a admis dorinta tovara~ilor sai. E1 vorbea cu mine, pentru ca 
in afara inchisorii nu avea voie sa vorbeasca nimanui. A-i dezvalui 
chiar ~i sotiei sale ca se afla sub cercetari sau a cere sfatul cuiva era 
un delict capital. A~a cum se intentionase, aceasta izolare ii macina 
nervii. El nu se destainuia decat mie, deoarece avea toate motivele sa 
creada ca eu nu voi mai vedea niciodata lumina zilei. 

Din confidentele pe care mi le-a fiicut cu privire la tineretea sa, 
am descoperit un lucru interesant, ~i anume ca nu un rationament 
obiectiv 11 fiicuse sa fie atras de comunism, ci un sentiment de revolta 
fata de greutatile pe care Ie indurase. Intr-adevar, tatal sau, un burghez 
instarit, sprijinise cu atata entuziasm Germania in timpul primului 
razboi mondial, indit dupa victoria Aliatilor, toata familia sa a fost 
proscrisa. Tanarul Patra~canu a trebuit sa-~i faca studiile universitare 
in Germania, iar la intoarcere a fost nevoit sa se alature singurului 
partid care i-a deschis portile. Prima lui sotie, 0 comunista, a fost li
chidata cu prilejuI unei epurari staliniste ~i s-a recasatorit cu 0 alta 
membra de partid care, din intamplare, fusese colega de clasa cu 
sotia mea. Am incercat sa-i indic sursa convingerilor sale. 

- Dumneavoastra sunteti ca Marx ~i Lenin, i-am spus, ale caror 
idei ~i acjiuni au fost de asemenea rezultanta unor suferinte personale 
anterioare. Marx era con~tient de geniul sau, dar, cum putea gasi un 
evreu 0 cale de ie~ire intr:-o Germanie care devenise prada unui anti
semitism agresiv dec at devenind el insu~i un revolutionar? Fratele 
lui Lenin a fost spanzurat pentru atentat la viata imparatului. Inver
~unarea ~i frustrarea pe care i le-a pricinuit lui Lenin acest fapt I-au 
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lacut sa doreasca rasturnarea lumii. In mare masurn, acela~i Iucru vi 
s-a intamplat ~i dumneavoastra. 

Patra~canu a respins ideea. Si-a desearcat nervii prin tirade im
potriva bisericii. Paginile sumbre cu relele comise pe timpul papilor 
Borgia, Inchizitia spanioUi, salbaticia crueiadelor, condamnarea lui 
Oalileo - toatre acestea au fost evocate. 

_ Dar tocmai crimele ~i gre~elile din istoria Bisericii sunt acelea 
care ne reveleaza cat este de demna de admiratie, am replicat. 

Patra~canu s-a aratat surprins: 
Ce vreti sa spuneti? 

I-am explicat: 
_ Un spital poate duhni a puroi ~i a sange: in aceasta consta fru

musetea lui, e un semn ca spitalul ii accepta pe bolnavi cu suferin
tele lor dezgustatoare ~i cu bolile lor oribile. Biserica este spitaluI lui 
Cristos. Milioane de pacienti sunt tratati cu dragoste in biserica. Ea 
ii prime~te pe paeato~i,dar ei continua sa pacatuiasca, ~i biserica este 
cea condamnata pentru gre~eli1e lor. Pentru mine, Biserica este ca 0 

mama care ramane langa copiii ei ehiar ~i atunci cand ace~tia comit 
crime. Politica ~i prejudecatile slujitorilor sai sunt denaturari ale 
darurilor lui Dumnezeu: Biblia ~i invataturile ei, rugaciunea ~i tainele. 
Orieare i-ar fi gre~elile, Biserica are 0 laturn sub lima. Marea inea
ca in fiecare an mii de oameni, dar nimeni nu-i contesta frumusetea. 

Patra~canu a zambit. 
A~ putea sa pretind acela~i lucru des pre comunism. Cei care-l 

practica nu sunt perfecti exista printre ei canalii -, dar asta nu 
inseamna dl. teoriile noastre sunt gre~ite. 

_ Atunei j udecati dupa roade - am zis eu -, ~a cum ne-a invatat 

Isus. Fapte adueatoare de intristare au patat istoria bisericii, dar ea 
a raspandit cu generozitate dragoste ~i bunatate printre oameni in 
toata lumea. A dat 0 multime de sfinti, in frunte eu Cristos, eel mai 
sfant dintre toti. Idolii vo~tri cine sunt? Oameni ca Marx, care a fost 
descris de catre biograful sau, Reazanov, directoruI Institutului 
"Marx" din Moscova, ca fiind un betiv. Sau Lenin, a carui nevastl1 
ne spune ca era un patima~ jueator de carti ~i ale carui scrieri mus
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tesc de venin. "Dupa roadele lor ii Yeti cunoa~te." Comunismul a 
nimicit milioane de vieti inocente, a adus la faliment taxi intregi, a 
impanzit lumea cu minciuni ~i teama. Unde este latura lui cea buna? 

Patra~canu a aparat "Iogica doetrinei partidului". 
Eu am spus ca doctrinele, ca atare, nu inseamna nimic. Se pot 

comite fapte atroce sub etichete cuviincioase. Hitler a vorbit despre 
lupta pentru spatiul vital (Lebensraum), folosind aceasta ca pretext 
pentru uciderea unor populatii intregi. 

Stalin a spus: "Trebuie sa-i ingrijim pe oameni ca pe ni~te flori", 
~i totu~i a ucis-o pe sotia lui, precum ~i pe a durnneavoastra. 

Patr~canu a parot stanjenit, dar era sincer. 
- Scopul nostru, pe termen lung, este sa impunem comunismul 

in lume. Sunt pulini cei care vor sa ne urmeze pe acest drum, dar se 
pot gasi oricand unii care, din motive personale, sa ni se alature 0 bu
cata de vreme. Mai intai am avut de partea noastra clasele guvemante 
~i pe rege, care ne-au sprijinit impotriva nazi~tilor. Dupa ce au servit 
scopurilor noastre, i-am inlaturat. Am ca~tigat teren prin biserica 
ortodoxa; apoi am folosit sectele mai mici pentru a 0 submina. I-am 
folosit pe plugari impotriva mo~ierilor ~i mai tarziu pe taranii saraci 
impotriva chiaburilor - iar acum vor fi colectivizati toti de-a valma. 
Aeestea sunt ideile tactice ale lui Lenin ~i dau roade! 

I-am spus: 
- ToatA lumea ~tie ca toti tovara~ii dumneavoastra de drum din 

treeut au fost inchi~i, exeeutali sau nimiciti intr-un fel oareeare. Cum 
credeti eli Yeti putea sa va folositi in continuare de oameni ~i apoi 
sa-i aruneati la gunoi? 

PltrA~canu a ras. 
- Fiindel sunt pro~ti. lata un exemplu. Marele ganditor bol~evic 

Buharin s-a opus planurilor lui Trotki de a realiza revolutia mondiala 
prin fO$ annelor. El a argumentat ca era mai bine sa se a~tepte pana 
ce tarile eapitaliste aveau sli se eiocneasca intre ele; atunci Rusia va 
putea sa se aUiture ea~tigAtorilor ~i sa ia partea leului din tarile invin
se. 0 profetie remarcabilli - dar nimeni n-a luat-o in serios. Daca 
Occidentul ar fi ~tiut eli jumatate din Europa $i doua treimi din Asia 
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aveau sa devina comuniste, ca rezullat al ultimului dtzboi mondial, 
acesta n-ar mai fi avut loc. Din fericire, du~manii nu studiaza teoriile 
noastre ~i nici nu ne citesc cartile, astfel ca putem vorbi deschis. 

Am indicat 0 fisura in argumentatia lui. 
_ Nu vedeti, dornnule Patra~canu, ca, a§oa cum ati utilizat oamenii 

§oi i-ati aruncat dupa aceea, tot a§oa tovara~ii v-au folosit §oi pe dum
neavoastra ~i acum v-au azvarlit? Nu cumva v-a orbit nefasta logidl 

a doctrinei lui Lenin? 
In momentul acela, pe chipul lui Patra~canu s-a putut deslu~i 

amaraciunea ~i a spus: "Danton pe cand era condus la ghilotina, I-a 
vazut pe Robespierre, care-l privea din.tr-un balcon, §oi a exclamat: 
"Va veni ~i randul tau!" Va asigur ca Ana Pauker, Georgescu ~i altii 

rna vor urma §oi ei. 

A§oa s-a §oi intamplat, trei ani mai tarziu. 


12 


N-am mai vorbit in seara aceea, dar la orele 22, dupa ce ne-am 
culcat, u~a s-a deschis §oi a fost strigat noul meu nume. Trei barbati 

a~teptau afara. Unul, pe care I-am cunoscut mai tarziu sub numele de 
Appel, mi-a spus sa rna imbrac. Am facut intocmai, cad Patra~canu 
rna sfatuise sa-mi imbrac ~i mantaua cea groasa, cand voi fi chemat: 
ea ar fi amortizat, poate, loviturile. 0 pereche de ochelari negri mi-au 
fost pu~i la ochi, ca sa nu vad pe unde mergeam, §oi am fost condus 
printr-un coridor pana intr-o camera, unde am fost a~ezat pe scaun. 

Apoi ochelarii mi-au fost sco§oi. $edeam in fata unei mese §oi 0 

lumina cruda, violenta, rna izbea in ochi. La inceput am vazut doar 
umbra unui chip, dar, pe masura ce m-am obi~nuit eu lumina aceea 
orbitoare, am recunoscut un personaj numit Moravet· Un fost inspec
tor de politie, care avusese necazuri sub fasci~ti fiindca tradase ni,te 
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secrete comuni~tilor, fusese recompensat acum cu postul de an
chetator. 

- Ah! zise el, Vasile Georgescu. Gase~ti toc ~i hartie acolo, pe 
birou. Ia-ti scaunul ~i scrie despre viata ~i activitatea tao 

L-am intrebat ce-l interesa in mod deosebit. Moravet inalia sar
castic din sprancene. 

- Ca pastor, ai ascultat multe spovedanii. Te-am adus aici ca sa 
ni te spovede~ti ~i tu noua. 

Mi-am istorisit pe scurt viata pana in perioada cand m-am con
vertit. Apoi, gandindu-ma ca declaratia ar putea sa ajunga la cuno~
tinta liderilor partidului ~i sa aiM un oarecare efect, am explicat cu 
de-amanuntul cum - mie, un ateu, ca ~i ei - mi s-au deschis ochii 
asupra adevarului. Am scris timp de 0 ora ~i mai bine, pana ce Mora
vet mi-a Iuat hartia ~i a zis: "Destul pentru asta-seara". Am fost condus 
inapoi in celula, unde I-am gasit pe Patra~canu adormit. 

Au mai trecut cateva zile mra sa fiu deranjat. Comuni~tii inver
seaza metodele obi~nuite ale politiei, bazate pe ~ocul arestarii, care
l face pe prizionier sa vorbeasca. Prefera sa-llase sa fiarba. Anche
tatorul nu spune niciodata ce urmare~te; el se apropie de prada numai 
sugerand 0 directie, ~i aceasta doar pentru a-i induce nelini~tea ~i 
sentimentul de culpa. In timp ce omul i~i stoarce creierii ca sa ghi
ceasca motivul arestarii sale, tensiunea se instaleaza prin alte ~iretenii: 
aude impu~caturi sau tipetele altor detinuti inregistrate pe banda de 
magnetofon. . 

Prizonierul incepe sa faca rationamente gre~ite, alunecarea intr-o 
gre~ealli atrage 0 alta, pana cand epuizarea psihica 11 determina sa-~i 
accepte vina. Anchetatorul se arata compatimitor, Ii da speranta ca 
sfar~itul suferintei e aproape daca el recunoa~te ca merita sa fie 
pedepsit ~i spune tot. Appel a revenit dupa cateva zite ~i astfel a in
eeput primul din ~irul nenumlratelor mele interogatorii. 

De data aeeasta, Appel m-a dus intr-o camera de subsol, aflata eu 
eateva trepte maijos deeat eelulamea. Mi-a datuft scaun, mi-a oferit 
din servieta lui 0 caramelli ~i s-a instalat pe sofa. Unul dintre colegii 
sM lua note. Mesteeiind neincetat, Appel a cercetat dec1aratia mea, 
comentiind ca modul de a gandi al unui individ era determinat de 
apartenenta lui de clasa; cum eu nu aveam origine proletara, trebuia 

~"A 
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ncapiirat sa. am vederi reactionare. Eram sigur ca nici Appel nu era 
proletar, ~i am spus ca nici unul din marii teoreticieni ai partidului 
IlU fusesera. "muncitori". Marx era fiul unui avocat, tatal lui Engels 
rusese mare fabricant, iar Lenin cobora dintr-o familie nobiliarli. 
Convingerile cuiva nu sunt niciodatii dictate numai de c1asa lui sociala. 

Appel a intrebat brusc: . 
_ Ce legaturi aveai cu domnul Teodorescu? 

Teoaorescu? am zis eu. E un nume destul de comun. La care 

anume va referiti? 
Dar Appel n-a spus la care. In schimb, s-a apucat sa discute cu 

mine Biblia ~i profetiile lui Isaia des pre. venirea lui Mesia. Din cand 
in cfmd, pe nea~teptate, mentiona numele unor persoane care ma 
ajutasera sa distribui carlile noastre soldatilor sovietici sau sa impart 
ajutoarele primite de la Consiliul Mondial al Bisericilor. Piirea ca 
aluzile sunt mcute la intamplare. Appel era intotdeauna politicos ~i 
niciodata insistent. Se arata interesat mai mult de felul cum reactionam 
la intrebiirile sale nea~teptate decat de raspunsurile mele ~i, dupa 0 

ora., am fost dus inapoi in celula, ca sa meditez la ce-ar putea sa 

insemne toate acestea. 

IS 


pa.tra~canu a incercat sa se distreze pe socoteala mea vorbind 
despre planurile partidului pentru eradicarea cre~tinismului din 
Romania. Ana Pauker, Georgescu ~i alti membri ai comitetului central 
se ~i intaInisera in secret ~i au ajuns la convingerea ca el va fi 0 

unealta potrivita pentru atingerea scopului lor. 
_ Unii episcopi, a spus el, au in comun cu Dumnezeu tot atilt cat 

am eu cu impiiratul Japoniei. Cat despre patriarhul Nicodim este 
ramoHt. Ce respect pot avea eu fata de un om care Ia inceputul 
razboiului a publicat 0 pastoraUi chemand la lupta impotriva hidrei 
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bol~evice cu ~apte capete, iar pe unna, cand am rupt-o cu Hitler, a 
indemnat tunna credincio~ilor sa mearga aHituri de glorioasa arma
ta ro~ie impotriva monstrului nazist? Asta a flicut patriarhul Nicodim,; 
~i 0 ~tie 0 tara intreaga. Ace~tia sunt printii bisericii. Nici ceilalti nu 
sunt mai buni. Cu ei n-ajungi departe! 

. I -am raspuns ca, daca el nu va ie~i repede din inchisoare, a~a 
cum se a~tepta, s-ar fi putut sa intalneasca unii cre~tini model. 

- Patriarhul Nicodim este un om bun, am spus, dar batran ~i istovit. 
Nici pe episcopii care colaboreaza cu dumneavoastra nu pot sa-i con- . 
damn, $i nici pe aceia care au fost in~elati sau constran~i sa apuce 
pe drumul dumneavoastra. E ca ~i cum ai silui 0 fecioara, ca apoi s
o nume~ti tMfli. 

M-am gandit ca aceasta remarca rautacioasa ar fi putut sa-mi 
atraga simpatia lui Patra~canu, care era inclinat sa vorbeasca pe 
$leau ~i cu predileclie despre chestiunile sexuale. Am incercat sa-i 
explic ~i ce semnificatie avea iubirea cre$tina. La inceput, el era tnsa 
prea copIe~it de propriile lui necazuri, ca sa-~i pIece urechea Ia spusele 
mele; dar, fiind un personaj livresc iar acum nemaiavand nimic de 
citit, discuta cu mine ca sa se sustraga propriilor griji. 

- in ce prive~te religia, am trecut prin toate astea la ~coala. 
Obi~nuiam sa rna rog, dar mai tarziu am renuntat. 

L-am intrebat de ceo 
- Isus al vostru cere prea mult. In special cand omul este tanar. 
I-am spus: 
- Niciodat! nu m-am gandit ca Isus cere ceva de la oameni. Cand 

fiul meu Mihai era mic, i-am dat bani sa-mi cumpere un dar pentru 
ziua mea de n~tere. A~a imparte ~i Isus virtutile pe care pare sa ni Ie 
ceara noua, desav8r$indu-ne in acest fel caracterele. Dar poate ca 
profesorii dumneavoastrA n-au fost credincio$i. 

- Probabil. Erau oameni obi$nuiti. 
Patra~canu s-a ridicat in picioare ~i a cascat. 

in afara de asta, exist! 0 sumedenie de lucruri in cre~tinism pe 
care nu Ie pot inghiti. 

- De exemplu? 
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Smerenia $i, mai ales, supunerea fata de tiranie. la Epistola 
Slnntului Pavel catre Romani. Se ziee aeolo ea orice stapanire vine 
de la Dumnezeu, astfel ea noi trebuie sa ne purnm bine, sa ne platim 
III limp impozitele $i sa nu riposmm la lovituri asta intr-o vreme in 

cure carmuitorullumii era Nero! 
Cititi din nou Biblia, i-am spus, $i 0 Yeti gasi plina de inflaearare 

l'I.wolutionara. Ineepe eu sc1avii evrei care se revolta impotriva fara
cmului. Continua cu Samuel, Ioel ~i Iehu $i multi alti care s-au rliseulat 
Tmpotriva tiraniei. Inainte de a citi mai departe, intrebati-va: cum au 
lI.iuns sa preia puterea earmuitorii oranduiti de Dumnezeu? De obicei, 
uceasta se petrece in urma unei rasturnari sociale - astfel ca supunerea 
fnti1 de autoritati inseamna supunerea fata de cei a caror rascoalA a 
rcu$it. Washingtonul a preluat puterea infrangandu-i pe englezi. 

_ A$a cum Lenin i-a rasturnat pe tari, a replicat patra~canu. 
_ Numai pentru a instaura 0 teroare ~i mai grozavA. Va aparea ~i 

cineva care sa puna capat tiraniei comuniste ~i sa impuna 0 carmui
re Iibera. Aeesta va intruchipa autoritatea oranduita de Dumnezeu. 
Atunci va trebui sa ne supunem. Adevarata invatatura a aeestei pArti 

din Scriptura nu inseamna supunere fata de tirani, ci evitarea unor 
vi1rsari de sange inutile, in revolutii sortite e~ecului. 

Patra~canu a spus: 

_ Cum stau lucrurile cu "Dati Cezarului ce-i al Cezarului?" Este 


sigur ca Isus ii indemna pe evrei sa se supuna tiranului roman. 

Eu am raspuns: 
_ Primul Cezar era un uzurpator, chiar la Roma. Era un general 

ce devenise dictator. Succesorii lui nu aveau asupra Palestinei, care a 
devenit prin forta 0 colonie romana, mai muIte drepturi decat au ru~ii 
aici, la noi. A~a ca e c1ar ce a vrut sa zica Isus: "Dati Cezarului ceea 
ee i se cuvine": 0 cizma in spate ~i azvarliti-l afara. 

Patra~canu a ras. 
_ Daca toti preotii ar explica Biblia ca dumneata, am ajunge in 

curand sa ne intelegem mai bine. 
Eu nu eram atat de sigur de asta. 
Intr-o seara, mi-a cerut sa-i spun in cateva cuvinte in ce const! 

credinta cre$tina. I-am recitat crezul de la Niceea ~i i-am spus: 
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- In schimb, ar trebui sa-mi spuneti dumneavoastra care este 
adevaratul crez al eomuni~tiilor. 

Patra~canu s-a gandit 0 elipa. 
- Noi, eomuni~tii, credem ca vom smpani lumea, a zis apoi, ~i s-a 

lasat pe spate, pe salteaua lui de paie murdara. 
In dimineata urmatoare a fost luat din eelula. Nu I-am mai vazut 

niciodata. Devenisem foarte apropiati in saptamanile petrecute im
preuna. Simteam ca multe lucruri pe care i Ie spusesem 11 mi~casera, 
dar ele erauprea departe de viziunea sa, ca sa Ie admita macar in si
nea lui. Au trecut ani pana am aflat ce i s-a intamplat mai tarziu. 

14 


Vasiliu, in fata diruia am comparut eu prilejul unui nou inte
rogatoriu, un omulet caruia ii placea sa vorbeasca din coltul gurii, a 
citit intrebarile dintr-o lista batuta la ma~ina. Primullucru pe care mi 
I-a cerut a fost ~i eel mai dur: 

Scrie numele tuturor persoanelor pe care Ie cuno~ti, unde le-ai 
eunoseut ~i care au fost relatiile tale cu ele. 

Aveam multi prieteni pe care doream sa-i scutesc de nepIaceri, 
dar, daca i-a~ fi omis ~i politia ar fi ~tiut ca am lacut acest lueru, ar fi 
fost suspeetati ~i mai mult. Cum eu ezitam, Vasiliu s-a rastit: 

Nu sta sa alegi. Am zis: scrie-i pe toti! 
Pentru inceput, am scris numele rudelor, vecinilor ~i enoria

~ilor mei, cunoseuti de toata lumea. Am umplut vreo doua pagini. 
Am adaugat pe unii membri comuni~ti ai Parlamentului ~i pe toti 
tovar~ii ~i informatorii de care mi-am putut aminti. 

- Intrebarea numarul doi, a reluat Vasiliu. Deelara ce actiuni ai 
intreprins contra statu lui. 

- Ce acuzatii mi se aduc? 
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Vasiliu a batut cu pumnul in masa. 
Lasa ca ~tii tu ce ai lacut. Scoate-o din gu~a! Incepe cu parintele 

( 'hirieuta: ce eontacte ati avut ~i ce erezi despre el. Apuea-te de scris 
~i dA-i zor! 

Preotii erau intotdeauna obligati sa-~i spuna parerea unii des pee 
ultii - protestantii despre preotii ortodoc~i, catolicii despre adventi~ti 
~.u.m.d., ca sa seormoneasea rivalWiti intre eonfesiuni. Orice ai fi 
scris putea deveni 0 capcana. Unui detinut i s-a spus: 

Semneaza cu 0 poreelli, a~a lucram noi aiei. 
Dupa ee a dat mai multe declaratii sub diferite nume, i s-a eerut 

HA-~i denunte un prieten - sub amenintarea cli, daea refuza, Ii se va 
spune tuturor eli era un informator care daduse deja deelaratii sub 
nume false. Amenintarea era suficienta pentru a-i determina pe multi 
sa. devina informatori eu adevarat. In timpul indelungatelor a~teptari 
solitare dintre interogatorii, incereai sa-ti aminte~ti ce spusese~i mai 
inainte ~i ee aseunsese~i. 

Anchetatorii veneau de obieei cate doi, cu intrebarile batute la 
ma~ina. Daca unul ie~ea afara, eelalalt nu vorbea pana cand nu se 
intorcea primu!. In zilele ace lea de la mceput, unii dintre ei erau oameni 
destul de cuviincio~i, care devenisera seeuri~ti numai ca sa-~i ca~tige 
intr-un fel existenta. Unul mi-a aratat, in lipsa tovara~ului sau, de
claratiile stranse impotriva mea. Erau semnate de oameni in care avu
sesem ineredere. Puteam ghici la ce presiuni fusesera supu~i. 

Ma aflam in prima faza a unui proces indelungat. NumaruI deti
nutilor era cople~itor, iar anehetatorii de profesie erau putini, insa zi 
de zi erau instruiti tot mai multi, dupa metodele sovietiee. A~a ca am 
avut eeva timp sa rna pregatesc. 

Mi-am regasit lini~tea cand un barbier mi-a ~optit, in timp ee 
rna rlidea, ea Sabina era bine ~i ca Biserica noastra i~i continua acti
vitatea. Nu pot spune ce mare u~urate mi-au adus aceste ve~ti. Ma 
gandeam ea, poate, ~i sotia mea fusese arestata, iar Mihai ~i Sandu, 
fiii mei - acum aveam doi fii erau muritori de foame sau lasati la 
mila vecinilor. 

Eram gata deci sa in~ir din biografia mea spirituala oricate capitole 
ar fi vrut anchetatorii. Asupra altor chestiuni am dezvaluit cat mai 
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putin posibil. Simplul fapt ca un prieten a vizitat 0 data Occidentul.~ 
i-ar fi putut arunca familia in inchisoare, iar el ar fi fost supus 
torturi salbatice. 

Interogatoriile au continuat luna dupa luna. Scopullor era sa 
convinga de vinovalia ta criminala, mainte de a te reeduca in 
comunist. Trebuia,mai intai, sa ajungi la incredintarea ca te aflai pe 
deplin ~i pentru totdeauna in mainile partidului ~i ili este cunoscutA 
chiar ~i cea mai mica particica din trecutul vielii tale. 

Se spunea pe atunci in Romania ca viata era alcatuita din patru 
"auto": "autocritica", lacuta cu regularitate in birouri ~i fabrici, 
"autoduba", care te ducea la Securitate, "autobiografia", pe care te 
puneau s-o scrH, ~i "autopsia". 
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$tiind ca ma a~tepta tortura, am hotarat ca mai curand sa m! 
omor, decat sa-i tradez pe altii. Pentru un cre~tin, a muri inseamna a 
merge la Isus Cristos. I-a~ fi explicat de ce m-am sinucis, iar EI cu 
siguranta ar fi inteles. Daca 0 dHugarita, Ursula, a fost canonizat! 
pentru cli, atunci cand barbarii i-au pustiit manastirea a preferat sa 
moar! dedit s!-~i piarda virginitatea, atunci ~i datoria mea de a-mi 
proteja semenii era mai presus decat viala. 

Problema era s!-mi asigur mijlQacele de sinucidere :tara a atrage 
banuieli. Gardienii Ii controlau cu regularitate pe detinuti ~i celulele 
lor, pentru a descoperi obiecte periculoase: cioburi de sticla, bucati 
de franghie, brice. 

Intr-o dimineati1, in timpul vizitei doctorului, am spus ca nu-mi 
aminteam toate detaliile de care era nevoie la interogatorii fiindci1 nu 
donnisem de saptamani. Mi-a prescris sa iau in fiecare seara cate un 
somnifer. Un gardian se uita in gura mea de fiecare data, ca sa se 
convinga di am inghititpilula. De fapt, 0 tineam sub limb! ~i 0 scoteam 
dupa plecarea lui. Dar unde s-o fi ascuns? Nu in hainele de pe mine: 
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r utea s! mi se intample oricand ceva. Nu in salteaua mea de paie, 
cure trebuia scuturata ~i potrivita in fiecare zi. Mai exista 0 saltea, 
cure acum era nefolositii. Am rupt cateva cusaturi ~i am ascuns acolo, 
rrintre paie, cate 0 piluUi. 

Pe la s~itullunii, aveam treizeci de pilule, 0 adeviiratii consolare 
lit gandul ca frica m-ar putea face sa cedez sub tortura, dar, cand ma 
gtlndeam la ele, cadeam intr-o adanca depresie. 

Era vara. Auzeam zgomote din lumea de afara - 0 fata cantand, 
un tramvai scartaind la cotitura, mame strigandu-~i copiii: "Silviu!" 
"Emil!" "Matei!" Seminte inaripate pluteau u~or, planand ~i eazand 
pc pardoseala de ciment a celulei mele. II intrebam pe Dumnezeu: ce 
uvea de gand cu mine? De ce eram sHit sa pun capat unei vieti care Ii 
l'usese inchinata Lui? 

Uitandu-ma intr-o seara in sus, prin fereastra zabrelita, am vazut 
Ilparand 0 stea pe cerul intunecat ~i mi-a venit in minte gandul ea 
Dumnezeu trimisese aceasta lumina, care i~i incepuse caliitoria apa
rent inutila cu mii de ani in unna, iar acum trecea printre gratiile 
celulei mele ca sa-mi aduca 0 mangaiere. 

Dimineala unnatoare, gardianul a intrat ~i, lara un cuvant, a 
in~lacat salteaua de rezerva cu pilule Ie mele ingramadite in ea ~i a 
dus-o altui delinut. La mceput m-am enervat. Apoi am ras ~i m-am 
simlit mai calm, mai lini~tit, cum nu mai fusesem de multe saptamani. 
Daca Dumnezeu nu voia sa ma sinucid, EI avea sa-mi dea taria de a 
(ndura suferintele care ma a~teptau. 

10 -

Securitatea avusese destula riibdare cu mine mi s-a spus -, dar 
acum venise vremea sa oblina anumite rezultate. Colonelul Dulgheru, 
marele ei inchizitor, nu dadea niciodata gre~ cand era yorba de ~a 
ceva. Acesta statea la biroullui, lini~tit ~i amenintator, cu degetele 
sale delicate rasfirate pe masa. 
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- Te-ai jueat eu noi, a zis. 
Dulgheru luerase inainte de razboi la ambasada sovietiea. 

sub regimul fascist, a fost inehis, solidarizandu-se in pu~ei1rie cui. 
Gheorghiu-Dej ~i eu alti detinuli eomuni~ti. Aee~tia remareasera du~ . 
ritatea, inteligenta ~i firea lui neerutlHoare, a~a ea aeum avea destulA 
putere sa deeida viata sau moartea prizonierilor. 

Dulgheru a ineeput imediat sA rna interogheze despre un osta~ 
sovietie care fusese prins treeand prin eontrabanda Biblii in Rusia. 

Pana atunci, se paruseea anehetatorii nu ~tiau nimie despre acti
vitatea mea in randul ru~ilor, dar, cu toate ea soldatul arestat nu rnA 
tradase, se deseoperise ea ne cuno~team. Aeum, mai mult dedit ori
dind, trebuia sa-mi cantaresc fiecare cuvant, pentru ea eu il botezasem 
pe acest om in Bucure~ti ~i 11 inrolasem in aetivitatile noastre. 

Intrebarile lui Dulgheru erau perseverente. EI credea ca adul
meease eeva important. In saptamanile care au urmat, am fost haquit 
prin tot felul de mijloaee. Paturile erau seoase din eelula mea ~i abia 
dacii mi se liisa 0 ora de somn pe noapte, ~ezand pe un seaun. La 
fiecare minut, in vizorul de la u~a se auzea un sunet metalic ~i in el 
aparea ochiul unui gardian. Cand molaiam, intra adesea inauntru ~i 
rna trezea eu 0 lovitura de pieior. Pana la urma, am pierdut oriee no
tiune a timpului. Odata, dind m-am trezit, am vazut u~a eelulei in
tredeschisa. 

Pe coridor rasuna 0 muzica dulce - sau era 0 iluzie? Curand, 
sunetul s-a modifieat ~i am distins 0 voce de femeie care hohotea de 
plans. 

Apoi a inceput sli tipe. Era sotia mea! 
- Nu, nu, vli rog, nu rna bateti! Nu mai dati! Nu mai pot suporta! 
S-a auzit plesnetul unui bici pe piele. Tipetele au devenit inspai

mantatoare. 
Fieeare mu~chi din trupul meu s-a erispat de oroare. Ineetul cu 

incetul, voeea s-a stins, vaitandu-se; dar acum era vocea unei straine. 
Incetul eu incetul, s-a pierdut in tacere. Am dimas stors de emotie, 
tremurand, leoarcli de sudoare. Mai tarziu am aflat ea era yorba despre 
o inregistrare pe magnetofon, dar orice detinut care 0 auzea pentru 
prima data credea eli vietima este sotia sau iubita lui. 
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Dulgheru era un barbar rafinat, modelat in stilul diplomatilor 
sovietici cu care venise in contact. 

- De fiecare data dind ordon torturarea detinutilor, 0 fac eu parere 
de diu, mi-a spus el. 

Fiind atotputernic in inchisori, se putea lipsi de dec1aratii ~i de 
martori, ~i adesea venea singur in eelula mea, noaptea, ca sa continue 
ancheta. 0 ~edinta decisiva se prelungea ore intregi. M-a chestionat 
in legatura eu contactele mele cu Misiunea Bisericii Anglieane. Ce 
aveam eu de-a face cu oamenii catedralei Westminster? 

~tii, a spus el furios, di pot da ordin sa te impu~te chiar in seara 
asta, ca pe un contrarevolutionar ce e~ti? 

Domnule colonel, i-am raspuns eu, aeum aveti oeazia sa faceti 
un experiment. Zieeti ca puteti ordona sa fiu impu~cat. ~tiu ca puteti. 
Puneti-va mana aici, pe inima mea. Daca bate repede, dovedind ca 
sunt infrico~at, puteti sa va indoiti ca exista Dumnezeu ~i viata ve~nica. 
Dar daca ea bate lini~tit, ca ~i cand ar ziee: "Merg la Cel pe care-L 
iubesc", atunci asta trebuie sa va dea de gandit. Exista un Dumnezeu 
~i exista 0 viata ve~niea! 

Dulgheru m-a lovit peste fata, insa indata a regretat ca-~i pierduse 
controlul. 

E~ti nebun, Wurmbrand! a zis el. Nu vezi ca e~ti eu totulia che
remul meu ~i ca Mantuitorul tau sau cum i-a fi zicand n-are de gand 
sa-ti deschida poarta inchisorii? N-ai sa mai vezi niciodata eatedrala 
Westminster! 

I-am spus: 
- Numele Lui este Isus Cristos ~i, daca vrea, rna poate elibera ~i 

voi vedea ~i catedrala Westminster. 
Dulgheru m-a privit crunt, parand di se straduie~te sa se stapa

neasea. Apoi a racnit: 
Foarte bine! Maine vei face cuno~tinta cu tovara~ul Branzaru. 

Ma a~teptam la acest lucru. Maiorul Briinzaru, mana dreapta a 
colonelului, domnea peste 0 camera in care se tine au maciuci, bate ~i 
bice. Bratele sale erau paroase ca ale unei gorile. Ceilalti ancheta
tori foloseau numele lui ca 0 amenintare. Poetul rus contemporan 
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Voznesenski scrie: "In zilele acestea de nespuse suferinle, e~ti cu 
adevarat norocos daca n-ai inima". Din acest punct de vedere, 
Branzaru era norocos. 

El m-a dus sa-mi arate varietatea armelor lui. 
- Ai vreo preferinla? m-a intrebat. Noua ne face pll1cere sa ne 

comportam democratic. 
Mi-a aratat instrumentul lui favorit, 0 Mta de cauciuc, lunga, 

neagra. 
- Cite~te eticheta. 
Pe ea era scris: "Fabricat in SUA". 
- Noi aplicam bataia, a spus Bclnzaru ranjindu-~i dintii galbeni, 

dar.uneltele ni Ie dau prietenii vo~tri americani. Apoi m-a trimis ina
poi in celula, ca sa reflectez la cele vlizute. 

Am aflat mai tarziu ca Branzaru lucrase inainte de razboi pentru 
un politician de vaza, fiind tratat ca un membru al familiei acestuia. 
Dupa preluarea puterii de catre comuni~ti, cand a ajuns ofiter de 
Securitate, i-a fost adus pentru ancheta un tanar arestat. Era fiul poli
ticianului, care incercase sa initieze 0 mi~care patrioticii. 

Branzaru i-a spus: 
Te-am linut pe genunchi cand erai mic! 

Apoi I-a torturat ~i I-a executat cu mana lui. 
Branzaru nu mi-a aplicat. chiar in ziua aceea biitaia cu care rna 

amenintase. Apoi, in obi~nuitul lui rond de noapte, a deschis capa
cuI vizorului ~i m':'a urmarit cateva clipe. 

- E~ti tot aici, Georgescule? Ce face Isus in seara asta? 
- Se roaga pentru dumneavoastra. am raspuns eu. 
S-a indepartat Bra sa rAspunda. 
in ziua urmatoare a venit iara~i. Sub supravegherea lui, am fost 

pus sa stau in picioare cu fata la perete, cu mainile ridicate deasu
pra capului, in a~a fel incat it atingeam cu vlirful degetelor. 

- Tine-l a~a acolo, i-a spus Branzaru gardianului inainte de a 
pleca. 

Pana la urma, a inceput ~i tortura. Nu vreau sa rna opresc prea 
rimlt asupra acesteia, dar metodele sale trebuie aduse la cuno~
tinta. fiindca erau comune tuturor inchisorilor Securitatii. 
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Mai intlii am stat in picioare ore intregi, mult timp dupa ce nu 
mi-am mai simtit brateie, iar picioarele au inceput sa-mi tremure ~i 
sa se umfle. Cand m-am prabu~it pe podea, mi s-a dat 0 coaja de 
paine ~i 0 gura de apa ~iam fost pus sa stau din nou in picioare. 
Gardienii se schimbau, unii te obligau sa iei pozifii ridicole sau chiar 
obscene ~i asta a continuat, cu scurte intreruperi, zile ~i nopti intregi. 

Trebuia sa te uip numai la zid. M-am gandit la zidurile pomenite 
in Biblie, reamintindu-mi un verset din Isaia, care m-a intristat. 
Dumnezeu spune ca faptele rele ale lui Israel au pus un zid intre El ~i 
popor. Gre~elile cre~tini1or au fi1cut posibil triumful comunismului 
~i de aceea aveam acum un zid inaintea mea. Apoi mi-am reamintit 
aWl spusa din Biblie: "Cu Domnul meu voi sari peste zid". ~i eu 
puteam sari peste acest zid ca sa ajung in lumea spirituala, in preajma 
Domnului. M-am gandit apoi la iscoadele trimise in Canaan de catre 
evreii ie~iti din Egipt, care s-au intors in tahara spunlind ca cetatile 
canaanite erau mari ~i aparate de ziduri. A~a cum zidurile Ieriho
nului auciizut la pamant, tot a~a,cu voia lui Durnnezeu, trebuie sa 
carla ~i zidul din fata mea. Cand durerea rna cople~ea, repetam in 
minte un pasaj din Cantarea Cantarilor: "Preaiubitul meu seamana 
cu 0 ciiprioarii sau cu puiul de cerboaicd.lata-l ca este dupa zidul 
nostru". 

Mi-am imaginat ca Isus Se afla indaratul zidului meu ~i ca-mi 
da tarie. Mi-am reamintit ca, atata vreme cat Moise, pe munte, ~i-a 
pnut mainile ridicate in sus, poporul ales a inaintat ciitre victorie. 
Poate ca suferinte1e noastre ajutau poporului lui Dumnezeu sa ca~
tige hatalia. 

Din dind in cand, maiorul Briinzaru se uita iniiuntru ~i intreba 
daca eram dispus sa colaborez. Odata, cand rna aflain pe podea, 
a zis: 

- Scoala-te! Ne-am hotarat sa te lasam, la urma urmei, sa vezi' 
catedrala Westminster. Pleci chiar acum. 

- Da-i drumul! mi-a poruncit gardianul. Am incercat sa-mi trag 
pantofii, dar picioarele erau prea umflate. 

- Haide, grabe~te-te! Tine-o a~a, in cerc! Am sa te supraveghez 
de afara. 
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Celula masura doisprezece pa~i de jur-imprejur: Patru pa~i un 
zid, doi pa~i urmatorul, apoi iar patru ~i iar doi. M-am tarat in jurul 
celulei, cu ciorapii rupti. Capacul vizorului clantanea. 

- Mai repede! racnea gardianuL 
Am simtit di mi se invarte~te caput. 

Mai repede sau vrei bataie? 
M-am izbit dureros de un zid. Ochii rna intepau, napaditi de 

sudoare. Alergam intruna in cerc. Clic! 
- Opre~te-te! Intoarce-te! Mergi! Tot in cerc, dar in directie opusa. 

Mairepede! 
Am dat zor ~i m-am indreptat din nou. 
Mi~ca, nu te opri! 

Cand am dizut, gardianul s-a nApustit inauntru ~i m-a trasnit peste 
cot cu 0 mliciucli, in timp ce rnA stfliduiam sa rna ridic. Durerea a fost 
atat de cumplitA, incat am cazut din nou. 

Ridicli-te! Mi~ca! Asta e manejul! 
Multi detinuti trebuiau sa treaca prin manej. Se scurgeau ore intregi 

pana primeai apa sau ceva de mancare. Setea suprima foamea. Era 
chiar mai groaznica decat impunsaturile ca de cupte fierbinti pe care 
Ie simteai in picioare. Cel mai rau dintre toate era sa trebuiasca sa-ti 
reiei mersul dupa ce ti se ingaduise sa te odihne~ti cateva minute sau 
sa zaci cateva ore, noaptea, incremenit pe du~umea.Incheieturile inte
penite, mu~chii zdrobiti, picioarele sra~iate nu mai sustineau greu
tatea trupului. Te agatai de ziduri, in timp ce gardienii i~i racneau 
ordinele. Cand nu mai puteai ramane in picioare, cadeai in patru labe. 

Nu mai ~tiu cate zite ~i nopti - cu rare, scurte intreruperi - am 
petrecut in manej. in timp ce rna roteam, am inceput sa rna rogpentru 
gardieni. M-am gandit la..cantarea Cantarilor in care ni se poves
te~te despre dan sui sfant al miresei lui Cristos in cinstea mirelui ei. 
Mi-am zis in sinea mea: "Voi pa~i cu cat mai muita gratie, ca intr-un 
dans al iubiri divine, pentru Isus". 

Pentru moment, mi s-a parut ca a~a faceam. Daca voie~ti tot ceea 
ce se intampla, se intampla numai ce voie~ti. Supunandu-te de buna
voie celor mai grele incerciiri, acestea devin mai u~oare! In timp ce 
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rna roteam iara~i ~i iar~i, mi se parea cli totul se invartea in jurul 
meu. N-am putut deosebi un perete de celalalt sau peretele de u~a, 
a~a cum dragostea divina nu face distinctie intre cei buni ~i cei rai 
~i-i imbrati~eaza pe toti. 

17 


Trecuse aproape 0 luna de dind nu mai dormisem, cand un gar
dian mi-a pus pe ochi ni~te ochelari de motociclist cu Ientile opace 
~i m-a condus spre 0 alta sala de ancheta. Era 0 camera mare, ne
mobilata. La 0 masa, state aU 3-4 persoane pe care abia am reu~it sa 
Ie disting din pricina luminii orbitoare care imi venea in fata. Sta
team acolo, cu catu~ele pe maini, descult, imbracat doar cu 0 cama~a 

zdrentuita ~i murdara. Mi-au fost puse numeroase intrebari, unele 
foarte familiare, carora Ie-am dat acela~i raspuns. De data aceasta, 
printre organele de ancheta, se afla ~i 0 femeie. 

La un moment dat, ea mi-a spus pe un ton strident: 
- Daca nu raspundeti corect la intrebari, Yeti fi intins pe grapa. 
Acest instrument de tortura folosit in Angl~a, in urma cu trei sute 

de ani, pentru a Ie smulge marturisiri victimelor a fost adaugat 
armelor de convingere ale partidului comunist. 

- In Epistola Sf. Pavel care Efeseni, am replicat eu, este scris ca 
noi trebuie sa ne straduim sa atingem inaitimea staturii lui Cristos. 
Daca rna Yeti intinde pe grapa, rna Yeti ajuta sa-mi implinesc scopul. 

Femeia a lovit cu pumnul in masa. Apoi a urmat 0 discutie in 
dosul reflectoarelor. Uneori, un raspuns rapid poate sa pareze 0 

lovitura. Nu am fost torturat pe grapa. in schimb, am fost batut la 
talpi. 

Am fost dus intr-o alta celula. Dupa ce mi-au pus pe cap 0 glu
gli, mi-au ordonat sa rna a~ez pe vine ~i sa-mi cuprind genunchii 
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cu bratele. 0 vergea metalica mi-a fost introdusa intre coate §i 
nunchi. M-au urcat pe 0 capra, cu capul in jos §i picioarele in sus. Ci .. 
neva imi tinea capul, in timp ce un altul rna bate a zdravan la talpi. 
Loviturile imi explodau in creier. Uneori, eram Iovit peste coapse 
sau in dreptul rinichilor. Am le§inat. M-au reanimat, cufundandu-ma 
in apa rece. De fiecare data spuneau ca, daca a§ da macar unul dintre 
numele dorite, tOrtura ar fi incetat. Ciind m-au coborat de pe "friga
re", a trebuit sa rna duca pe sus in celula. 

Ori de cate ori eram dus in aceasta camera, mi se puneau ochelarii .. 
culentile opace, ca sa nu rna pot orienta prin inchisoare. Uneori, 
ochelarii imi ramaneau la ochi in timpul torturii. Cand vezi de unde 
vine 0 lovitura, iti incordezi mu§chii pentru a-i face fata. Dar cu ochii 

ilegat , ne§tiind unde §i cand va cadea lovitura, teama iti este dub lata. 
Am cunoscut §i aite metode de tortura despre care voi vorbi acum. 

Branzaru avea un bici de nylon. Dupa ce am primit cateva lovituri, 
mi-am pierdut cuno§tinfa. Alta data, m-au intins pe pardoseala §i mi-au 
pus un cutit la gat. Doi oameni rna fineau, in timp ce Branzaru rna foqa . 
sa vorbesc daca voiam sa raman cu viata. Le-am simtit stransoa
rea, iar lama cUfitului mi-a patruns in piele. Am le§inat iara§i. Ciind 
mi-am revenit, aveam pieptul inro§it de siinge. M-au silit sa inghit 
apa care imi era turnata pe gat printr-o palnie, piina cand am simtit 

ca-mi crapa stomacul. Apoi, gardienii m-au lovit §.i m-au dUcat in 

picioare. Am fost lasat in celula cu doi caini-Iup care erau antrenati 

sa sara ~i sa maniie la cea mai mica mi§care, dar nu sa mu~te. 0 

bucata de paine era lasata foarte aproape,. dar nu indrazneai nici ma

car s-o atingi. Doar cu timpul realizai cli acei caini erau antrenati sa 

nu atace; insa deseori ei veneau cu dintii ranjip la doua degete de 

obrajii tai. De asemenea, am fost stigmatizat cu fierul ro~u. 


In final, am semnat to ate "marturisirile" referitoare Ia mine pe 
. care mi Ie-au cerut: ca fusesem un adulter ~i, totodata, homosexual; 
cli viindusem c1opotele bisericii ~i mi-am insu~it banii (cu to ate ca 
biserica mea era 0 casa de rugaciune tara clopot); ca, sub acoperirea 
activitatii desfii~urate pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, m-am 
dedat la spionaj in scopul rasturnarii regimului comunist; ca, impreuna 
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cu altii, rna infiltrasem in organizatia de partid, sub un pretext fals, 
pentru a-i descoperi secretele. 

Branzaru a citit marturisirile ~i a spus: 
- Da-mi numele celor cu care ai colaporat impotriva noastra. 
A fost foarte indintat cand i-am dat vreo douazeci de nume ~i 

adrese. Desigur, acestea aveau sa-i aduca recompense ~i vreo promo
Yare. Cateva zite mai tarziu, am fost biciuit din nou: numele fusesera 
verificate. Apaqineau unor oameni care fugisera in Occident sau care 
murisera. Dar in acest interval mi-am reca~tigat intrucatva foqele. 

Poate ca a~teptarea era cea mai grea tortura: sa zaci acolo, as
cultand strigatele §i pliinsetele, ~tiind ca peste 0 ora s-ar putea sa-ji 
vina randul. Dar Dumnezeu m-a ajutat sa nu spun niciodata vreun 

cuviint care sa pricinuiasca rau cuiva. Imi pierdusem u~or cuno~tinta, 
iar ei rna voiau viu. Orice detinut putea fi 0 sursa de informatii utile 
pentru mai tarziu, in cine §tie ce imprejurare favorabila partidului, 
indiferent cat de mult timp va fi stat in detentie. 

Cu greu iti puteai aminti de Biblie. Totu~i, eu m-am gandit mereu 
ca Isus, care ar fi putut veni pe pamiint ca un rege, a preferat sa fie 
condamnat ca un criminal §i S-a lasat biciuit. 0 biciuire dupa Ie
gea romana era groaznica ~i, la fiecare lovitura primita, imi spuneam 
ca a indurat §i EI 0 asemenea suferinta, ~i rna bucuram s-o imparta

§esc cu El. 
Nu-i u~or de crezut, dar, intocmai cum slujitorii Inchizipei spaniole 

credeau ca au datoria sa-i arda pe eretici, tot a~a multi membri ai 
partidului credeau ca ceea ce fiiceau ei era corect. Colonelul Dulgheru 
parea sa fie unul dintre ace§tia. Obi~nuia sa spuna: 

- Este in interesul vital al societatii ca oamenii sa fie sup~i torturii, 
daca detin informatii necesare pentru apararea ei. 

Mult mai tarziu, ciind m-a vawt redus la starea de epava, pliingand 
din cauza surmenajului psihic, a zis, cuprins de ceva ce semana a milA: 

- De ce nu cedezi? Zadarnic cauti sa rezi~ti. Nu e~ti decat carne 
~i in cele din urma te vei frange. 
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Insa eu aveam dovada contradi: dac-a~ fi fost numai din carne~ 
n-a~ fi putut rezista. Dar trupul nu e decat laca~ul vremelnic al su~ 
fletului. Comuni~tii, bazandu-se pe instinctul de conservare, credeau· 
ca omul ar face orice ca sa nu moara. Se in~elau. 

Cre~tinii, care credeau in cele ce-i invata biserica, ~tiau ell. moartea • 
nu e srar~itul vietii, ci implinirea ei; nu pieire, ci intrarea in viata 
ve~nica. 

18 

Am stat ~apte luni in inchisoarea din Calea Rahova. Era octombrie, 

~i iarna deja i~i :facuse aparitia. Am suferit mult din pricina frigului, 
precum ~i din cauza foamei ~i a lipsei de ingrijire medicala, ~i 0 iarna 
lunga ne a~tepta! Privind pe fereastra la fulgii care cadeau in curtea 
inchisorii, am inceput sa tremur, de~i starea mea sufleteasca era buna. 
"Tot ce-a~ mai putea face pentru Dumnezeu in inchisoare va fi prea . 
putin", am gandit eu, "dar binele pe care-l facem ni se pare intotdeauna 
infinit mai mic decat imensitatea raului comis". In lumina Noului 
Testament raul este comparat cu un balaur cu ~apte capete, pe cand 
Duhul Srant apare ca un porumbel. Este porumbelul care va ucide 
balaurul. 

Intr-o seara, mi s-a adus 0 farfurie cu un gula~ delicios ~i patru 
mari felii de paine. Dar tara sa ma lase sa mananc, gardianul s-a in
tors ~i, punandu-ma sa-mi strang toate lucrurile, mi-a cerut sa-l urmez 
intr-un loc unde erau aliniati alti detinuti. eu gandulla gula~ul meu 
pierdut, m-am urcat intr-un cam ion care ne-a dus la Ministerul de 
Interne. Aceasta cll1dire splendid! este mult admirata de turi~tii, care 
nu ~tiu ca ea se inalta deasupra unei vaste inchisori, cu un labirint de 
coridoare in care se afla sute ~i sute de detinuti lipsiti de ajutor. 

Celula mea se gasea in adancul pamahtului. Un bec lumina din 
tavan peretii goi. Un pat de fier, cu trei scanduri ~i 0 saltea de paie. 
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Aerul patrundea printr-o teava aflata in partea de sus a peretelui. Am 
viizut ca nu exista nici un hlirdau, trebuind sa ~tept totdeauna ca gar
dianul sa ma dudi la closet. Acesta a fost lucrul cel mai rau impus 
detinutilor. Uneori, te lasau sa a~tepti timp de ore intregi, razand de 
rugamintile tale. Atat barb alii, cat ~i femeile se abtineau sa manance 
~i sa bea, temandu-se sa nu-~i sporeasca chinul. Eu insumi am mancat 
din vasul in care mi-am :facut nevoile, :tara sa-l spal, deoarece nu 

aveam apa. 
Aici, tacerea era, practic, desavar~ita .:..- ~i asta in mod intentio

nat. Gardienii no~tri purtau pantofi cu talpa de pasla ~i nu Ie puteai 
auzi dedit mainile bajbaind la u~a, inainte de a nimeri broasca. Din 
cand in cand, rasuna zgomotul indepiirtat pe care-l :facea un delinut 
batand :fara incetare in u~a sau lipand. Celula nu ingaduia dec at trei 
pa~i, in orice direclie, astfel ca m-am intins, privind linta la bec. Ardea 
toata noaptea. Cum nu puteam dormi, m-am rugat. Lumea exterioara 
a incetat sa mai existe. Toate zgomotele cu care eram obi~nuit, vantul 
~i ploaia din curte, blanchiurile de fier ale bocancilor, bazaitul vreunei 
mu~te, vocile omene~ti - toate disparusera. in aceasta tacere de moar
te, am avut senzatia ca inima mi se inchirce~te, gata sa se opreasdi. 

1.9 


Am fost tinut singur in celula in urmatorii doi ani. N-am avut 
nimic de citit ~i nici cele trebuincioase scrisului; nu mi-au tinut 

tovlira~ie decat gandurile mele, iar eu nu fusesem 0 natura m~ditativa, 
ci un suflet care rareori a cunoscut lini~tea. 11 aveam pe Dumnezeu. 
Dar traisem eu cu adevarat pentru a-L sluji pe Dumnezeu sau:fa
cusem din asta numai 0 profesiune? 

Oamenii se a~teapta ca pastorii sa fie modele de inlelepciune, 
puritate, iubire ~i dreptate. Ei nu pot fi a~a intotdeauna cu adevarat, 
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fiindc~ sunt ~i ei oarneni; astfel, rnai rnult sau rnai putin, incep sa 
joace un ro1. Cu tirnpul, abia rnai ~tiu ei in~i~i dac~ purtarea lor este 
interpretarea unui rol sau expresia caracterului lor real. 

Mi-am amintit cornentariul pro fund la Psalrnul51 pe care I-a scris 
in inchisoare Savanarola, dnd oasele ii erau amt de zdrobite, inc§.t 
n-a putut sernna actul de autoacuzare decat eu rnana stang~. 

BI a spus ca exista dou~ feluri de cre~tini: cei care cred sincer in 
Durnnezeu ~i cei care, cu tot atata sinceritate, cred doar c~ credo Nu-i 
poti deosebi decat dup~ felul in care actioneaz~ in rnornente ho
tarntoare. 

Dac~ un hot planuind s~ jefuiasc~ 0 cas~ de orn bogat, vede plirn
bandu-se prin fata acesteia un stdin care ar putea fi un politist, se 
retrage. Dac~, dup~ ce a chibzuit, cornite totu~i spargerea, aceasta 
dovede~te c~ el nu crede c~ acela ar fi ornul legii. Ceea ce credern 
este dovedit prin ceea ce taptuirn. 

Credeam eu in Durnnezeu? Acurn sosise rnornentul incerc~rii. 
Bram singur, nu a~teptarn nici un salarili, nici un fel de lamia. Durnne
zeu irni rezerva acurn nurnai suferin~ - aveam ~ continui s~-L iubesc? 

Mi-am adus arninte de una dintre cMtile rnele preferate: ,,Pate
ricul", scrierea referitoare la sfmtii din secolul IV, care intemeiaser~ 
schituri in pustiu. Cartea are 400 de pagini, dar, prima dat~ cand arn 
luat-o in rnan~, n-am rnancat, n-arn baut, nici .n-arn dorrnit pan~ nu 
am tenninat-o. C~le cre~tine sunt ca vinul bun - cu cat e mai vechi, 
cu atat e mai bun. Contine urrn~torul pasaj: "Un Frate I-a intrebat pe 
inv~t~torul s~u: «Piirinte, ce este t~cerea?» R~spunsul a fost: «Fiule, 
t~cerea insearnna sa stai singur in chilia ta, in intelepciune ~i teama 
de Durnnezeu, pazindu-p inirna de s~getile arzatoare ale gandului. 0 
astfel de t~cere na~te binele. 0 tacere lipsita de griji, ca 0 scara c~tre 
ceruri!» 

o tacere in care ornul nu are decat grija lucrurilor de prim~ 
insernnatate ~i vorbe~te numai cu Isus Cristos! Cel care pastreaza 
tacerea este cel care canta: "inirna mea este preg~.tita sa Te laude, 
Doamne!" 
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Ma intrebam: cum puteai sa-L preamare~ti pe Dumnezeu prin
tr-o via~ de tacere? La inceput rn-am rugat foarte mult sa fiu eliberat. 

Am intrebat: "Tu ai spus in Scriptura c~nu e bine ca omul s~ fie 
singur; de ce rna pi in singuratate?" Dar, dupa trecerea zilelor ~i a 
saptamanilor, singurul meu vizitator ram~sese tot gardianul, care, 
tara sa scoata 0 yorba, imi aducea bucati de paine neagr~ ~i 0 supa 
apoasa. 

Sosirea lui imi amintea zilnic proverbul elen: "Zeii umbla cu 
papuci moi de pasla". Cu alte cuvinte, grecH credeau ca nu-ti poti da 
searna cand se apropie 0 divinitate. Poate ca prin aceasta tacere m~ 
apropiam de Dumnezeu. De asemenea, poate BI tacea din mine un 
pastor mai bun; fiindc~ remarcasem ca cei mai buni predicatori erau 
oamenicare, ca ~i Isus, practicau tlicerea interioarn. Cand gura ramane 
prea mult deschisa, chiar pentru a rosti binele, sufletul i~i pierde 
flacara, a~a cum 0 camera i~i pierde c~ldura printr-o u~a deschisa. 

Cu incetUl, am invatat ca arborele tacerii rode~te fructul p~cii. 
Am inceput sa-mi dau seama de reala rnea personalitate ~i rn-am in
credintat ca ea Ii apartinea lui Cristos. Am putut constata ca ~i in 
inchisoare gandurile ~i sentimentele mele erau indreptate catre Durn
nezeu ~i ca puteam sa-mi petrec noapte de noapte in rugaciune, 
exercitii spirituale ~i laude. ~tiam acurn ca nu joc doar teatru, ci ca, 
intr-adevar, credeam in ceea ce credeam. 

- _20 

Am pus la punct un procedeu de care m-am tinut in urrnatorii doi 
ani. Ramanearn treaz toata noaptea. La zece seara, cand se dadea 
semnalul stingerii, eu rna apucam de lucru. Uneori eram trist, alteori 
vesel, dar noptile nu mi se pareau niciodata destul de lungi pentru tot 
ceea ce aveam de tacut. Mai intai spuneam 0 rugaciune, in care adesea 
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nu lipseau lacrimile de recuno~tinta. Rugaciunile, ca ~i semnalele 
radio, sunt auzite mai elar in timpul noptii: atunci se dau marile batalii 
spirituale. Apoi, ca ~i cum a~ fi fost in biserica, tineam 0 predica, in
cepand cu "Preaiubitii mei frati", intr-o ~oapta pe care nici un gardian 
n-ar fi putut s-o auda, ~i sf'ar~ind cu "Amin". 

Predicasem in spiritul celui mai pur adevar. Nu mai era nevoie sa 
tin cont de ceea ce avea sa gandeasdi episcopul, de ce aveau sa ere ada 
membrii congregatiei sau de ceea ce aveau sa raporteze turnatorii. 
Dar nici nu predicam in go!. Orice predica este auzita de Dumnezeu, 
de ingeri ~i de sfinti, dar simteam ca printre ascultatorii din preajma 
mea eniu cei care rna adusesera pe calea credintei, membri ai turmei 
mele - ~i mortii, ~i viii, familia ~i prietenii meL Ei erau multimea de 
martori despre care vorbe~te Biblia. Am trait parta~ia sfintilor. 

in gand stateam de yorba in fiecare noapte cu sOfia ~i fiii mei. 
. Cugetam Ia tot ceea ce era minunat ~i bun in fiinta lor. Uneori, gan

durile mele ajungeau pan a Ia Sabina, dincolo de zidurile inchisorii. 
Ea are in Biblia ei 0 insemnare din acea perioada: 

Azi I-am vilzut pe Richard. Eram cu1cata in pat, treaza, iar el 
s-a aplecat deasupra mea ~i mi-a vorbit. 

Imi concentrasem toate fortele pentru a-i transmite un mesaj de 
iubire. Eram raspliltiti Imparate~te pentru cele cateva minute in care 
ne gandeam unulla ceiaialt in fiecare zi; in timp ce multe cilsatorii 
fusesera distruse din cauza inchisorii, a noastra s-a pastrat ~i chiar 
s-a intarit. 

Gandulla familia mea putea sa rna ~i indurereze. Stiam ca Sabina 
fusese supusa unor puternice presiuni pentru a divorta de mine. Daca 
a refuzat ~i ~i-a continuat activitatea in biserica, a fost cu siguranla 
arestata. Atunci, copiii, care aveau mai putin de zece ani, ar fi ramas 
singuri. Mi-am strans perna Ia piept ca ~i cum ar fi fost un copil al 
meu. Odata am sarit in sus ~i mi-am zdrobit pumnii de u~a de otel 
strigand: 

- Dati-mi copiii inapoi! 
Gardienii au alergat sa. rna imobilizeze, timp in care mi s-a Jacut 

o injectie care m-a lasat Jara cuno~tint3 ore intregL Cand m-am trezit, 
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m...am gandit di ar fi fost po sibil sa innebunesc. Stiam ca a~a s-a 
inmmplat cu multi aitii. 

Ma gandeam la Maica DomnuIui, care a stat la piciorul crucii 
lara sa se planga. Ma intreb daca am avut dreptate interpretand tace
rea ei numai ca mahnire: oare nu era ~i bucuria ca Fiul ei I~i dade a 
viata pentru omenire? In seara ace lei zile, fiind Pa~tele evreiesc, ea 
probabil ca a cantat cantece de lauda pentru Domnul, potrivit ritualului 
iudaic. Si eu trebuia sa-I multumesc lui Dumnezeu pentru suferinlele 
prin care tree copiii meL Mi-a venit ~i un gand plin de speranla: chiar 
daca Sabina ar fi pierit, aveam prieteni care cu siguranta Ie vor purta 
de grijlt 

Unul dintre exercitiile mele spirituale permanente era acela de 
a-mi reprezenta ca intr-un film cum imi inchin toata viata lui Cristos: 
trecut, prezent, viitor; familie, biserica, pasiuni, ganduri tainice; fiecare 
madular al trupului meu. Mi-am milrturisit lui Cristos, lara ascunzi~uri, 
pacatele din trecut ~i L-am vazut ~tergandu-le cu mana Lui. Am pHins 
adesea. 

In prime Ie zile am petrecut mult timp cercetandu-mi sufletul. Era 
o gre~eaUi. Iubirea, bunatatea, frumusetea sunt fiinte sfioase, care se 
ascund atunci cand se ~tiu observate. Fiul meu Mihai imi daduse 0 

lectie in acest sens cand avea cinci ani. II mustrasem: 
- lsus are un caiet mare, iar pe una dintre pagini a pus numele 

tau. Azi-dimineata a scris in el ca n-ai ascultat-o pe mama tao leri 
te-ai batut cu alt baiat ~i ai spus ca el era vinovat, a~a ca ~i acest lucru 
a fost notat. 

Mihai a spus, dupa un minut de gandire: 
- TaticuIe, oare Isus scrie numai lucrurile rele pe care Ie facem . 

sau ~i pe cele bune? 
Fiul meu Sandu imi venea in minte atat de des! Imi amintesc cu 

mare plikere de 0 Iectie de teologie pe care mi-a dat-o el intr-o buna 
zi. Cand i-am citit din Epistola catre Corinteni: "Cercetafi-vdpe voi 
in§wd dacd suntefi in credin(d", el m-a intrebat: 

- Cum ar trebui sa rna cercetez? 
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I -am raspuns: 
Bate-te in piept ~i intreaba: inima, II iube~ti pe Domnul? 

vorbindu-i, m-am batut in piept. 
- Asta nu-i drept, a spus Sandu. Odata, un om din gara, 

lovea rOlile trenului cu un ciocan, m-a lasat ~i pe mine sa incerc, ~i 
zis: «Love~te inceti~or, ca ai putea sparge roata. Nu Ie lovi 
A~a, nici eu nu trebuie sa rna bat tare in piept ca sa vad daca-L iubesc, 
pe Isus, ci numai inceti~or. 

Atunci am aflat ca un "da" lini~tit, in inima, la intrebarea "it . 
be~ti pe Isus?", era suficient. 

in fiecare noapte, petreceam 0 ora transpunandu-ma in 
principalilor mei adversari - colonelul Dulgheru, de exemplu! 
nandu-ma in locullui Ii gaseam 0 mie de scuze. In felul acesta 
team sa-i iubesc pe el ~i pe ceila1li toqionari. Apoi mi-am exarl11ua~1 
propriile gre~eli, din punctullui de vedere, ~i astfel am descoperit . 
noua inlelegere a propriei mele persoane. Este mai u~or sa-i consoleLil 
pe allii decat pe tine insuti, intocmai cum putem citi cu calma. simpatie 
despre victimele ghilotinei, dar suntem ~ocati cand ne ameninta chiat 
pe noi 0 revolutie. A~a incat am continuat sa inversez ordinea eve-, 
nimentelor in timp, sa rna gandesc la prezent ca ~i cum s-ar fi derulat 
intr-o perioada anterioara ~i la trecutca ~i cum ar fi prezent. 

inacest chip, poli nadajdui sa-i intalne~ti chiar ~i pe sfintii din 
vechime. Mi gandeam ce a~ face daca a~ fi un mare om de stat, un 
multimilionar, imparatul Chinei, Papa. imi inchipuiam ce viata a~ fi 
dus daca a~ fi avut aripi sau mantia care te face invizibil ~i am hotlirat 
ca rna calauzeam dupa convingerea ca spiritul omenesc este 0 foqa 
invizibila inaripata, care poate transforma lumea! 

Erau fantezii amuzante, dar insemnau pierdere de vreme. Un ar
hitect in plina activitate nu face speculatii asupra celor ce s-ar putea 
construi cu materiale care nu exista - precum piatra tara greutate sau 
sticla elastica. Meditalia, ca ~i arhitectura, ar trebui sa fie construc
tiva, dar astfel de digresiuni rna ajutau sa vad ce multe entitlili pot 
coopera in viata spiritului ~i sa inleleg cum in fiinta lui Isus Cristos 
se pot reuni "Leullui Iuda" ~i "Mielullui Dumnezeu". 
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Nu-mi lip sea nici distractia in celula mea cea goala. Mi-am spus 
anecdote, inventand ~i unele noi. Am jucat ~ah cu mine insumi, fo
losind piese tacute din paine: n,egru contra mai putin negru, obtinut 
din varul din perete. Puteam sa-mi despart mintea in a~a fel, incat 
negrul sa nu ~tie mi~carea urmatoare a celui mai putin negru ~i 
viceversa ~i, intrucat nu am pierdut nici 0 partida in doi ani, am con
chis ca a~ putea sa rna declar maestru in ~ah. 

Am descoperit ca-ti poti face din bucurie un obicei, a~a cum 0 

tbaie de hdrtie indoitli revine frresc la forma dintai. ,,Bucura-te!" este 
o porunca a lui Dumnezeu. John Wesley· obi~nuia sa spuna ca el 
n-a fost niciodata trist, nici macar pentru un sfert de ora. Eu nu pot 
spune acela~i lucIiJ despre mine, dar am invatat sa rna bucur chiar ~i 
in cele mai rele circumstante. 

21 


Comuni~tii cred ca fericirea se intemeiazli pe satisfactii materi
ale; dar eu, singur in celula mea, inghetat, infometat ~i imbracat in 
zdrente, dansam de bucurie in fiecare noapte. Ideea mi-a venit amin
tindu-mi ca, in copillirie, vazusem la Constantinopol dervi~i dansand. 
De~i nu Ie intelesesem extazul, fusesem impresionat de frumusetea 
grava a acestor calugari musulmani ~i de gratia cu care se roteau 
~i strigau "Allah", numele Dumnezeului lor. Mai tarziu am aflat ca 
multi altii - evrei, penticostali, vechi cre~tini, David ~i Miriam in 
Biblie iar in zilele noastre baieti de altar in Catedrala din Sevilla 
danseaza ~i ei pentru a-L celebra pe Dumnezeu. 

Cuvintele singure n-au fost in stare niciodatli sa exprime ce simte 
omul cand se apropie de Dumnezeu. Uneori eram atat de plin de 

• John Wesley (1703-1791) - teolog ~i predicator englez, fondator al bisericii 

metodiste. 
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bueurie, ea n-a~ fi rezistat daea n-o exprimam prin dans. Imi 
tese euvintele lui Isus: "Fer;ce de vo; cand oamen;; va vor uri, 
vor ;zgon; d;ntre e;, va vor ocari §; vor lepada numele vostru ca 
ceva rau din pricina Fiulu; omului! Bucurap-va in z;ua aceea 
saltap de veselie!" Mi-am spus: "Am indeplinit altlidata aeeastl 
porunea numai pe jumatate. M -am bueurat, dar asta nu e destul. Isus 
spune ea trebuie sa ~i saltam". 

Toemai atunci gardianul s-a uitat prin vizor ~i m-a vazut topaind 
prin eelula. Trebuie ea i se poruneise sa-i lini~teasea pe detinutii care 
dadeau semne de ineeput de nebunie, fiindea s-a retras tiptil ~i s-a 
intors eurand eu eeva de-ale gurii: 0 bueata de paine, ni~te branza ~i 
zahar. Pe eand Ie luam, mi-am reamintit versetul din Evanghelia Sf. 
Luea: "Bucurap-va in z;ua aceea §; saltap de veselie pentru cd 
rasplata voastra este mare in cer". Era 0 bueata de paine foarte 
mare: mai mult deeat ratia pe 0 saptamana. 

De atunei, rareori lasam sa treaea 0 noapte rara sa dansez. 
Cu toate ea nieiodata n-am mai fost rasplatit pentru asta, am 

eompus melodii, Ie-am eantat ineeti~or ~i am dansat pe propria mea 
muziea. 

Gardienii s-au obi~nuit eu aeeasta. Eu nu tulburam taeerea, iar ei 
vazusera multe alte lueruri stranii. 

Prietenii earora Ie-am povestit mai tarziu ea dansasem in inehi
so are m-au intrebat: . 

- Pentru ee? La ee folosea? 
Nu era eeva folositor. Era 0 manifestare de bueurie asemanatoare 

dansului lui David, 0 jertfli sianta adusa inaintea altarului Domnului. 
Nu rna sinehiseam de faptul ea eei care rna tineau inehis rna soeoteau 
nebun, deoareee deseoperisem 0 frumusete a eredintei in Cristos 
cum nu eunoseusem in treeut. Uneori aveam viziuni. Odata, pe eand 
dansam, mi s-a parut ea aud pe cineva strigandu-ma pe nume - nu 
"Richard", ei un alt nume, pe care nu-l pot dezvlilui. Stiam ea eu 
eram eel ehemat sub noul meu nume ~i deodata mi-a fulgerat prin 
minte, nu ~tiu de ee: "Trebuie sa fie arhanghelul Gavril". Apoi eelula 
s-a umplut de lumina. N-am mai auzit nimie, dar am inteles ea urma 
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sa indeplinese 0 luerare impreuna eu Isus ~i eu sfintii, pentru a eon
strui 0 punte intre bine ~i rau; 0 punte de laerimi, rugaciuni ~i jertfe 
de sine, pentru ea paeato~ii sa treaea pe ea ~i sa se alature eelor 
bineeuvantati. Am vazut ea puntea noastra trebuia sa fie una pe care 
~i eei mai putin apti de a face binele s-o poatli folosi. Am inteles ea 
trebuia sa-i iubese pe oameni luandu-i a~a cum sunt, ~i nu cum ar 

trebui sa fie. 
In alta noapte, mi-am dat seama ea 0 mare eeata de ingeri venea 

ineet prin intunerie spre patul meu. Se apropiau eantand 0 eantare de 
dragoste pe care Romeo ar fi pututsa i-a eante Julietei. Nu-mi venea 
sa ered ea gardienii nu auzeau ~i ei aeeasta minunata, pasionata 
muziea, atat de reala pentru mine. Detinutii care raman singuri timp 
indelungat au deseori viziuni. Exista explieatii naturale ale aeestor 
fenomene, care insa nu Ie invalideaza. Sufletul se folose~te de trup 
pentru propriile lui seopuri. Viziunile mele m-au ajutat sa raman in 
viata: ~i aeeasta este suficient pentru a dovedi ea nu erau simple 

halueinatii. 
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Intr-o noapte am auzit 0 blitaie u~oara in peretele de langa pat. 
In eelula de alaturi sosise un nou detinut ~i i~i semnala prezenta. Am 
raspuns, eeea ee a provoeat 0 serie de noi lovituri. Indata am prieeput 
ea vecinul meu imi transmitea un cod simplu: A, 0 lovitura; B doua 
lovituri; C, trei lovituri. Primul sau mesaj pe care I-am putut descifra 

a fost: 
- Cine sunteti? 
- Un pastor, am raspuns. 
Dupa aeest ineeput greoi, am eonvenit asupra unui nou sistem: 

o lovitura pentru a indica prime1e cinci litere din alfabet, dOM lovituri 
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pentru al doilea grup de cinci ~.a.m.d. Astfel, B era 0 singura 
tura, urmata de 0 pauza ~i de inca doua lovituri; F era doua lovituri. 
urmata dupa un interval de inca una. Dar ~i acest cod nu I-a satis. 
tacut pe noul meu vecin. Stia aIfabetuI Morse ~i mi-a transmis Ii':' 
terele una cate una pana ce Ie-am invatat pe toate. Apoi mi-a spus 
care ii era numele. 

- Dumnezeu sa va binecuvanteze, i-am raspuns. Sunteti cre~tin? 

A trecut un minut de tacere, dupa care a continuat: 

- Nu pot pretinde ca sunt. 


Era inginer radiofonist ~i a~tepta sa fie judecat, pe baza unor 
acuzatii foarte grave. A yea 52 de ani ~i 0 sanatate precara. i~i negIi
jase de elltiva ani viata religioasa, casatorindu-se cu 0 necredincioasa, 
~i cazuse intr-o adllnca depresie. I-am vorbit prin perete in fiecare 
noapte (prinsesem repede aIfabetui Morse). 

in scurt timp, a transmis: 
A~ dori sa rna marturlsese. 

A fost 0 spovedanie intrerupta de muite taceri. 
- A veam ~apte ani. L-am Iovit pe un baiat, fiindca era evreu. EI 

m-a biestemat: "Fie ca mama ta sa n-aiba parte sa te vada in ceasul 
moqii". Mama era pe moarte cand m-au ares tat. 

Dupa ce omul ~i-a descarcat sufletul de muIte alte lucruri, a spus 
ca se simtea feridt cum nu mai fusese de ani de zile. Ne-am imprie
tenit prin aifabetul Morse, a~a cum aitii se imprietenesc prin scrisori. 

L-am invatat versete din Biblie. Faceam schimb de anecdote, 
jucam ~ah, transmitllndu-ne mi~ciirile prin batai. I-am spus multe 
despre Isus Cristos, predicllnd prin codul nostru. Cand gardianul 
m-a prins asupra faptului, am fost transferat in alta celula, cu un alt 
vecin ~i am Inat totul de la capat. Cu timpul, multi dintre noi au in
vatat codul. Detinutii erau mutali adesea ~i nu numai 0 data am fost 
tradat de informatori, astfel ea am inceput sa transmit numai versete 
din Biblie ~i invataturi despre Cristos: nu eram inca gata sa sutar 
pentru discutii politice. 

Datorita izoliirii in singuratate, oamenii erau siliti sa se cufun
de in cercetarea unor intllmpUiri adanc ingropate in trecut. Vechi 
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triidari ~i fapte necinstite reveneau cu 0 staruinta implacabmt Era ea 
~i cum ele ar fi patruns in celulele lor ~i i-ar fi privit cu repro~; mama, 
tata nerespectati, fete parasite cu multi ani in urma, prieteni ponegriti 
sau in~elati in a~teptarile lor. Toate spovedaniile pe care Ie primeam 
in Morse incepeau cu "Cllnd,eram copil", "Cllnd eram la ~coala". 
Amintirea vechilor gre~eli staruia asemenea unor cllini salbatici care 
pazeau sanctuarul Dumnezeului pacii. Cabala ne spune ca, daca toate 
celelalte poqi catre cer sunt inchise unui om, mai ramllne Bab
hadimOt, poarta lacrimilor. Prin aceasta poarta trebuia sa trecem ~i 
noi, detinutii. 

23 


Intr-o dimineata, cllnd un vecin a transmis cit era Vinerea Mare, 
am gasit in closet un cui ~i am scris "ISUS" pe peretele celulei meIe, 
spenlnd ca aceasta Ie va aduce mangaierea celor care aveau sa vina 
dupa mine. Gardianul s-a suparat rau. 

Trebuie sa mergi la carcera, a spus. 
Am fost dus pe coridor in jos pana la un dulap zidit in perete, 

destul de inalt ca sa pot sta in picioare ~i cu 0 suprafata de cincizeci 
de centimetri patrati, cu cateva mici gauri de aerisire ~i una prin care 
se putea impinge inauntru mancarea. Gardianul m-a azvarlit in interior 
~i a inchis u~a. 

Neputllndu-ma rezema, au inceput sa rna doara picioarele. Dupa 
o ora, imi simteam toti mu~chii zdrobiti. Labele picioarelor, dureroase 
in urma manejuIui, s-au umflat. Cand am Ie~inat, m-au scos pentru 
un rastimp, apoi m-au dus inapoi. Am incercat sa rna concentrez 
asupra suferintelor lui Isus, dar ale mele, de~i mai marunte, nu rna 
Hisau. Apoi mi -am reamintit ca fiul meu Mihai rna intrebase pe cllnd 
era foarte mic: 
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- Ce sa fac, taticule? Ma plictisesc. 
- Gande~te-te la Dumnezeu, Mihai! am raspuns eu. 
- De ce sa rna gandesc eu la El? Capul meu e mic, iar al Lui este 

mare de tot. De aceea EI este Cel ce ar trebui sa Se gandeasca la 
mine. 

A~a ca mi-am zis ~i eu acum: "Nu incerca sa te gande~ti la Dum
nezeu, nu te gandi la nimic". 

In intunericul acela inabu~itor, mi-am adus aminte ca yoghinii 
indieni i~i limpezesc mintea izgonind orice gand prin repetarea 
staruitoare a unei fonnule sacre. Aceea~i metoda 0 folosesc ~i ca
lugarii de la Muntele Athos, cu intenninabila lor "rugaciune a ini
mii", in care se roste~te la fiecare bataie a inimii un cuvant din 
"Doamne lsuse Cristoase, Fiullui Dumnezeu, miluie~te-ma pe mine, 
pacatosuW' 

$tiam ca lsus Cristos este milostiv, dar, cum obi~nuiam sa-i spun 
in fiecare zi sotiei mele ca 0 iubesc, m-am gandit sa fac acela~i lucru 
cu lsus. Am inceput sa repet: "lsuse, Mire scump al sufletului meu, 
Te iubesc!" Bataile lini~tite ale unei inimi iubitoare sunt 0 muzidi ce 
razbate pana departe. 

Am repetat fonnula in ritmul inimii. Mai intdi mi s-a pamt ca-l 
aud pe Diavolul ranjind: 

- Tu II iube~ti, iar El te lasa sa suferi. Daca EI este atotputemic, 
de ce nu te scoate afara din carcera? 

Am continuat sa rostesc lini~tit; 
- Isuse scump, Mire al sufletului meu, Te iubesc! 
Curand, sensul cuvintelor s-a inceto~at, apoi s-a pierdut. Incetasem 

sa mai gandesc. Mai tarziu, a trebuit sa practic deseori aceasta deta
~are, in clipe grele. Isus spune, in Evanghelia dupa Matei: "Ciici Fiul 
mului va veni In ceasul In care nu va giindip". Aceasta experienta 
am trait-o cu El. Nu va glnditi - ~i Cristos va veni, luandu-va prin 
surprindere. 

Dar stralucirea luminii Sale este greu de indurat. Uneori am 
inversat procedeul, fugind de ea in propriile mele ganduri. 
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Am stat la carcera doua zile. Unii erau tinuti cate 0 saptamana 
sau mai mult, dar, in ce rna prive~te, doctorul a zis di starea sanatlltii 
meIe devenise critica. Traiam la limita dintre viata ~i moarte. Con
secinta a indelungatei detentii ~i a lipsei de soare, de hrana ~i de aer, 
parul nu-mi mai cre~tea. Nu era nevoie ca barbierul sa rna rada. Un
ghiile aveau 0 culoare palida ~i erau moi ca la sugari. 

Mintea a inceput sa-mi fie bantuita de halucinatii. Ma holbam la 
cea~ca de tinichea cu apa ea sa rna conving pe mine insumi ca nu rna 
aflam in lad, unde nu exista apa - ~i cea~ca se transfonna intr-un 
coif. Am vazut mancaruri delicioase pe 0 masa care se intindea cu 
mult peste zidurile celulei. Dintr-o zare indepartata 0 vedeam apro
piindu-se pe sotia mea, care aducea 0 farfurie plina cu camati aburind, 
dar eu maraiam catre ea: 

- Asta-i tot? Ce mici sunt! 
Uneori, celula mea se largea ~i se transfonna intr-o biblioteca, in 

care rafturi dupa rafturi pline eu carti frumos legate se randuiau pana 
se pierdeau in intuneric: romane celebre, poezii, biografii, lucrari 
religioase ~i ~tiintifice se ingramadeau deasupra mea. Alteori, mii de 
chipuri, pe care se eitea interesul, se intorceau catre mine: eram 
inconjurat de multimi uria~e ce a~teptau sa Ie vorbesc. Mi se strigau 
intrebari. Alte voci Ie raspundeau. Erau urale ~i huiduieli. 0 mare de 
chipuri tlllazuia pana la infinit. 

De asemenea, rna tulburau adanc vise in care eram violent cu cei 
care rna aruncasera in inchisoare sau in care eram torturat de fantezii 
erotice. Este un infem greu de inchipuit de catre cei care nu I-au trait. 

A veam 39 de ani cand am intrat in inchisoare, eram sanatos ~i 
activ, iar acum reimbolnavirea de tubereuloza imi sporea dorintele 
sexuale. Zacand cu oehii deschi~i, aveam visuri invapaiate de pUicere 
senzuala cu femei ~i fete, apoi eu toate ea ineercam sa Ie izgonesc 
rna napadeau viziuni erotice perverse ~i exagerate. Frustrarea ,i 
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sentimentul pacatului imi produceau 0 suferinta groaznica: uneori·· 
ascutitA $i seaca, aIteori mocnitA, dar mereu prezenta. 

Am gasit 0 cale de a rna scutura de acest fel de halucinatii, tratan ... 
du-le ca pe ni$te intru$i ostili, asemenea bacililor TBC din trupul 
meu: departe de a rna invinui de navala lor, am apreciat ca pot sa Ie 
rezist. Socotind halucinatiile nu ca pe ni$te pacate, ci ca dU$mani, 
puteam planui cum sa Ie distrug. Gandurile rele pot fi biruite prin 
raliune, daca Ie sunt examinate cu calm consecintele. N-am incer
cat sa Ie inlatur, $tiind ca se insinueaza iara$ipe cai laturalnice; in . 
schimb, Ie-am lasat sa st!ruie, in vreme ce calculam cat avea sa rna 
coste in fapt daca m-a$ lasa prada lor. A ceda in fata unor astfel de 
tentatii ar insemna sa atrag nenorocirea asupra altora $i a propriei 
mele familii. Sotia mea ar trebui sa divorteze. Viitorul copiilor ar fi 
distrus. Enoria$ii mei $i-ar pierde credinta. Apoi, dispretuit de toti, ar 
trebui sa d\spund $i in fata lui Dumnezeu pentru raul pe care I-am 
pricinuit. 

A$a cum doctorii recurg la un virus pentru a combate un altuI, tot 
astfel putem $i noi folosi maxima Diavolului: "Dezbina $i stapa
ne$te!", pentru a-I infrange. Demonul mandriei - teama de a nu-ti 
pierde prestigiul poate fi intors impotriva demonului desfraului. 
Demonul zgiirceniei ura$te viciile care costa bani! 

25 


Intr-o zi, closetele noastre fiind blocate, m-am dus la WC-ul 
gardienilor. 

Pe perete, deasupra chiuvetei, era 0 oglinda $i, pentru prima data 
dupa doi ani, mi-am vazut chipul. 

Eram mnar $i sanatos la intrarea in inchisoare. Fusesem considerat 
un om chipe$. Acum, cand am privit la ceea ce devenisem, am ras: 
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un ras trist, un ras homeric. Atalia oameni care rna admirasera $i rna 
iubisera, daca l-ar fi putut vedea acum pe batranul infrico$at care se 
holba la mine din oglinda, s-ar fi ingrozit. Era 0 lectie pentru mine, 0 

lectie din care am invatat ca ceea ce este cu adevarat in noi nu poate 
fi vazut cu ochii de came. A veam sa rna uratesc $i mai mult sa ajung 
doar un schelet - $i, amintindu-mi de aceasta, credinta $i dorinta de a 
rna p!stra pentru viata spirituala mi s-au intArit $i mai mult. La toaietA 
era un ziar rupt, primul pe care-l vedeam de cand fusesem arestat. 
Continea $i $tirea ca primul-ministru Groza era ferm hotarat sa-i 
$tearga de pe fata pamantului pe cei bogati. Un guvem pus pe lichi
darea celor cu stare, in timp ce restullumii se straduia sa puna capat 

saraciei! 
Indrumul de intoarcere spre celula mea, sub escorta, am auzit 0 

femeie plangand $i tipand nebune$te. Strigatele ei pareau sa vina de 
undeva de la un etaj inferior. Cand au atins paroxismul, s-au oprit 

brusc. 
Cateva zite mai tRrziu, un alt detinut a fost adus in celula vecina 

cu a mea. Am semnalizat cu intrebarea "Cine e$ti?" $i mi s-a raspuns 
prompt. Era Ion Mihalache, care fusese membru al mai multor gu
verne dinainte de razboi $i prieten cu luliu Maniu. Cand partidul 
comunist a declan$at teroarea, Mihalache s-a alaturat unui grup care 
a incercat sa fuga in strainatate. A fost arestat la aeroport, iar din oc
tombrie 1947 condamnat la Inchisoare pe viata. Mihalache avea peste 

$aizeci de ani. 
Toata viata am luptat ca sa-mi ajut concetAtenii, $i asta mi-e 

rasplata, a spus el. 
_ Cand acceptati tot ceea ce se inmmpIa, atunci se Inmmpla numai 

ceea ce acceptati, am semnalizat eu. 
_ Renuntarea este calea catre pacea inimii. 
El a ciocanitin replica: 
- Nu exista pace farn libertate. 
I-am comunicat: 

Intr-o tara in care domne$te tirania, inchisoarea este un loc de 

onoare. 
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A spus ca, pentru el, Dumnezeu era pierdut. 
Am semnalizat: 

Dumnezeu nu e niciodata pierdut, pentru nici un om. Noi 

tern cei pierduti. Daca ne gasim pe noi in~ine, gasim Divinitatea 

untrul nostru. Pu~caria ne poate ajuta in aceasta cautare. 


A spus ca avea sa incerce din nou. Doua zile mai tarziu, inain~, 
de a fi mutat, Mihalache mi-a mai spus ca femeia pe care 0 auzisem 
tipand era sOlia unui fost prim-ministru, Ion Gigurtu. Felul in care sCr 
oprise din tipat dovedea ca i se racusera injectii pentru a 0 amuli. Mai., 
tarziu, am batut iara~i in perete, dar n-am mai primit nici un raspuns. 
Mihalache fusese luat de acolo. 

20 -

Curand dupa aceasta, interogatoriul meu a fost reluat. De obicei 
rna chestiona Iocotenentul Grecu, un tanar dur, inteligent ~i sigur de 
sine, .care fusese indoctrinat de comuni~ti ~i i se inoculase convin
gerea ca prin ceea ce racea contribuia la raurirea unei lumi mai bune. 
Intrebarile lui m-au readus la problema ajutorului pentru saraci pe 
care I-am obtinut in timpul foametei prin Misiunea Bisericii Scan
dinave. 

Vei continua sa negi ca fondurile respective au fost folosite 
pentnl spionaj? m-a intrebat el. 

- Inteleg ca dumneavoastra ii suspectati pe englezi ~i pe americani 
ca au cheltuit bani pentru a ne spiona pe noi, dar ce interes ar avea 
Suedia ~i Norvegia sa 0 faca? 

El araspuns: 

- Si una, ~i cealalta sunt unelte ale imperiali~tilor. 
- Dar Norvegia este vestita pentru spiritul ei democratic, iar Sue

dia are de patruzeci de ani 0 guvemare socialista. 
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- Prostii! a zis el. Sunt la fel de fasciste ca ~i celelalte state. 
La urmatoarea noastra'intalnire, Grecu a spus ca verificase ~i cft 

s-ar putea sa am dreptate. Apoi s-a interesat de felul cum se distribui
se Evanghelia la ru~i. I -am sugerat cft s-ar putea ca in spateIe acestei 
actiuni sa se afle directorul Societatii Biblice, pe nume Emil Klein. 
M-a intrebat de ce vizitasem in repetate randuri Ia~ii (unul din centrele 
acelei activitati). I-am spus cft am fost invitat staruitor sa-l vizitez pe 
actualul patriarh. In dimineata urmatoare, am fost chemat din nou. 
Grecu state a la biroullui, cu 0 matraca de cauciuc in fata sa. 

Mi-ai spus minciuni, a zbierat el. Emil Klein a murit inainte ca 
tu sa fii arestat. De aceea mi-ai dat numele lui. 

Au fost verificate date Ie deplasarii tale la Ia~i: patriarhul Iusti
nian nu fusese inca acolo. 

Apoi s-a ridicat, impingandu-~i scaunul in spate. 
Ajunge! Ai toc ~i hartie. Noi ~tim ca ai comunicat codificat cu 

alti detinuti, inclusiv cu Mihalache. Acum vrem sa ~tim exact ce-a 
spus fiecare dintre ei. Vrem sa mai ~tim ~i ce alte incalcari ale re
gulamentului inchisorii ai comis. Si spune adevarul. Daca nu... ~i a 
trantit matraca pe birou. 

- Ai 0 jumatate de ora, a zis ~i a ie~it din camera. 
M-am a~ezat sa scriu. Primul cuvant trebuia sa fie "Declaratie". 
Am inceput cu greu. Trecusera doi ani de cand nu mai tinusem 

un toc in mana. Am recunoscut ca incalcasem regulamentul. Trans
misesem codificat pasaje din Evanghelie prin ziduri. Adunasem ni~te 
pilule cu gandul sa rna sinucid. Facusem un cutit dintr-o bucata de 
tinichea, ascutind-o pe piatra, modelasem piese de ~ah din paine ~i 
creta, comunicasem cu alti detinuti, dar nu Ie cuno~team numele. 
(Nu am mentionat ca primisem spovedanii ~i chiar adusesem pe unii 
la credinta prin alfabetul Morse.) 

Am mai scris: "N-am vorbit niciodata impotriva comuni~tilor. 
Eu sunt un ucenic allui Cristos, care m-a invatat sa-i iubim ~i pe du~
manii no~tri. Pe du~mani ii inteIeg ~i rna rog pentru convertirea lor, 
ca sa devina fratii mei intru credinta. Ma hartuiesc cu comunismul, 
fiindca-i ateu, nu cu comuni~tii. Nu pot sa dau nici 0 dec1aratie referitor 
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la ceea ce mi-au transmis alpi prin pereti, pentru cli un pastor 
poate fi niciodata un martor al acuzarii. Vocatia mea este sli aplir, flU: 

sa acuz. 
Grecu a revenit la vremea hotliratli, leglinandu-~i matraca. Bl~ 

tuse ni~te detinuti. A luat declaratia mea ~i a inceput sli citeascli. Dupl' 
un timp, a: pus matraca deoparte. Cand a ajuns la sf'ar~it, m-a privit cO 
ochi tulburi. A spus: 

- Domnule Wurmbrand (la Securitate, nu mi se mai adresase 
nimeni, niciodata cu "domnule"), de ce zicep ca rna iubiti? Asta e 
una dintreporuncile voastre cre~tine~ti pe care nu 0 poate respecta: 
nimeni. Eu, unul, n-a~ putea iubi pe cineva care m-a inchis singur in. 
celula ani de zite, m-a infometat ~i m-a batut. 

I-am raspuns: 
Aici nu e yorba de respectarea unei porunci. Cand am devenit 

cre~tin, a fost ca ~i cum m-a~ fi nascut din nou, inzestrat cu 0 fire 
plina de iubire. A~a cum dintr-un izvor nu poate curge decat apa, tot 
a~a numai iubire poate izvori dintr-o inima iubitoare. 

Timp de doua ore am vorbit despre cre~tinism ~i des pre legatura 
lui cu doctrina marxista, in care se formase el. Grecu a fost surprins 
cand i-am spus ca prima lucrare a lui Marx a fost un comentariu 
asupra Evangheliei lui loan. Nici nu ~tia ca Marx, in prefata la Ca
pitafuf, a afirmat cli - in special in forma Sa protestant! - cre~tinismul 

este "religia ideala pentru regenerarea unor vietiruinate de pa
cat". Deoarece ~i viata mea fusese tulburata de pacat, am zis, devenind 
un cre~tin protestant nu tlceam decal sa urmez sfatullui Marx. 

Dupa aceasta intalnire, Grecu ceru sa fiu adus in biroul sau 
aproape in fiecare zi pentru 0 ora sau doua. Citatele li fusesera con
firmate. Acestea au devenit punctul de porn ire al unor lungi discutii 
despre cre~tinism, in care am apelat insistent la spiritul democratic ~i 
revolulionar al bisericii la inceputurile ei. 

Grecu a repetat de multe ori: 
- Am fost crescut ateu ~i n-o sa fiu niciodata altceva. 
Eu i-am spus: 
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- Ateismul este un cuvant siant pentru cr~tini. Cand erau aruncati 
la fiare pentru credinta lor, imparapi romani Nero ~i Caligula ii numeau 
"atei". A~a ca, daca cineva se nume~te pe sine ateu, eu 11 respect. 

Grecu a zambito Am continual. 
Domnule locotenent, unul dintre stramo~ii mei din secolul al 

XVI-lea a fost rabin. Biografii lui relateaza cum, intalnind un ateu, e1 
i-a zis: "Te invidiez, draga frate! Viata dumitale spirituala este, 
probabil, mai tare decat a mea. Eu, cand vad un om in necaz, spun 
adesea: «Dumnezeu 0 sa-I ajute» ~i trec mai departe. Dar durnneata 
nu crezi in Durnnezeu, a~a incat trebuie sa-ti asumi toate sarcinile lui 
Dumnezeu ~i sa-i ajuti pe toti". Cre~tinii nu-i repro~eaza partidului 
comunist ateismul sau, ci faptul ca a dat na~tere unui tip eronat de 
ateu. Exista douli categorii: cei care zic: "Nu exista Dumnezeu, a~a 
cli pot face raul dupa bunul meu plac" ~i cei care spun: "Deoarece 
Dumnezeu nu exista, eu trebuie sa fac tot binele pe care I-ar face 
Durnnezeu, daca ar exista". Cel mai mare dintre toti ateii, in acest al 
doilea sens, a fost Cristos insu~i. Cand a vazut oamenii infometati, 
bolnavi ~i nenorociti, n-a trecut mai departe spunand: ,,Dumnezeu 
o sa-i ajute". A reactionat ca ~i cum Lui I-ar fi revenit intreaga ras
pundere. Astfel ca oamenii au inceput sa se intrebe: ,,Nu cumva omul 
acesta este Dumnezeu? El intaptuie~te lucrarea lui Durnnezeu!" A~a 
au descoperit oamenii ca Isus era Durnnezeu. Domnule locotenent, 
daca Yeti putea fi un astfel de ateu, iubind pe toatli lumea ~i slujind-o, 
oamenii vor descoperi in curand ca ati devenit un copil al lui Dum
nezeu; ~i Yeti descoperi Divinitatea in propria dumneavoastra fiinta· 

Probabil ca 0 asemenea argumentatie i-ar putea ~oca pe unii cre~
tini. Dar apostolul Pavel ne spune ca misionarii trebuie sa fie evrei 
printre evrei, greci printre greci. 

Eu trebuia sa fiu marxist cu marxistul Grecu ~i sa-i vorbesc pe 
limba lui. Cuvintele acelea i-au mers la inima. A inceput sli se gan
deasca la Isus ~i sa-L iubeasca. Dupa doua saptamani, in eleganta 
sa uniforma kaki, ornatli cu insemnele bleu ale politiei secrete, Grecu 
s-a spovedit in fata mea, care eram in zdrentele mele peticite de 
pu~caria~. Am devenit frati in Cristos. 
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De atunci inainte, i-a ajutat pe detinuti cat i-a stat in puteri, in; 
ciuda tuturor greutatilor ~i riscurilor care decurgeau de aici. Cu g\U1:: 
a continuat sa-~i declare fidelitatea fata de partid, judind teatru., 
Dar intr-o zi a disparot, ~i nimeni n-a mai ~tiut ce s-a intamplat cu et 
Am cautat sa trag de limba pe unii gardieni, care mi-au spus ca nlll 

~tiau nimic sigur, dar credeau ca fusese arestat. 
o convertire adevarata nu poate fi tainuita cu u~urinta. 

27 -


Am cunoscut ~i alti credincio~i printre agentii poliliei secrete~ 
unii dintre ei activeaza ~i in prezent. Sa nu spuneti ca un om poate 
tortureze ~i, totodata, sa se roage. Isus ne poveste~te despre un vam~ 
(a caroi slujba, pe vremea romanilor, mergea mana in mana cujec.-, 
manirea ~i brutalitatea) care cerea iertare pentru pacatele lui ~i se 
ducea acasa iertat. 

Evanghelia nu spune ca omul ~i-a parasit imediat acea slujbl; 
nesuferita. Dumnezeu prive~te in inima lui ~i vede, in cel ce ~tie sa se 
roage, semnele schimbarii vietH sale in viitor. 

In cel de-al doilea an al izolarii meIe, unul dintre aceste sufle~ 
scindate a fost adus in celula mea. Tot timpul cat a stat cu mine a avul 
mainile legate in lanturi, la spate. A trebuit sa-l hrAnesc ~i sa-l ajut in 
toate. Dionisiu era un tanar sculptor, plin de idei noi, intr-o lume in 
care se cereau numai busturi pentru slava lui Stalin. N-avea bani, 
sa-~i cumpere paine, astfel ca ~i-a luat un post in Securitate, in care a 
fost obligat sa-i bata pe detinuti; dar, in acela~i timp, ~i-a asumat 
riscul de a-I avertiza in privinta informatorilor. Ajungand el insu~i 
printre suspecli, Dionisiu a hotiirat sa fuga din tara; apoi, cand era la 
doi pa~i de Hbertate, a fost determinat de un impuls interior sa se 
intoarca ~i sa se predea. Personalitati scindate, de felul acesta, se 
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gasesc pretutindeni unde exista comunism. Toata viala lui, Dionisiu 
fusese tras in doua direclii opuse. 

Timp de zece nopti, I-am invatat pe Dionisiu din Biblie. Afland 
ca Isus a murit pentru el, s-a eliberat de sentimentullui de vinovatie. 
Inainte de a fi mutat din celula mea, mi-a spus: "Daca, atunci cand 
eram tanar, unul dintre cei cincisprezece preoli din ora~elul meu s-ar 
fi oprit sa-mi vorbeasca, l-a~ fi descoperit de mult pe Isus". 

28 


Interogatoriile n-au incetat 0 data cu disparitia locotenentului 
Grecu, dar Dumnezeu mi-a dat harul de a putea uita nume1e tuturor 
celor carora a~ fi putut sa Ie pricinuiese necazuri. Am facut in 
inchisoare mai mult de trei sute de poezii, insumand 0 suta de mii de 
cuvinte, ~i Ie-am notat pe toate imediat dupa ce am fost eliberat, dar 
in timpul interogatoriilor puteam sa-mi golesc mintea, de parca a~ fi 
devenit total amnezic. Biblia ne invata ea Dumnezeu uita pacatele 
noastre. Exista deci posibilitatea de a izgoni din mintea noastra capi
tole din viata. Eu am crezut ca asta este posibil ~i am reu~it. S-a 
incercat asupra mea un nou artificiu. Sub pretext ca tuberculoza mea 
recidiva se agravase - intr-adevar, 'tu~eam continuu - doctorii mi-au 
prescris un nou medicament: 0 capsula galbena care-mi dadea un 
somn lung, plin de vise foarte placute. Cand rna trezeam, mai primeam 
o capsula. Am ramas incon~tient timp de cateva zile, trezit doar de 
gardieni, cand aduceau mancarea, care acum era buna ~i hranitoare. 

Nu mai am decat 0 vaga amintire despre reluarea interogatoriilor. 
Stiu ca drogul nu m-a facut sa-mi triidez prietenii, deoarece, cand, 
mai tarziu, am fost adus la proces, am fost judecat singur, iar marele 
proces al Consiliului Mondial al BisericiIor, declarat un "cuib de 
spioni" n-a mai avut loco Acela~i drog a fost administrat cardinalului 
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Mindszenty, trofki~tilor ~i multor altora. EI slabe~te puterea vomtq,:,{ 
pana ce victima intra intr-un delir de autoacuzare. Mai tarziu, am 
intalnit detinuti care alertau gardienii ~i incepeau sa bata in 
celulelor, cerand sa fie du~i la ofifeml de Securitate ca sa-~i poatl; 
declara noi vinovapi. 

Tratamentul poate avea ~i efecte de lunga durata: oameni care-! 
Iacusera cu luni de zile inainte mi-au marturisit pac ate pe care nici nu 
avusesera ocazia sa Ie comita. Poate ca tuberculoza mea a contraca
rat efectul drogurilor. Poate ca mi se dadusera doze prea mari. In, 
orice caz, slava Domnului, am fost scutit de pacatul tradarii. 

2.9 


Dupa ce mi s-au administrat drogurile, m-am simtit ~i mai sla
bit, iar intr-o zi m-am prabu~it de tot. Dar, de~i nu rna puteam ridica 
din pat dec at printr-un efort foarte mare, mintea mi-a ramas agera 
pentru un timp. Eram chiar infrico~at de aceasta luciditate. Nu este 0 

nascocire faptul cli sflintul Antonie cel Mare, Martin Luther ~i multi 
altii, oameni obi~nuiti, I-au vazut pe Diavolul. L-am vlizut ~i eu 0 

data, pe cand eram copil. Ranjea la mine. Pana azi n-am povestit 
nimanui despre asta. 

Singur in celuIa, acum ii simteam iara~i prezenta. Era intuneric ~i 
frig ~i el i~i batea joc de mine. Celula mea devenise un loc in care 
jucau stafiiIe. II auzeam pe Diavolul spunandu-mi zi ~i noapte: 

- Unde este Isus? Mantuitoml tau nu te poate salva! Ai fost in~elat, 
~i i-ai in~eIat ~i tu pe altii.El nu este Mesia, n-ai urmat pe cine trebuia! 

Am strigat tare: 
Atunci cine este adevaratul Mesia, care va veni? 

Raspunsul era clar, dar ar insemna sa huiesc repetandu-l. Scrise
sem carti ~i articole afirmand ca Isus era Mesia, dar acum n:u-mi 
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puteam aminti nici unul dintre argumente. Demonii, care I-au Iacut 
~i pe Nyils Hauge, marele predicator norvegian, sa ~ovaie in credinta 
lui, pe cand era in temnita, care I-au tacut chiar pe loan Botezatoml 
sa se indoiasea pe eand era in inehisoare, se dezH1ntuiau eu furie 
asupra-mi. Eram dezarmat. Bucuria ~i seninatatea mea pierisera. 

Inainte It avusesem pe Cristos atat de aproape de mine, indulcin
du-mi amaraciunea, luminandu-mi bezna, dar acum strigam: 

- Eli, Eli lama sabaehtani? - Dumnezeul meu, Dumnnezeul 
meu, de ee m-ai parasit?, simtindu-ma eu desavar~ire abandonat. 

In timpul acelor zile negre, am compus pe indelete 0 Iunga poezie 
pe care eei ee n-au eunoseut 0 asemenea stare fiziea ~i morall!. s-ar 
putea sa n-o aecepte cu u~urinta. Poezia aeeea a fost salvarea mea. 
Prin euvant, ritm ~i ineantatie, am fost in stare sa-l infrang pe Satana. 
Tat-o! 

Iubire nebuna 

De mic, eu frecventat-am temple $1 biserici. 

in ele, Dumnezeu era sliivit. 

cantau # tamaiau zelos felurifi derid. 

Ei suslineau ca-i drept sa fii iubit. 


crescand, insa, vazut-am a$a jale-adanca 

in lumea asta a lui Dumnezeu, 

incat mi-am zis: "El are-o inima de stanca. 

Altfel ne-ar U$ura acest drum greu It, 


Se zbat copiii mid de friguri in spitale. 

Se roaga pentru ei parinlii tri$ti, 

Dar e-n zadar. Se duc cei dragi pe-a morlii vale, 

Chiar daca-n rugadune muli insi$ti. 


Sunt ar# de vii-n cuptoare oameni fara vina 

Si cerul lace, lasa totu-a ft. 

Cum sa Se mire Domnul daca, in surdina, 

Si credincio$ii-ncep a se-ndoi? 
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Flam{mzi ~i prigonili pana ~i-n propria lor lara, 

Ei stau far' de raspuns la intrebari. 

Expus e insu~i Sfantul Nume la ocara 

Cand peste noi cad grelele ocari. 


Cum sa-L iubesc pe Cel ce a creat microbii 

Si tigrii care sfa~ie pe om? 

Cum sa iubesc pe Cel ce-Si chinuie toli robii 

Doar ca mancat-a unul, 0 data, dintr-un pom? 


Mai rau ca lacov, staufar' de copii, solie 

Si fara de amici mangaietori. 

Stau fara soare #-aer intr-o pu~carie, 


in cea mai aspra dintre inchisori. 


Viitorul meu co~ciug mi-e astazi pat de scanduri. 

intins pe el, eu a-mi da seama-ncerc: 

De ce mereu spre Tine-alearg-a-mele ganduri, 

lar prin ce scriu trasez injurul Tau un cere! 


De ce ma arde-o dragoste-nfocata? 

De ce e~ti Tu subiectu-a orice cant, 

De~i ~tiu bine ca-s mireasa lepadatal 

Curand voi putrezi intr-un mormant. 


Dar nu, nu a iubit Mireasa din Can tare • 

Cand intrebatu-s-a de este drept. 

lubirea este propria ei justificare. 

lubirea nu e pentr-un inlelept. 


Chiar prin ispite mari de-o fi silita-a trece, 

Nu inceta-va totu# a iubi. 

De-o arde-un foc, sau valuri stau s-o-nece, 

Ea saruta,..va mana ce-o lovi. 


* Aluzie la Cllnatarea Cllntlirilor lui Solomon, In care Mireasa Ii spune 
Logodnicului ceresc "Pe drept e~ti iubit" (N. tr.). 
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La grele intrebari de n-a aflat raspunsuri, 

E-ncrezatoare - ~i va a~tepta, 


Caci vor patrunde raze-n ascunzi~uri 


Si adevarul se va arata. 


lertarea multelor pacate doar sporit-a 

Al Magdalenei foc mistuitor, 

Dar ea parfum ~i lacrimile daruit-a 

'Nainte de cuvantu-Ti iertator. 


lar daca nu-l spuneai, ea tot ar sta #-ar plange 

De dragostea ce-Ti poarta ~i-n pacat. 

Ea Te-a iubit 'nainte de varsase~i sange. 

Ea Te-a iubit 'nainte de-ai iertat. 


Nici eu nu ma intreb de-i drept sa-Ti dau iubire. 

Nu Te iubesc s-ajung eu mantuit. 

Eu Te-a~ iubi ~i-n ve~nica nefericire, 

Si chiar de flacari de-a~ fi mistuit. 


De-ai refuza sa Te pogori la oameni, 

Tu mi-ai fi fost un vis indepartat. 

De refuzai Cuvantul Tau sa-l sameni, 

Te-a~ fi iubit ~i far' sa-l fi aflat. 


De ~ovaiai, de-ai fi fugit de rastignire, 

Nemantuit, eu totu~i Te-a~ iubi. 

Chiar ~i pacat daca-Ti gaseam infire, 

Cu dragostea-mi Ti l-a~ acoperi. 


Acum cuvintele-mi vor deveni nebune, 

Ca toli sa ~tie cat de mult iubesc. 

Acuma voi atinge necantate strune. 

Pe-o melodie noua Te slavesc. 


Profelii toli de-ar fi prezis pe Altul, 

Pe Tine, nul Pe ei, i-a~ lepada. 
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Dovezi eu miile dae-ar avea eel'laltul, 

Iubirea-mi pentru Tine a~ pastra. 


De-a~ banui la Tine-n~elaciune, 


Plangand, eu pentru Tine m-a~ ruga. 

De-ar ineeta in fume fala- Ti sa rasune, 

Iubirea-mi pentru Tine nu s-ar mie~ora. 


Cum pentru Saul, Samuel 0 viala-ntreaga 

in post # rugaciune s-a zbatut, 

A~a ar rezista iub/rea ee ne leaga, 

Chiar dae-a~ ~ti ea e~ti un flu pierdut. 


De nu Satan, ci Tu in rataeite clipe, 

Revolta eea din eer ai fl produs, 

De Tu Ti-ai fl pierdut eere~tile aripe 

$i-ai fl eazu! din Raiul eel de sus, 


Eu, neavand nadejdi, nadqjdui-voi totu~i 


Caci Tatal eel eerese Te va ierta, 

$1 impaeat eu El, pe-aleile de lotu~i, 


Pe strazl de aur, Tu Te vel plimba. 


De-aifl un mit, a~ parasi realitatea; 

Cu Tine-n fantezie a~ trai. 

De-ar /zbuti neexistenla-Ti sa-mi arate, 

Din dragostea-mi Tu viala ai primi. 


Nebuna, fara de temeiuri mi-e iubirea, 

A~a cum este ~i iubirea Ta. 

Gaseasea-$i Domnu-n asta fericirea. 

Mal mult deeat atat, eu nu-i pot da. 


Dupa ce am terminat aceasta poezie, nu I-am mai simtit pe Satana 
in preajma. Plecase. in tacere, am simtit sarutarea lui Cristos. Am ra
mas tacut. Lini~tea ~i bucuria au revenit. 

+ eu Dumnezeu in subterana + 

PARTEAA,DoUA 

j 

Dupa aproape trei ani de detentie in total a izolare, rna aflam in 
pragul morpi. Scuipam adesea sange. 

Colonelul Dulgheru a spus: 
- Noi nu suntem uciga~i, ca nazi~tii. Vrem ca tu sa traie~ti ~i sa 

suferi. 
A fost adus un specialist. Temandu-se de contaminare, acesta a 

pus diagnosticul prin vizeta celulei. S-a dat ordin sa fiu transferat la 
spitalul inchisorii Vacare~ti. 

M-au scos din celulele de la subsol ~i, ie~ind in curtea Mini
sterului de Interne, am vazut din nou.stelele ~i lumina lunii. Culcat 
intr-o ambulanta, am prins in fuga imagini familiare din Bucure~ti. 
Mergeam in directia casei mele ~i 0 clipa am crezut ca rna duceau sA 

85 


14 



• Richard Wllrmbrand • 

mor acasa. Cand aproape ajunsesem, ma~ina a cotit ~i a inceput sA 
urce un deal de la periferia ora~ului. Am ~tiut atunci ca ne indreptam 
spre Vacare~ti, care fusese candva una din cele mai mari manastiri 
ale Bucure~tiului, transformata In p~carie. Minunata biserica ~i ca
peUi devenisera magazii. Cativa pereti dintre chiliile calugarilor fu- . 
sesera darilmati, iar in camerele mari astfel obtinute detinutii erau 
inghesuiti cu zecile. Ramasesera in picioare dlteva chi Iii In care unii 
din cei Inchi~i puteau fi tinuti in izolare. 

Mi-au pus un cear~afin cap. inainte ca gardienii sa rna ridice ~i 
sa rna scoata din ambulanta, m-au in~tacat pe sub brate ~i, mai mult 
tarat decat carat pe sus, m-au dus prin curte ~i apoi sus, pe ni~te scari, 
~i de-a lungul unui pridvor. Cilnd au luat cearceaful, am vazut ca 
eram singur Intr-o chilie ingusta. Unica mobila un pat. Am auzit pe 
un ofiter spunandu-i unui gardian afara, pe veranda: 

- N-are voie sa-I vada pe acest om nimeni afara de doctor, ~i asta . 
numai in prezenta dumitale. Dar nimeni, nici doctorul, n-are voie sa 
vorbeasca cu el. 

Existenta mea trebuia sa ramana in continuare un secret. 
in urma acestor precautii, gardianul, un om maront, incaruntit, a 

devenit curios. Dupa plecarea ofiterului, m-a intrebat cine sunt. I-am 
raspuns: 

- Sunt un pastor ~i un copil allui Dumnezeu. ' 
Mi-a ~optit, aplecilndu-se asupra mea: 
- Slavit sa fie Domnul! Sunt un osta~ al Domnului. 
Pacea parte din Oastea Domnului, 0 mi~care de trezire a credintei 

ce fiinta inauntrul bisericii ortodoxe. De~i persecutata in egala ma
sura de comuni~ti ~i de cler, se raspandise cu repeziciune prin sate, 
recrutand sute de mii de adepti. Numele gardianului era Tachici. 

Ne-am spus unul altuia versete din Biblie, iar el, pe cat a indraz
nit m-a ajutat. (Au existat gardieni care au fost condamnati la doi
sprezece ani de inchisoare fiindca au dat un mar sau 0 tigara unui 
detinut.) Eram prea slab pentru a rna scula din pat ~i adesea zaceam 
in propria-mi murdiirie. Pentru un scurt rastimp, dimineata, aveam 
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mintea limpede, apoi judecata mi se Inceto~a ~i cadeam In delir. 
Dormeam putin, dar celula avea 0 ferestruica prin care puteam vedea 
iara~i cerul, iar dimineata rna trezea un sunet ciudat: cantec de pas!
rele. Trecuse atata timp de cand nu-I mai auzisem! 

I-am spus lui Tachici: 
Martin Luther, cand se plimba prin padure, I~i ridica palaria ~i 

zicea, adresandu-se pasarelelor: «Buna dimineata, teologilor! Voi va 
treziti ~i cantati. Dar eu, nebun batriln, ~tiu mai putin decat voi ~i rna 
necajesc pentru toate cele In loc sa Ie las, pUr ~i simplu, in grija Tatalui 
ceresc». 

Prin fereastra puteam vedea nitica iarbii, un colt de curte, de obi
ceigoaU\. Uneori 0 strabateau doctorii in halate albe, care se temeau 
sa arunce macar 0 privire imprejur. A veau datoria sa practice medi
cina "in spiritulluptei de c1asa". ii puteam auzi pe detinuti vorbind 
dind ie~eau s! se mi~te pe afara. eu catava vreme in urma, tilnjeam 
uneori sa aud 0 voce omenesca, dar acum aceasta era pentru mine 0 

sursa de iritare. Oamenii discutau fleacuri, gandurile lor pareau banale 
~i false. 

Din chilia alaturata, am auzit Intr-o dimineata 0 voce de batriln: 
- Eu sunt Leonte Filipescu. Dumneata cine e~ti? 
Am recunoscut numele unuia dintre primii sociali~ti din Romania; . 

Sub guvemele burgheze, fusese inchis pentru politic a lui soeialista, 
iar acum 11 tineau inchis proletarii. 

Lupta eu boala! mi-a strigat. Nu te lasa! Peste doua sapt!mani 
yom fi liberi cu totii! 

De unde ~tii? am intrebat. 
- Amerieanii Ii biruie pe eomuni~tii din Coreea. Vor fi aici in 

doua saptamani. 
I-am spus: 
- Chiar daea n-ar Intampina nici 0 opozitie, Ie vor trebui mai 

mult de doua saptamani ea sa ajung! in Romania. 
Prostii! La ei distantele nu eonteaza: au avioane eu viteze 

supersonice! 
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Nu I-am mai contrazis. Delinupi trliiau cu iluziile lor. Dacli ter
ciul zilnic era ceva mai gros, insemna cli un ultimatum american· 
bagase tHca in tOli, astfel ca tratamentul nostru trebuia imbunlitalit! 
Daca cineva era trantit la pamant de un gardian, insemna ca erau 
ultimele lor zile de putere, cand comuni~tii i~i taceau de cap. Unii se 
intorceau bine dispu~i de la plimbarea prin curte :"Regele Mihai a 
anunlat la radio cli luna viitoare va reveni pe tron!" 

Nimeni nu putea suporta ideea ca, in realitate, avea sa-~i petrea
ca ultimii 10-20 de ani in pu~clirie. Filipescu inca mai spera intr-o 
apropiata eliberare, cand, 0 luna mai tarziu, a fost mutat in spitalul 
altei inchisori, unde aveam sa ne inmlnim din nou. in locullui a venit 
o capetenie a legionarilor, Radu Mironovici, care declara cli e un 
drept-credincios cre~tin, dar care tot timpul avea cate ceva de spus . 
impotriva evreior. 

I-am cerut lui Tachici sa rna ajute sa rna ridic in pat ~i m-am 
adresat lui Mironovici: 

- Cand luali sfiinta imparta~anie, in biserica ortodoxa, oare painea 
~i vinul nu se transforma in insu~i trupul ~i sangele lui Isus Cristos? 

EI a riispuns ca da. 
- Isus era evreu, i-am spus. Daca vinul devine sangele Sau, atunci 

vinul se transforma in sange evreiesc, nu-i a~a? 
Cu vMita sm., a admis ca era a~a. Am continuat: 

Isus zice ca oricine mananca trupul Sau ~i bea sangele Sau va 
avea parte de viata ve~nica. A~a ca, pentru a dobandi viata ve~nica, 
trebuie sa adaugali la sangele dumneavoastra arian cateva picaturi de 
sange evreiesc. Cum mai puteli avea atunci urli pe evrei? 

L-am lasat rara replica! I-am cerut sa inleleaga ca era absurd ca 
un credincios allui Isus, care fusese evreu, sa-i urasca pe evrei 
dupa cum era absurd din partea comuni~tilor sa fie antisemili, dnd 
ei credeau intr-un alt evreu, nurnit Karl Marx. Mironovici a fost mutat 
intr-o celula indeplirtata, dar inainte de asta i-a spus lui Tachici: 

- 0 parte din viata mea, care era gre~itli, a luat sfiir~it. Am fost un 
cre~tin prea trufa~ ca sa-L urmez pe Cristos. 
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intr-o zi cand aveam febra mare ~i rna simleam slabit, au venit 
iara~i gardienii dupa mine. M -au legat la ochi ~i m-au condus de-a 
lungul unui coridor. Cand mi-au luat legatura, m-am vazut intr-o 
camera spalioasa, cu ferestre zabrelite. in fata mea, indaratul unei 
mese, ~edeau patru barbali ~i 0 femeie. Era procesul meu, iar ace~tia 
erau judecatorii meL 

A fost nurnit din oficiu un avocat ca sa te apere, a spus pre
~edintele completului. A renuntat sa citeze martori ai apararii. Poli 
sa iei loc. 

Gardienii m-au sprijinit ca sa stau pe un scaun in timp ce mi se 
racea 0 injeclie intaritoare. Cand valurile de greala ~i de ameleaUi 
mi-au trecut, procurorul era in picioare. Spunea ca am suslinut in 
Romania aceea~i ideologie pe care 0 suslinuse Iosip Broz Tito in 
Iugoslavia. Am crezut ca aiurez. La data cand am fost arestat, ma
re~alul Tito fusese socotit un comunist model- nu ~tiam ca de atunci 
incoace se dovedise a fi un devialionist ~i un tradator. Procurorul 
~i-a continuat interminabilul rechizitoriu: spionaj in serviciul Misi
unii Bisericii Scandinave ~i al Consiliului Mondial al Bisericilor, 
propagarea ideologiei imperialiste sub masca religiei, infiltrand 
aceasta ideologie ~i in randurile partidului, cu scopul real de a-I 
distruge ~.a.m.d. in timp ce el continua, am simlit ca alunec de pe 
scaun, iar desra~urarea ~edintei a fost amanata pana cand mi s-a mai 
administrat inca 0 injeclie. 

A vocatul apararii a racut tot ce a putut - nu prea mult insa. 
Ai ceva de spus? m-a intrebat pre~edintele. Vocea lui parea sa 

vina de departe, iar camera se intunecase. Un singur lucru a rasarit in 
mintea mea confuza. 

- II iubesc pe Dumnezeu, am zis. 
Mi-am auzit sentinta: douazeci de ani de munca grea. Procesul 

durase zece minute. La plecare, am fost iarli~i legat la ochi. 
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intr-o zi, Tachici mi-a ~optit: 
- Yeti pleca. Domnul sa va aiba in pazal 
Un alt gardian i s-a alaturat ~i, flancat de ei, am fost dus Ia poarta 

principala. La picioare mi s-au pus lanturile reglementare. Am fost 
urcat intr-un camion in care se mai aflau vreo 40 de barbati ~i cate
va femei. Toti, chiar ~i cei bolnavi, erau in Ianturi. Langa mine, 0 fata 
a inceput sa planga. Am lncercat s-o lini~tesc. 

- Nu va amintiti de mine? a suspinat ea. 
M-am uitat mai atent, dar chipul ei nu mi-a spus mare Iucru. 
- Am tacut parte din biserica dumneavoastra. 
Dupa arestarea mea, saracia 0 silise sa fure. Mi-a spus ca trebuia 

sa ispa~easca 0 condamnare de trei luni. 
- Mi-e a~a ru~inel, a spus ea cu vocea plina de lacrimi. Veneam 

in biserica in care slujiti, iar acum dumneavoastra sunteti un martir, 
~i eu 0 hoata. 

- Si eu sunt un pacatos, mantuit prin mila Domnului. Crede in 
Cristos ~i to ate pacatele iti vor fi iertate. 

Ea mi-a sarutat mana, tagaduind ca la eliberare ii va in~tiinta pe 
ai mei ca ma vlizuse. 

La un nod de cale ferata, am fost aruncati intr-un vagon special 
pentru detinup. Ferestrele erau mici ~i opace. in timp ce trenuI nostru 
se tara.incet pe campie ~ipe dealurile de la poalele Carpatilor, am 
descoperit ca toti aveam tuberculoza ~i am conchis ca suntem cu totii 
trimi~i la Targu Ocna, unde exista un sanatoriu pentru detinuti te
beci~ti. Timp de peste 400 de ani, detinutii lucrasera in minele de 
sare din zona, iar in urma cu 30 de ani celebrul doctor Roma~canu 
cladise in apropiere un sanaroriu pe care 11 donase statului. inainte 
de a fi preluat de comuni~ii, sanatoriul avusese 0 reputatie excelenta. 

Dupa 0 calatorie de aproape patru sute de k:ilometri, care a durat 
o zi ~i 0 noapte, am ajuns la Targu Ocna, un ora~ cu 30 000 de locuitori. 
Am fost ~ezat intr-o caruta, impreuna cu alti ~ase in~i incapabili 
sa mearga pe jos. Ceilalti, supravegheati de gardieni, s-au tarat cum 
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au putut pana Ia 0 cladire mare de la rnarginea ora~ului. Pe cand eram 
dus inauntru, am vlizut un chip cunoscut. Era doctorul Constantin 
Banu, un fost legionar care se convertise ~i devenise un prieten al 
familiei mele. Dupa ce am fost ajutat sa rna urc intr-un pat la infirrnerie, 
doctorul m-a examinat. 

Sunt ~i eu detinut aici, a spus el dar mi s-a ingaduit sa lucrez ca 
doctor. Nu avem decat 0 doctorita oficiaHi ~i nici 0 infirmiera, a~a ca 
trebuie sa ne ingrijim cat putem de bine unul pe altul. 

Mi-a luat temperatura ~i m-a examinat. 
Nu vreau sa te mint, a spus. Nu e nimic de Iacut. S-ar putea sa 

nu mai ai decat dona saptamani de trait. Incearca sa mananci ceea ce 
ti se da, de~i mancarea nu e buna. Altfel. .. 

Mi -a pus 0 mana pe umar, apoi s-a departat. 
in zilele urmatoare, doi dintre cei cu care fusesem in cliruta au 

murit. L-am auzit pe altul discutand aprins cu doctorul Banu: 
Jur ca rna simt mai bine, domnule doctor. Febra e pe trecute, 

~tiu eu. Ascultati-ma, va rog! Astazi am scuipat numai 0 data sange. 
Nu-i lasati sa rna duca in camera 4. 

L-am intrebat pe omul care mi-a adus terciul apos ce se intampla 
in camera numarul 4. El a pus cu grija farfuria jos ~i a raspuns: 

Acolo te duc cand se ~tie ca nu mai ai nici 0 spearanta. 
Am inceracat sa mananc terciul, dar n-am putut. M -a hranit cineva 

cu lingura. Mancarea nu voia sa intre pe gat. Doctorul Banu a zis: 
Regret, dar ei insista: trebuie sa mergi in camera numarul 4. 

Mi-am regasit tovara~ii din caruta. 

-;4 


Eram pe moarte. Detinulii i~i faceau cruce cand treceau pe la 
picioarele patului meu. Am zacut in cea mai mare parte a timpului in 
coma. Daca gemeam, ceilalti rna intorceau sau imi dadeau apa; 
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Doctorul Banu nu putea face mare lucru. Nu avea medicamente. datorita nesupravegherii ~i indiferentei, a devenit una dintre inchiso
Se zvonea ca streptomicina, 0 noua descoperire a OccidentuIui, facea rile cele mai putin severe. Purtam hainele in care fuseseram arestati, 

minuni in tuberculoza; dar conducerea partidului comunist sustinea peticite cu ce se putuse gasi. 

ca aceasta nu era decat propaganda capitalista. Hrana era adusa de detinutii de drept comun pana la u~a sectiei 


in cursul urmatoarelor saptamani, inca patru din cei ce fuseserA detinutilor politici ~i de acolo distribuita celulelor. Cei care puteau 
adu~i in camera 0 data cu mine au murit. Uneori nu mai eram sigur nici . umbla veneau sa-~i ia portia; ceilalti 0 primeau in pat. Hrana nu era 
de mine insumi daca sunt viu sau mort. Noaptea dormeam pe apuca~ buna, dar era in oriee caz superioara celei din alte inchisori. 
trezit de durerile sfii~ietoare provocate de tuberculoza osoasa. Ceilalp Bolnavii zaceau pe paturile lor de suferintli ~i flecareau ceasuri 
detinuti rna intorceau de zeci de ori cand pe 0 parte, cand pe cealalta, intregi. Numai in camera numarul 4 era o alta atmosfera. Din cau
ca sa-mi u~ureze durerea. Puroiul imi curgea dintr-o duzina de rani. za ea nimeni nu ie~ise viu din ea, era eunoscuta sub numele de "ca
Co~ul pieptului imi era umflat de puroL $i ~ira spinarii era atinsa. mera mortii". 
Scuipam sange tara incetare. Erau consecintele torturilor prin care in timpul celor tFeizeci de luni in care am zi1cut in aceasta camera, 
trecusem. zeci de oameni au murit, iar locurile lor au fost luate de a1tii. Dar aiei 

Legaturile care uneau sufletul ~i trupul meu slabisera foarte mult. trebuie spus ca s-a petrecut un fapt remarcabil: nici unul nu a murit 
Ma zbateam intre viata ~i moarte ... ateu. Fasci~ti, eomuni~ti, uciga~i, hoti, preoti; mo~ieri bogati ~i ta

Am supravietuit primei crize. Mila din privirea doctorului Banu rani foarte saraci fusesera inchi~i impreuna in celula noastra; totu~i, 
se preschimbase treptat in nedumerire, pe masura ce rezistam agatat nici unul dintre ei nu a murit tara sa se fi impacateu Dumnezeu $i eu 
de viata. Nu mai primeam nici 0 doctorie, dar, pentru 0 ora, in cursul semenii. 
diminetii, febra imi scadea ~or ~i mintea imi era mai clara. Am inceput Multi venisera in camera 4 ea necredincio~i convin~i. Am vazut 
sa privesc ~i sa iau nota de cele din jurul meu. totdeauna necredinta lor prabu~indu-se in fata mortii. 

Faptul ea 0 pisica a trecut un pod nu este 0 dovada ca podul este 
solid; Cll. e a~a, ~tii numai daca a trecut cu bine un tren peste el. E u~or 
sa fii ateu in imprejuran placute. 0 convingere ferma rezista unor 

5' - presiuni enorme, insa nu am vlizut ca ateismul sa reziste in fata mortii. 

In camera se inghesuiau douasprezece paturi ~i cateva mese mici. 
Ferestrele erau deschise ~i printre ele puteam vedea ni~te oameni 6' 
lucrand la 0 gradina cu flori, iar dincolo de ei, ziduri inalte ~i sarma 
ghimpata. Era un Ioc foarte lini~tit. Aici nu auzeai nici c1opote de 
alarma, nici racnete de gardieni. Intr-adevar, nici urma de gardieni. Ca sa treaca timpuI, batranul Filipescu recita adesea pasaje 
Se temeau de contaminare ~i, pe cat posibiI, se tine au departe de pa din Shakespeare, care-i placea foarte mult, sau ne povestea intam
cienti. A~a ca Targu Ocna era administrat de la oarecare distanta ~i, plan din viata lui. Era revolutionar de cincizeci de ani. Prima dintre 
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numeroasele sale arestari pentru agitatie politica avusese loc in 1901. 
Dar in 1948 a fost cautat de Securitate. 

- Eu am suferit pentru cauza socialismului mai inainte ca voi sa 
veniti pe lume, le-a spus el agentilor. 

I s-a replicat ca, in acest caz, ar fi trebuit sa se aHiture comuni~tilor. 
Atunei s-ar fi mfruptat din roadele victoriei. 

- Le-am explicat acestor tineri: "Soeialismul este un corp viu, cu 
doua brate - social-democratia ~i comunismul revolutionar. Taiati 
unul dintre acestea ~i socialismul este mutilat!" Ei au ras. 

Filipescu era condamnat la douazeci de ani. Ne-a povestit ca 
pomise in viata ca cizmar, dar intre timp studiase singur ~i citise 
foarte mult pentru a deveni mai bun ~i a ~ti sa aprecieze ce era cu 
adevarat frumos. Era convins de ceea ce-l invata marxismul asupra 
religiei, anume ea biserica era de partea opresorilor, ca cei bogati 
cereau clerului sa-i convinga pe saraei ca rasplata lor avea sa fie in 
ceruri. 

Dar nimeni nu-~i cunoa~te adancurile propriei inimi. Exact a~a 
cum multi se socotesc credincio~i ~i nu sunt, tot astfel unii se cred 
atei lara a fl. Spunand ca-L neaga pe Dumnezeu, Filipescu nega 
de fapt 0 conceptie grosolana despre Dumnezeu, nu ~i realitatea iu
birii, dreptapi §i etemitatii Lui. 

I-am sugerat acest mod de a intelege. A replicat:, 
- Eu cred in Isus Cristos ~i-L iubesc ca pe cea mai importanta 

flinta omeneasca, dar nu ma pot gandi la EI ca la un Dumnezeu. 
Starea lui Filipescu s-a inrautapt din ce in ce mai mult. in doua 

saptamani, dupa 0 serie de hemoragii, i-a venit sIar~itul. Ultimele 
cuvinte mi le-a spus mie. 

- II iubesc pe Isus, a murmurat Filipescu. 
in saptamana aceea au avut loc mai multe decese. Si trupul sau a 

fost aruncat gol intr-o groapa comuna sapata de detinuti. 
Cand a auzit acest lucru, generalul Tobescu, un fost ~efal jandar

meriei, a strigat din patul pe care zacea: 
- Asta-i soarta pe care ~i-o pregiUesc sociali~tii occidentali ali

indu-se comuni~tilor. 
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Abatele Iscu de la Tismana, vecinul meu, ~i-a lacut semnul crucii: 
- Sa-I multumim Domnului ca, in cele din urma, s-a intors la El. 
Din partea cealalta a camerei, sergentul-major de jandarmi Bucur 

I-a contrazis: 
- Nici vorba! Noua ne-a spus ca nu-L putea considera pe Cristos 

ca fiind Dumnezeu. 
Eu am intervenit: 
- Probabil ca acum, pe lumea cealaltrt, Filipescu a descoperit 

adevarul, fiindca it iubea pe Isus, Care nu va alunga niciodata pe 
nimeni dintre cei ce vin la El. Talharul convertit pe Golgota, caruia 
Isus i-a fagaduit Raiul, L-a socotft ~i el drept un simplu om. Eu cred 
in dumnezeirea lui Isus, dar ~i in iubirea Lui fata de cei care n-o pot 
vedea. 

Bucur nu iubea pe nimeni, dar tinea in mare stima propria con
ceppe despre stat, fiind el insu~i atotputemic intr-un sat in care im
partise dreptatea dupa bunul plac. ii facea placere sa povesteasca 
despre sine cum, ca sergent de jandarmi, ii batuse pe hoti ~i pe 
ceqetori, i~i batuse subaltemii cand ace~tia indraznisera sa-i intoarca 
vorba ~i batuse in special - evrei. 

Nu ramanea nici un semn pe nici unul din ei, se mandrea el. 
Mai inmi Ie puneai saei cu putin nisip pe spinare. Durea tot amt de 
rau, dar n-aveau cum sa se planga, pentru ca nu puteau arata nici 0 

vanataie! 
Pentru el era de neinteles de ce fusese destituit sub noul regim. 

Fusese gata sa-i zvante in bataie cu tot atata placere pe du~manii 
comuni~tilor, cum facuse cu comuni~tii sub vechiul regim. 

De~i foarte bolnav, nu voia sa-~i recunoasca starea. intr-o seara, 
pe cand doctorul Banu it examina, a izbucnit: 

De ce ma tinep in camera muribunzilor? Eu nu-s bolnav grav, 
ca ceilalti de aici! 

Banu s-a uitat la termometru ~i a scuturat din cap: 
Nu, a zis, e~ti mai bolnav decat ei. Ar trebui sa nu te mai certi ~i 

sa te gande~ti la sufletul dumitale. 
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Bueur s-a infuriat. 
- Cine te erezi? a tipat el. II suspeetez pe Banu ea are sange de 

evreu, a adaugat el dupa ee doetorul a pleeat. 
Aeesta era cel mai rau lucru pe care il putea gandi despre cineva. 

Ii plaeea sa se certe eu Moses, un evreu mie, de varsta mijlocie, al ca.~ 
rui pat se afla aHituri de allui. Ii spunea: 

- Va gasese ei legionarii ae de eojoc! 
- StU oare, a zis Moses pe un ton bland, ca am fost arestat ca 

legionar? 
Un hohot de ras strabatu ineaperea. 
- E adevarat, protesta el. Dup!l. ce Legiunea a fost desfiintata, era 

o crima teribila sa poTti 0 eama~a verde, fiindea fusese uniforma lor. 
Noi, evreii, am pierdut atat de mult in timpul guvemarii lor, inc at 
mi-am spus: "lata 0 oeazie sa-ti redobande~ti eeva din ee-ai pier
dut". Mi -am zis sa eumpar toate d\ma~ile verzi ramase nevandute, sa 
Ie vopsese in albastru ~i apoi sa Ie vdnd. Casa mea era intesata cu 
toate eama~ile verzi din Bueure~ti, cand politia a descins pentru 0 

perehezitie. Explieatiile mele n-au fost ascultate" a~a ca am fost 
etichetat ca membru al Legiunii. A~a se face ea un evreu a fost bagat 
la inehisoare ca simpatizant nazist. 

De~i afirma in gura mare ea este un cre~tin fervent, Bueur fusese 
intreaga lui viata in conflict eu Dumnezeu. Se dusese, e drept, la bi
seriea, dar nu aflase indrumare. Preotii din satul sau nu erau propo
viiduitori ai eredintei, ei mai degraba ni~te mae~tri de eeremonii. 
Aeum, el nu era in stare sa inteleaga de ce suferea ~i avea sa moara, 
~i nici care era adevarata semnificatie a credintei. 

I-am spus: 
In momentul de fata simti ea n-ai niei un motiv sa speri. Dar 

intotdeauna noaptea este mai intuneeoasa inainte de rasaritul soa
relui. Cre~tinii cred ea se vor ivi zorile. Credinta poate fi exprimata 
in doua cuvinte: «de~i» ~i «totu~i». Aeeste cuvinte sunt de multe ori 
puse aUituri in Biblie. Ele ne spun sa ne pastram credinta in cele mai 
grele momente ... 
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Bucur a fost i'ncdntat di cineva se interesa de persoana lui. Dar 
n-a aratat niei 0 remu~care pentru cruzimea cu care s-a purtat ~i raul 
pe care I-a prieinuit in treeut: aeeasta pana in ziua in care a inteles ca 
doetorul Banu avusese dreptate. Viata i se stingea vazand eu oehii. A 
spus eu 0 voce infrico~ata: 

- Mor pentru tara mea. 
Zaeea tara euno~tinta ore intregi. Odata, cand s-a trezit, a spus: 
- Vreau sa rna spovedese - in fata voastra, a tuturor. Am foarte 

muite pac ate. Nu pot sa mor apasat de ele. 
In vocea lui am deseifrat 0 lini~te stranie. A povestit in auzul 

intregii eamere cum omorase 0 multime de evrei nu executdnd or
dine, ci pentru ea ~tia ca nu va fi nieiodata pedepsit. Ucisese 0 fe
meie ~i un baiat de doisprezesce ani. Fusese insetat de sange ca un 
tigru. 

La sIar~itul istorisirii, a mormait: 
- Acum, domnul Wurmbrand rna va uri. 
Am raspuns: 
- Nu: dumneata insuti ura~ti aceasta fiinta ueiga~a care ai fost. Ai 

dezaprobat-o ~i ai izgonit-o din fiinta dumitale. Nu mai e~ti acel ueig~. 
Omul poate sa se nasea din nou. 

A doua zi a povestit lucruri ~i mai rele pe care Ie taptuise. 
Groazniea lui relatare parea sa nu mai aiba sIar~it, dar cand in eele 
din urma s-a incheiat, a ciizut intr-un somn adanc. A yea 0 respiratie 
baraita, neregulata. Pieptul i se ridica ~i cobora ca ~i cum nu i-ar fi 
ajuns aerul. Taceau cu totii. Mainile lui se inc1e~tau ~i se descle~tau 
de pe cuvertura murdara, ca apoi sa se stranga in jurul erueiulitei pe 
care 0 purta la gat. A mai seos un horcait caznit di~ gatlej ~i respiratia 
i s-a oprit. 

Cineva a strigat la un detinut de pe coridor. Doi oameni au venit 
sa ia trupul lui Bucur. Patrunzdnd prin ferestrele deschise, soarele 
diminetii Ii scalda fata, dar aeum, in moarte, fiindca oehii ii erau 
inchi~i ~i linia aspra a gurii destinsa, chipullui lasa sa se vada 0 pace 
profunda, a~a cum el nu cunoscuse niciodata in viata. 
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Unuia care ajuta mult in camera 4 i se spunea cu respect "Pro
fesorul". Numele lui era Traian Gheorghiu. Silueta lui de dirturar 
adus de spate i~i tacea rareori aparitia neinsotita de cineva caroia ii 
preda istoria, franceza sau vreo alta materie. 

L-am intrebat odata cum se descurca rara cele trebuincioase 
scrisului. Mi-a explicat: 

- Frecam 0 talpa cu 0 bucata de sapun ~i pe ea zgariem cuvin
tele cu cuiul. 

Cand mi-am aratat admiratia fata de perseverenta sa, inocentii lui 
ochi alba~tri au scanteiat. 

Odinioara credeam ca predau pentru ca-mi iubesc elevii! 
A veti vocalie, cum zic preotii! 

- Ei bine, a replicat, aici se vede de ce suntem capabili ~i cate 
parale facem. 

Cand I-am intrebat daca e cre~tin, a parot stanjenit. 
Domnule pastor, am avut prea multe dezamagiri. In ultima in

chisoare in care am fost, Ocnele Mari, biserica fusese transformata 
in depozit. S-a cerut ca cineva sa dea jos crucea de pe clopotnita. Nu s-a 
repezit nimeni s-o faca. In cele din urma, s-a oferit un preot. 

I-am spus ca nu orice cleric are 0 inima de preot ~i nici toti cei 
ce-~i zic cre~tini sunt discipolii lui Cristos in adevaratul sens al cu
vantului. 

Un om care intra la frizer ca sa se barbiereasca sau la croitor ca 
sa-~i comande un costum nu este un discipol, ci un client. Tot a~a eel 
care vine catre Mantuitorul numai ca sa fie mantuit este clientul 
Mantuitorului, nu discipolul Silu. Discipol este eel care-i spune lui 
Cristos: "Cat a~ vrea sa fac fapte asemanatoare cu ale Tale! Sa 
izgonesc teama peste tot unde merg ~i sa aduc in schimb bucurie, 
adevar, alinare ~i viata ve~nica!" 

Gheorghiu a zambito 
- Dar cei care-i devin discipoli in ceasul al unsprezecelea? M-a 

uluit cali atei convin~i am vazut convertindu-se la sfar~itul vietii. 
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- Mintea noastril nu functioneaza totdeauna la acela~i nivel, i-am 
spus. Un geniu poate vorbi uneori prostii sau se poate ciondani cu 
nevasta lui, dar nu dupa asta este el judecat. Ar trebui sa ne pretuim 
mintea dupa atitudinea pe care 0 luam in situatii-limita, cand ea se 
straduie~te sa gaseasca 0 cale de ie~ire in momentele de crizil suprema. 
Atunci cand ratiunea trebuie sa treaca peste prapastia mortii, fatada 
ateismului, aproape intotdeauna, se prabu~e~te. 

~i de ce crezi ca un om ca sergentul Bucur ar dori sa-~i mar
turisesca public crime1e? 

I-am spus: 
I 

- Am locuit candva langa 0 cale ferata: nu luam niciodata in seama 
trenurile in timpul zilei, fiindca ora~ul era zgomotos. Dar noaptea 
auzeam clar fluieraturile locomotivelor. Tot astfel, barmaIaia zilnica 
poate'inabu~i vocea tainica a con~tiintei. Numai cand se apropie 
moartea in tacerea inchisorii, unde nimic nu distrage atentia, 0 poate 
omul auzi. 

Un preot care era de fata spuse: 
In ultima inchisoare in care am fost, la Aiud, era un biet uciga~, 

linut singur la izolare. Se scula mereu noaptea ~i racnea. "Cine e in 
celula de alaturi? De ce nu mai contene~te cu batutul in perete?" 

- Ei ~i? zice Gheorghiu. 
- Celula de alaturi era goala. 
- Mi-nchipui de ce, rosti Moses. In ultima cas a in care am locuit, 

~edea un antis emit care ucisese un evreu. Dupa aceea era incredintat 
ca rabinul ci11area pe umerii lui, infigandu-i pintenii in came. 
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Cum nu rna puteam spala singur, profesorul Gheorghiu ,i-a 
asumat aceasta sarcina. Am intrebat daca in aceastll parte a inchisorii 
exista du~uri. 
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- Da, a spus el. In Republica Populara Romana avem cele mai 
modeme instalalii. Numai ca nu functioneaza. Du~urile n-au apa de. 
ani de zile. 

S-a indreptat de spate ~i a continuat: 
- Ati auzit de comunistul ~i de capitalistul care, dupa ce au murit, 

s-au intalnit in iad? Au gasit doua portio Pe una scria "iadul capitalist", 
iar pe cealalta "iadul comunist". Cu toate ca cei doi erau du~mani de 
c1asa, ~i-au pus impreuna mintea la contribulie ca sa dec ida care anume 
ar fi mai bun. Comunistul a zis: "Tovara~e, hai sa intram la sectia co· 
munista. Acolo, cand vor avea chibrituri, n-or sa aiba carbune; cand 
vor avea carbune, nu vor fi chibrituri. $i, chiar dac-or avea ~i carbune, 
~i chibrituri, 0 sa se darame vatra!" 

Profesorul a continuat sa rna spele, in timp ce detinutii ceilalti ta
ceau haz. Un taran, Aristar, a zis: 

- Primii comuni~ti au fost Adam ~i Eva. 
- De ce? a intrebat Gheorghiu, indatoritor. 
- Pentru ca nu aveau nici haine, nici case, ~i au trebuit sa-~i imparta 

acel singur mar - totu~i ziceau ca-s in rai. 
Glumele ~i povestirile erau importante pentru noi. Oamenii zaceau 

toata ziua cu gandulla nenorocirile lor ~i oricine putea sa-i ajute sa Ie 
uite tacea un act de milostenie. Am vorbit adesea ore in ~ir, de~i 
bolnav ~i ametit de foame: 0 istorisire putea intretine viata unui om 
atat de bine ca ~i 0 bucata de paine. Cand Gheorghiu m-a statuit 
sa-mi crut puterile, i-am spus ca aveam destuUi putere pentru inca 0 

anecdota in dimineata aceea. 
- Talmudul ne poveste~te ca, odata, mergand pe strada, un rabin 

a auzit vocea profetului Hie zicand: "Cu toate ca poste~ti ~i te rogi, nu 
vei merita niciodata locul de cinste din ceruri, de care vor avea parte 
cei doi oameni aflati peste drum. Rabinul a alergat la cei doi straini ~i 
i-a intrebat: "Voi dAruiti mult celor saraci?" Ace~tia au ras. "Nu, 
suntem noi in~ine cer~etori". "Atunci va rugati neincetat?" "Nu, 
suntem oameni:tara carte. Nu ~tim cum sa ne rugam". "Atunci spune
ti-mi: ce faceti?" "Nascocim glume. Ii facem pe oameni sa rada, cand 
sunt tri~ti". 
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Gheorghiu s-a aratat surprins: 
- Vrei sa ne spui ca cei care-i fac pe oameni sa rada au mai mare 

trecere in Rai decat cei care postesc? 
- Aceasta este invatlitura Talmudului, cartea inlelepciunii iudaice. 

Dar putem citi ~i noi in Biblie, in Psalmul al doilea, ca Dumnezeu 
rade cateodata. 

Gheorghiu comenta, in timp ce rna ajuta sa rna imbrac din nou: 
- N-ar avea multe motive de ras pe seama noastra ... Dar unde 

este Dumnezeu, domnule pastor? $i de ce pe noi nu ne ajuta? 
I-am raspuns: 
- Un pastor a fost chemat odata la capataiul unui barbat aflat pe 

patul mortii. A gasit 0 mama care incerca sa-~i consoleze fiica ce 
plangea in hohote. Tanara a spus: "Unde este bratul protector allui 
Dumnezeu, despre care ne predicati, domnule pastor?" El a raspuns: 
"Este pe umarul tau, sub fonna bratului mamei tale". Cristos Se afla 
cu noi in inchisoare in mai multe feluri. In primul rand, poate fi regasit 
in doctorii no~tri cre~tini, detinuti ei in~i~i, care, de~i batuti ~i bruta
lizati, continua sa ne ajute. Priviti-i pe Ghitulescu, Floricel, Lefa, 
exemple de medici care nu tamaduiesc pentru arginti. Intrebati unde 
este Dumnezeu? Daca n-ar fi El s-o inspire, doctorita oficiala Marga
reta Pescaru n-ar fi ingerul nostru, care, riscand sa ajunga ~i ea la 
inchisoare, ne introduce c1andestin medicamente. 

In al doilea rand, Cristos Se afla aici printre preotii ~i pastorii 
care fac totul pentru a u~ura pOVara celorlalti ~i prin toti cre~tinii care 
dau hrana, haine ~i ajutor celor aflati in conditii mai proaste decat ei. 
El Se gase~te cu noi ~i sub chipul celor care ne transmit invatatura 
divina, ~i de asemenea, sub chipul celor ce povestesc. $i va bucurati 

de prezenta Sa nu numai prin aceia care va ajuta, ci ~i prin aceia pe 
care-i puteti ajuta voi. 

Isus ne spune ca, la judecata de apoi, Dumnezeu va desparti pe 
cei buni de cei rai, la dreapta ~i la stanga Sa. Isus va zice catre oei din 
dreapta: "Intrati ~i mo~teniti imparatia pregatita pentru voi de la facerea 
lumii. Caci flamand am fost ~i M-ati hranit; strain am fost ~i M-a~i 

101 



.. Richard Wurmbrtmd .. 

adapostit; gol ~i M-ali imbracat; bolnav ~i M-ati ingrijit; in inchisoare 
am fost ~i ali venit la Mine~'. Cei buni vor intreba: "Doamne, dind· 
am flicut noi toate astea?" iar Cristos va raspunde: "Intrudit ali facut 
celui mai mic dintre frapi Mei, Mie Mi Ie-ali facut". 
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Gafencu i~i petrecuse intreaga viala de om matur in inchisoare, 
dar, ca ~i ceilalli delinup la care credinta cre~tina prevalase, nu ~tia 
ce fapte sa mai sav~easca pentru a-~i rascumpara gre~elile din trecut.· 
In fiecare zi facea gestul pilduitor de a pune deoparte ceva din pulinul 
lui pentru a ajuta la refacerea celor mai slabili dintre noi. A yea oroare 
de antisemitism ~i, cand venea sa-l vada in camera 4 vreunul dintre 
vechii sai tovara~i antisemiti, tnlntea cate 0 remarca ~ocanta: 

- Mi-ar placea sa vad tara guvemata in intregime de evrei. 
Camarazii lui 1l priveau cu oroare. 

Da, zicea calm Gafencu, primul-ministru, legiuitorii, functionarii 
publici - toti sa fie evrei. A~ pune 0 singura conditie: sa fie asemenea 
vechilor cfumuitori evrei, losif, Moise, Daniel, SfantUl Petru, S:Fantul 
Pavel ~i lsus Insu~i. Fiindca, daca ne vor mai conduce unii evrei ca 
Ana Pauker, atunci s-a zis cu Romania. 

Gafencu intrase in inchisoare la nouasprezece ani. Tineretea i se 
dusese tara sa fi cunoscut vreodam macar 0 fata. Cand altii vorbeau 
despre sex, el intreba: 

-Cum e aia? 
Mi-a spus intr-o zi: 

Taml meu a fost deportat din Basarabia de ru~i. N-am mancat 
niciodata pe saturate. M-au bagat la inchisoare fiindca am devenit 
legionar. Nu intalnisem in viatli nici 0 singura persoana buna, cre
dincioasa, iubitoare. Mi-am zis in sinea mea: "lsus nu-i decat 0 
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legenda. Azi, nu mai exista nimeni in lume care sa-i semene ~i 
cred ca nici nu a existat vreodata". Dar, mai tarziu, am intalnit unii 
dintr-a~tia. Mai ales la inchisoare a trebuit sa recunosc ca rna in~e
lasem. Am intalnit oameni bolnavi care se lipseau de ultima lor coaja 
de paine pentru altii. Am stat in aeeea~i celula cu un episcop care 
era atat de plin de bunatate, ea numai atingandu-i straiele te puteai 
vindeca. 

Gafencu a ramas in camera 4 timp de un an ~i in tot acest timp nu 
a putut sta culcat pe spate. it durea mult prea tare. Trebuia sa fie 
mereu ridicat. Din multele aspecte ale gandirii legionare, Gafencu 
pastrase pana la urma numai simpla credintli cre~tina. 

Bolnavii mai zdraveni din aIte celule i~i asumau sarcina de a 
spala in locul aceloradintre noi care erau neputincio~i, frecand la 
cam~i, lenjerie de corp, fete de peme, uneori douazeci de cearceafuri 
pe zi, cu toate ca trebuia sa sparga gheata din curte ca sa ajunga la 
apa. Lucrurile mele, imbibate cu puroi ~i sange, erau intotdeauna 
scoqoase. Dar, cand am incercat sa opresc pe un prieten sa mi Ie 
spele, s-a suparat. 

Gafencu nu se plangea niciodata. Sedea foarte lini~tit in pat, dand 
~or din cap ca sa afirme sau sa-~i exprime multumirea. Cand era 
evident ca nu mai avea mult de trait, prietenii lui vechi ~i noi s-au 
steans in jurul patului sau, cu lacrimi in ochi. Ultimele sale cuvinte 
sau fost: "Dumnezeu, gelos pe noi, ne cheama la EI". 

Dupa ce a inchis ochii, ceilalli s-au rugat. Eu am zis: 
lsus ne spune ca, daca 0 samantli care cade pe pamant nu 

moare, nu poate da rod; dar dupa ce moare, ea rena~te intr-o floare 
frumoasa; tot a~a cand trupul material moare, este inlocuit de unul 
spiritual. lar inima lui Gafencu, hranita cu idealurile cre~tinatapi, va 
da cu siguranta rod. 

Un preot a rostit 0 rugliciune, apoi Gafencu a fost in~urat intr-un 
cear~af~i dus in camera mortuara. In timpul noptii a fost inmormantat 
intr-o groapa comuna, de catre detinutii condamnati pentru crime. 
carora Ie revenea intotdeauna aceasta sarcina. 
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La Targu Ocna veneau mereu noi detinuti, tinandu-ne la cu
rent cu evenimentele din exterior, iar uneori se pArea di pu~cl
ria~ii abia daca 0 duceau mai prost decat muncitorii ~i taranii 
"liberi". Salariile nu fusesera niciodata a~a de mici. Se legiferase 
ziua de mundi de opt ore, dar lucrai douasprezece ore ca sa-ti 
indepline~ti ,,norma"; apoi munca "voluntara" ~i conferintele de ... 
spre maqism nu mai Hisau timp pentru viata de familie. Pe de altl 
parte, intr-un apartament locuiau doua sau mai multe familii. 

Grevele nu erau permise de lege. Un nou-venit, un ins butucanos, 
vechi sindicalist, nurnit Boris Gorun, mi-a spus: 

- Acum patruzeci de ani am fost aruncat in pu~carie fiindca am 
luptat pentru ziua de munca de opt ore; iar azi, cand exista un guvem 
comunist, am muncit paisprezece ore la Canal. 

Crima lui fusese ca-i adresase 0 scrisoare anonima tovara~ului 
Gheorghiu-Dej, ~eful partidului, protestand in numele tovar~ilor sai 
impotriva conditiilor grele de munca. A multiplicat scrisoarea ~i a 
raspandit-o. Securitatea s-a dus la Depoul de Material Rulant ~i a 
confiscat manifeste de la sute de muncitori. Dupa saptamani de 
cerceUiri, Boris a fost acuzat de a fi incercat sa organizeze 0 greva 
~i a fost condamnat la cincisprezesce ani pentru tentativa de sabotaj. 

Gorun riimAsese neclintit in crezul sau marxist. N-avea nici 0 sim
patie pentru grupurile de dizidenti care fusesera adunati de-a valma 
cu el in inchisoare: francmasoni, teozofi, ganditori ideali~ti. Nu se 
putea apropia nici de poetii ~i romancierii care fusesera inchi~i pen
tru vederile lor independente: ace~tia fusesera convocati rand pe 
rand la sediul comitetului central al partidului pentru a Ii se impune 
ce sa scrie, spunandu-li-se ca ar trebui sa ~tie ca e zadamic sa alerge 
dupa himera "adevlirului obiectiv". 

- Lenin, spunea Boris, subliniase in carlile sale importanta desco
peririi unui singur punct de vedere in viata, cu care trebuie sa ramai 
consecvent: adevarul se afla intotdeauna in linia partidului. 
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Linia partidului? am zis eu. Dar aceastii doctrina rastoama toate 
conceptele filozofiei. Daca rna uit din patul meu prin celula, vM numai 
fereastra. Daca privesc de unde ~ezi dumneata, vM u~a. Dacii rna uit 
la du~umea, camera nu are tavan. Fiecare punct de vedere este in rea
litate un punct de orbire, din cauza ca te face total incapabil de a 
intelege alte puncte de vedere. Numai cand parasim toate "punctele 
de vedere" ~i acceptiim sa intuim intregul, gasim adeviirul. SFantul 
Pavel zice: "Dragostea crede totuI" - deci nu numai crezul unui grup 
sau al altuia. 

I-am spus ca probabil ~i-a Iuat argumentele dintr-un manual 
comunist, in care se da urmatoarea definitie a sarutului: 

- Un siirut este apropierea a doua perechi de buze, cu transmiterea 
reciproca de microbi ~i bioxid de carbon. Dragostea, dorul sau falsi
tatea sarutului nu incap in filozofia voastra. Aceastli saracie a valorilor 
spirituale urate~te Iatura material a a vietii, careia voi ii acordati 0 

importanta totala. Ii lipsiti pe muncitori de viata sufleteasca. Din cauza 
asta, proasta calitate a marfurilor din tarile comuniste a devenit 
proverbiala. 

Boris a zis: 
- ~tiu zicala ca Sabatul e facut pentru om, ~i nu omul pentru 

Sabat, dar noi toti existam pentru propa~irea statului. Pierderea 
libertatii individuale ~i a proprietatii individuale sunt trepte spre liber
tatea intregii lumi. 

Dadi. 0 sentinta de cinsprezece ani nu-Ilecuise pe Boris de iluziile 
sale, nici 0 discutie in contradictoriu nu piirea s-o poata face. Se putea, 
de asesmenea, ca el sa fi facut parte din ultima serie de informatori. 

Intr-adevar, delatiunea se raspandise ca 0 epidemie. Puteai fi de
nuntat fiindca ai vorbit despre Dumnezeu sau te-ai rugat cu voce 
tare; chiar ~i pentru ca invatai sau predai 0 limbii straina. Adesea, cel 
care te turna putea fi unul din prietenii tai din inchisoare sau din 
afara, precum ~i fiul, taUil, sotia sau sotul tau. Presiunile exer
citate pentru a obtine informatii devenisera de 0 extrema cruzime. 
intr-adevar, informatorul reprezenta, p~obabi1, 0 amenintasre mai mare 
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pentru oamenii liberi decat pentru cei aflati deja indaratul gratiilor, 
~i in camera nU1llAru14 ne dadeam drumulla gura mai mult decat ori· 
unde in Romania, fiindca nici unul dintre noi n-avea sa mai traiasca. 

11 


Era aniversarea ;,celor zece zile care au zguduit lumea" - revolutia 
rusa din noiembrie 1917 -, iarprofesorul Gheorghiu a serbat-o po
vestindu-ne intllmplari din viata conduditorilor comuni~ti. 

- La prima sarbatorire a triumfului bol~evismului, a spus el, noH 
carmuitori au £lcut 0 partida de vanatoare intr-o padure de langa 
Moscova. Intr-un tarziu, pe cand se odihneau 1I1nga foc, Lenin a 
intrebat: "Spuneti-mi, tovara~i, care credeti ca este cea mai mare 
placere din viata?" "Razboiul", a spus Trotki. "Femeile", a spus 
Zinoviev. "Oratoria, puterea de a tine 0 gloa18 imensa sub vraja 
cuvantului tau", a spus Kamenev. Stalin, ca intotdeauna, era taciturn, 
dar Lenin, a insistat: ,,Dumneata ce alegi?" In cele din urma, Stalin a 
zis: "Nici unul din voi nu cunoa~te adevarata placere. Va voi spune 
eu. Ea-consta in a uri pe cineva, in vreme ce pretinzi ani de-a randul 
ca-i e~ti cel mai bun prieten, pana ce intr-o zi el Wrazima capul cu 
incredere pe pieptul tau: atunci Ii infigi cutitul in spate. Nu exista pe 
lume 0 placere mai mare ca asta!" 

S-a lasat 0 lunga tacere. ~tiam deja, pe vremea aceea, cate ceva 
despre ftrea necrutatoare a lui Stalin: restul, care n-a fost cunoscut de 
proprii lui tovara~i decat dupa moartea sa, a dovedit autenticitatea 
acestei cumplite istorisiri. 

+ eu Dllmnezell in subterana + 

PARTEAA TRElA 
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De ceva vreme, se discuta cu infrico~are despre un sistem de 
"reeducare" a detinutilor practicat in inchisorile de la Suceava ~i 
Pite~ti. Acest sistem se aplica nu prin manuale, ci prin maciuca. 
"Pedagogii" erau de obicei patrioti, nationali~ti, legionari renegati. 
care fusesera reciclati intr-o "organizatie de detinuti cu convingeri 
comuniste". Am auzit numele lui Turcanu, Levitchi ~i Formagiu ca 
fiind organizatori ai acestor grupuri. Se parea ca se poarta ca ni~te 
saIbatici. Ne temeam ca acest procedeu va fi introdus ~i la noi; dar 
Boris Gorun a ras din nou. Nu putea crede ca fo~tii lui tovara~i de 
stanga ar permite atrocitati. Zicea: 

- Ei ~tiu ca "ideile nu pot fi dezradacinate prin teroare". A,s 
a scris, la inceputul revolutiei ruse, Karl Kautsky, ideologul so
cial-democrat. 
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Eu am spus: 
- Imi amintesc ~i ce i-a raspuns Trotki, care era ministru de ru... 

boi. "Domnu1e" Kautsky, nu ~tii ce teroare vom aplica noi!" Ironia 
este ca ~i ideile lui Trotki au fost efectiv dezradacinate prin teroare 
in Rusia, cum se fiicuse ~i cu ideile capitaliste ... 

Un preot, Suroianu, a zis: 
- Ma tern ca daca Dumnezeu nu va face 0 minune, teroarea ~i 

tortura, aplicate tara crutare ~i timp indelungat, pot zdrobi orice . 
rezistenta umana. 

Boris a replicat: 
- Eu nu cred in minuni. Ma descurc tara ele, multumesc. Pan! 

acum, nimic nu mi-a clintit convingerile. 
Atmosfera din inchisoare s-a inrautatit dupa sosirea ~efului 

reeducarii de la Pite~ti, Formagiu, care aducea instructiuni pentru 
inaugurarea acestui sistem ~i la noi. Pana atunci, de~i erai chinuit 
in cea mai mare parte a zilei, ~tiai ca mai curand sau mai tarziu gar
dienii ave au sa se duca sa manfmce sau sa doarma. Acum s-au 
mutat ~i la noi detinutii cu convingeri "comuniste". Le era inga
duit sa bat! ~i sa brutalizeze cat pofteau. Conducerea inchisorilor 
Ii a~sese dintre detinupi cei mai rm ~i mai violenp ~i nu aveai sca
pare'din mainile lor: la fiecare cincizeci de detinuti era un grup de 
zece sau douazeci de "reeducatori", iar numarul lo'r mergea cres
cand, de la 0 zi la alta. Cei care se dec1arau gata sa devina comuni~ti 
trebuiau sa-~i dovedeasca aceasta convertire "convertind" pe altH in 
acela~i fel. 

Simpla violenta era intrerupta de ~edinte de 0 cruzime mai rafi
nata, sub supraveghere medicala, pentru ase asigura ca detinutii 
nu murisera. Doctorii erau adesea ei in~i!ji astfel de instructori. 
L-am cunoscut pe "doctorul" Munteanu, care, dupa ce a luat parte 
la torturarea unui tovara~ de celula, a recomandat sa se ia 0 pauza, 
i-a fiicut omului 0 injectie pentru aMi mari rezistenta ~i i-a anuntat 
pe reeducatori cand sa inceapa din nou. Un val de nebunie a na
padit inchisoarea Pite~ti. Bolnavii de tuberculoza erau despuiati, 
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intin~i pe pardoseala de piatra ~i udati cu galeti de apa inghetata. 
Laturi de dat la porci erau aruncate pe jos, inaintea detinutilor 
infometati de zile intregi. Cu mainile legate la spate, erau foqati sa 
linga ace Ie zoaie. N-au fost crutati de nici 0 umilinta, oricat de 
injositoare. In multe inchisori oamenii au fost constran~i de torfio
nari sa inghita excremente ~i sa bea urina. Unii plangeau ~i se rugau 
ca, cel putin, sa Ii se dea propriile lor dejectii, nu ale altora. AltH, 
innebunind, incepeau sa strige sa Ii se dea mai mult. Condam
natii erau siliti sa cante imnuri care proslaveau unele forme de per
versiune sexuala pe melodii ale liturghiei ortodoxe. Nu-mi inch i
puisem niciodata ca e posibiUi 0 asemenea batjocorire a trupului ~i a 
sufletului. 

Cei care ramaneau ata~ati de credinta lor erau sup~i celor mai 
cumplite cazne. Un cre~tin, Borcea, povestea ea unii au fost tinuti 
legati de cruci timp de patru zile. Crucile erau culcate in fie care zi 
pe pardoseala. Apoi, altor detinuti Ii se dadea ordin sa-~i faca necesi
talile pe fetele ~i trupurile eelor rastigniti. Dupa aceea, crucea era 
iara~i ridicata. 

Un preot catolic, Cheruvian, mi-a povestit ea, in inchisoarea din 
Pite~ti, i se ordonase sa oficieze liturghia asupra excrementelor, pe 
care apoi sa Ie dea ca imparta~anie oamenilor. 

- ~i ai tacut ce ti sMa cerut? am intrebat. 
El ~i-a ingropat fata in palme ~i a izbucnit in plans. 
- Am suferit mai mult decat Isus, a zis. 
Aeeste lucruri erau incurajate de administratia inchisorii, in urma 

ordinelor primite de la Bucure~ti. Turcanu, Formagiu ~i ceilalti speci
ali~ti erau du~i din inchisoare in inchisoare, recrutand instructori ~i 
veghind ca aceasta campanie sa nu slabeasca. Conducatori ai parti
dului, chiar membri ai comitetului central, preeum Constantin Doncea 
~i subsecretarul Ministerului de Interne, Marin Jianu, veneau sa ur
mareasca "performantele". Boris, care lucrase cu Jianu, SMa repezit 
printre gardieni ca sa protesteze, dar Jianu, daca I-a recunoscut pe 
fostullui coleg, nu I-a luat in seama.. 
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- Noi nu ne amestecmn atunci cand un bandit bate pe altul, a zis el. 
Cu aIte cuvinte, partidul se disocia de toqionari, dar Ie ingaduia 

sa tortureze. 
- Luati-l de aici, a zis Jianu. 
Boris Gorun a fost batut pana cand a strigat dupa indurare. 
Vechiul luptator sindicalist s-a prabu~it complet. Supus zi ,i 

noapte la torturi ~i umilinte, ceva s-a naruit intr-insul. Se tara pentru 
a saruta mainile celor care-l bateau. 

- Multumesc, tovara,e, zicea. Mi-ai luminat mintea. 
Apoi a inceput sa laude binefacerile comunismului ~i sa spun! 

cat de vinovat fusese persistand in gre~eala. Dupa 0 asemenea cMere, 
nevoia de respect fat! de sine insu~i ii impunea 0 totala schimbare 
de credint!: altfel, ar fi fost ridicol in proprii sai ochi. Boris, a intrat 
in grupul instructorilor. Primul asupra caruia a ridicat hata a fost 
un medic, Ion Ghitulescu, chiar cel care I-a tratat cand a fost bolnav. 

Acest doctor Ghitulescu a fost un adevarat slant. De~i detinut el 
insu~i, reu~ea sa faca mult bine detinutilor, ingrijind la fel - cum ,i 
este datoria unui medic pe camarazii de detentie care aveau 0 purtare 
demna, cat ,i pe cei care se vandusera. 0 data ce cMeau bolnavi, el 
se simtea dator sa-i ingrijeasca. La fel f3.ceau ~i alti medici detinuti: 
Nicolae Floricel, Aristide Lefa, studentul in medicinii Lungeanu ,i 
a1tii. Cinste i se datoreaza mai presus de toti doamnei doctor Margareta 
Pescaru, ingerul inchisorii Targu Ocna, care, riscandu-~i libertatea, a 
introdus clandestin medicamente, salvand multe vieti. 
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In timpul acesta, la Targu Ocna a fost adus un grup de bolnavi 
proveniti din minele de plumb. Erau tinuti intr-o celula separata. 
Li s-au alaturat alti detinuti, care, atland ca noii veniti erau preoti, Ii 
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s-au spovedit, ca~tigandu-Ie astfel increderea. Minerii vorbeau tiber 
despre actiunile lor secrete religioase ~i politice. Apoi au fost mutati 
intr-o celula mare pentru reeducare ~i au atlat ca cei cu.care vor
bisera erau informatori. 

Unul dintre ei a fost adus pe sus, pUn de vanlitai ~i sangeriind, 
in camera 4. Ne-a spus ca "reeducatorul" sau era un tiinar bine cla
dit, cu un zambet stereotip, care glumea tot timpul. 

- Te do are? intreba in timp ce-l batea. Vai, ce rau imi pare! Sa 
incercam alta metoda. Asta ti-a placut mai mult? 

- Daca omul acesta 0 sa-mi cada in maini vreodata, it jupoi 
de viu. 

- Ai dreptate, a croncanit batranul chiabur Ghimboa~a. $i 
sa-i presari din gros pe rani sare ~i piper! 

Ghimboa~a se ruga in fiecare zi astfel: "In Numele Tatilui, al Fi
ului ~i al Sfiintului Dub, Doamne, nimice~te-i pe comuni~ti, pune-i la 
cazne, trazne~te-i! Porcii!" 

- De ce spui astfel de lucruri? I-am intrebat. Nu e de a~teptat sa 
auzi a~a ceva din partea unui cre~tin. 

$i-a iniltat purnnii spre cer. 
Spun a~a fiindca Dumnezeu nu-i va primi in Rai pe cei care 

nu-i blastama pe ticilo~ii a~tia! 
Asemenea lui Ghimboa~a, multi traiau in a~teptarea zilei care 

i-ar fi pus la cazne pe toqionarii lor; credeau ca in lad, comuni~tii 
urmau sa fiarba in cazanul cu smoala. 

Nu trebuie sa ne lasam manati de ura, am zis. Oamenii ace~tia, 
cum e Boris, s-au frant sub presiuni groaznice. 

Dar Gorun fusese printre reeducatorii cei mai rai. Incercase, spre 
a-~i dovedi convertirea la comunism, sa-l bata pe doctorul Ghitulescu, 
care-~i arlitase deschis dispretul pentru reeducatori. Devenise unul 
dintre cei mai urati oameni din inchisoare. Ghitulescu avusese marl 
dureri din pricina unor abcese de pe spate ~i umeri, iar Gorun illovise 
numai peste abcese. Detinutii ~i-ar fi dat viata pentru Ghitulescu, 
care ~i-a sacrificat-o pe a sa pentru ei. 
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StarelUl Iscu vorbea cateodata des pre lagarele de sc1avi de hi 
Canalul Dunare-Marea Neagra, unde mii de oarneni mureau din ca~ 
foamei ~i a maltratarilor. 

Canalul fusese inceput sub presiunea ru~i1or, care vedeau in el _ 
un mijloc mai rapid decat cele deja existente de a scoate mai repedo 
produsele romane~ti din tara. Insa Canalul era ~i un proiect preS.. 
tigios pentru guvemul nostru. Era un plan de proportii imense 
devenise un simbol al realizarilor comuniste. Inginerii care au aver~ 
tizat ca debitul fluviului nu putea fumiza apa suficienta ~i pentnf 
canal, ~i pentru reteaua de irigatii au fost impu~cati ca "sabotori a1 
economiei". Planul inghilea nesalios toate resursele Romaniei §i, 
intre 1949 ~i 1953, zeci de mii de detinuti politici ~i de drept comuii· 
au muncit pentru a-I construi.' 

StarelUl fusese la Poarta Alba, una dintre coloniile de detentie 
pe traseu. Douasprezece mii de oameni ce locuiau in barac! darapi .. ' 
nate, inconjurate de sarma ghimpata, trebuiau sa sape cu mana 
metri cubi pe zi. Ei impingeau roabe pe pante prapastioase 
arn~nintarea bataii gardienilor. lama frigul ajunge«\ la - 25OC, 
apa adusa in butoaie ingheta bocna. Bolile bantuiau. Multi detin"t1 
seduceau anume in zonele interzise din jurul lagarelor ca sa 
impu~cati. 

Conducerea "brigazilor" era incredintata celor mai brutali 
minali, care erau platiti cu hrana sau tigari in functie de 
obtinute. Cei Inchi~i pentru credinta lor fusesera adunati 
a~a-zisa "brigada a hotilor". Aici, daca cineva i~i tacea semnul 
era batut. Nu exista zi de odihna, nici Craciun, nici Pa~te. 

- Totu~i, la Poarta Alba, zicea starelUl Iscu, fusesem martor 
unele fapte de mare noblele. Un tanar catolic, parintele Coceanga, 
atrasese ura unui preot ortodox, devenit informator, care I-a 1'ntr..ho.t 
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- De ce lii amt de des ochii inchi~i? Te rogi? Spune drept, tot mai 
crezi in Dumnezeu? 

Daca ar fi raspuns da, insemna ca avea sa fie batut. 
Parintele Coceanga a reflectat. 
- $tiu, Andreescule ca rna ispite~ti precum L-au ispitit pe Isus 

fariseii, ca sa-mi gase~ti pricina. Dar Isus le-a spus adevarul ~i am sa 
ti-l spun ~i eu tie. Da, cred in Dumnezeu. 

Ei, atunci crezi ~i in Papa, a continuat Andreescu. 
Coceanga a raspuns: 

Da, cred ~i in Papa. 
Andreescu s-a grabit sa se duca la ofilerul politic, care a venit 

indata ~i I-a chemat pe tanar in fata celorlalli. Coceanga era slab, 
epuizat ~i tremura in zdrentele lui. Ofiterul era bine brani!, intr-o manta 
larga ~i purta 0 caciula ruseasca de blana. 

Aud ca crezi in Dunmezeu, a zis el. 
Parintele Coceanga a deschis gura ca sa raspunda, dar inca nu 

rostise nimic. In momentul acela puteai intelege de ce sta scris in 
Evanghelia dupa Matei, inaintea Predicii de pe munte, ca Isus ,,$i-a 
deschis gura ~i a vorbit"- desigur, 0 expresie biblica ciudata, cu 
cuvinte de prisos, fiindca nimeni nu vorbe~te cu gura inchisa. Dar, 
cand Coceanga ~i-a mi~cat buzele pentru a vorbi, toti simteau ca, in 
acel moment decisiv, din gura lui va ie~i 0 nestemata. 

Coceanga a zls: 
- Cand am fost hirotonisit, am ~tiut ca, de-a lungul istoriei, mii 

de preoli au platit cu viata pentru credinta lor. $i, ori de cate ori am 
mers in fala altarului, I-am fiigaduit lui Dumnezeu: "Acum Ili slujesc 
in odajdii minunate, dar chiar ~i azvarlit in inchisoare pentru Tine Te 
voi sluji". $i a~a se face, domnule locotenent, ca inchisoarea nu este 
un argument contra religiei. Cred in Dumnezeu. 

Tacerea care a urmat nu a fost intrerupta decat de vajaitul vantului. 
Locotenentul parea ca nu-~i gase~te cuvintele. In cele din urma a zis: 

$i crezi ~i in Papa? 
Raspunsul a fost: 
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- De la Srantul Petru incoace, totdeauna a fost un Papa. $i pan! 
la a doua venire a lui Isus, va fi mereu un Papa. Actualul Papa n-a 
tacut pace cu comunismul, ~i nici urma~ii lui nu vor face. Da, cred in·. 
Papa! 

Iscu ~i-a incheiat istorisirea zicand: 
- Mi-a fost greu sa-l iert pe fratele meu ortodox care devenise 

informator ~i nu sunt nicidecum supus Romei, dar in momentul acela 
mi-a venit sa strig: "Viva il Papa!" 

- $i cu parintele Coceanga ce s-a intampIat? a intrebat cineva. 
- A fost linut timp de 0 saptamana in carcera, unde stateai in 

picioare tara sa poti dormi. Apoi a fost batut. Refuzand in continuare 
sa se Iepede de credinta, a fost dus de acoio. Nu I-am mai vazut 
niciodata. 
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Reeducarea cerea in fie care zi noi victime ~i printre noi sporea 
sentimentul ca, daca nu avea sa intervina mai repede 0 schimbare, 
riscam sa ajungem cu totii "convertiti" sau uci~i. ' 

Cre~tinii s-au statuit ce era de Iacut: daca ar fi avut Ioc 0 rascoaHi, 
sa i se alature? Sau era mai potrivit sa "intoarca ceIalalt obraz"? Mai 
mulli detinuli s-au pronuntat impotriva Iuptei. 

Eu amzis: 
- De obicei, Isus este prezentat ca fiind "bland ~i smerit", dar EI 

era ~i un luptator. Astfel, i-a izgonit cu biciul pe negustori din Templu 
~i i-a statuit pe primii ucenici sa se raporteze la Vechiul Testament, 
unde furia ~i violenta se intalnesc pe fiecare pagina. 

in ora~ul Targu Ocna, unica distractie era meciul saptamanal de 
fotbal de pe stadionul de langa inchisoare. In ziua de 1 Mai, care a 
coincis cu 0 salbatica reluare a reeducarii, am auzit di, Ia orele 5 
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dupa-amiaza, pe stadion se va juca un meci in cinstea Zilei Muncii 
~i ca intregul ora~ va fi acolo. Ni se ofere a, deci, ~ansa sa facem 0 

demonstratie. Semnalul avea sa fie spargerea unui geam. 
Indata dupa inceperea meciului de fotbal, s-a auzit undeva un 

clinchet slab de sticla sparta ~i intreaga pu~carie a izbucnit intr-un 
vacarm demential. 0 fereastra a sarit in tandari. Cineva tipa intruna: 
"Ajutali-ne! Ajutati-ne!" De la ferestrele etajului superior, care da
dea pe stadion, se auzea strigand: "Aici suntem torturali! Talii, fiii ~i 
fralii vo~tri sunt uci~i!" 

Partida de fotbal s-a intrerupt. Mullimea era in picioare ~i in cu
rand sute de oameni se adunasera pe drum, langa ziduri. inauntru, un 
detinut i~i taiase venele. Gloatele de pe strada au fost repedepuse pe 
fuga cu patul pu~tii de catre soldati, dar ~tirea despre revolta s-a 
raspandit cu rapiditate in tara. 

A urmat doar 0 inasprire a regimului. Cei suspectali de a fi condus 
rlizvratirea au fost mutati la alte inchisori; lipsili de ingrijirea medicaHl 
pe care 0 avusesera la Targu Ocna, unii dintre ei au murit. 

Lucrurile s-ar fi SIar~it cu mult mai rau daca n-ar fi fost doctorita 
Pescaru. Riscandu-~i propria libertate, ea s-a dus la Bucure~ti, unde 
a indraznit sa protesteze ~i sa intervina chiar pe fanga bestiile din 
Direclia Generala a Inchisorilor. Ea, un Inger de femeie, a reu~it 
sa-i imbuneze pe diavoli. Dumnezeu face ~i astfel de minuni. 

5 -


Staretul Iscu avea zilnic accese de tuse din ce in ce mai lungi. 
Trupullui vlaguit de ani intregi de foame ~i de munca la Canal era 
zdruncinat de crize groaznice. Zaceam neputincio~i ~i priveam cum 
moare. Cateodata nu-i recuno~tea pe prietenii care veneau sa-I ajute. 
Cand era con~tient. ~optea ore in ~ir rugaciuni ~i gasea intotdeauna 
cuvinte de consolare pentru altii. 
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Venisera ~i alti supravietuitori de la Canal la Targu Ocna 
relatarile lor despre ororile ace lor inchisori ne aminteau istoria ro ... 
biei israelienilor in Egipt: cu un plus de amaraciune insa, pentru cl 
cei oprimati trebuiau sa-i prosUlveasca pe cei ce-i oprimau. Un detinut. 
compozitor celebru, fusese silit s4 scrie irnnuri de slav4 pentru Stalin, 
in ritmul cMora brigazile m4~4luiau spre locul de munc4. 

Odata, cand un om ~i-a pierdut cuno~tinta ~i medicull-a declarat 
mort, colonelul Albon, odiosul comandant de la Poarta Alba, a racnit: . 

- Prostii! ~i a dat cu piciorul in cadavru. 
~ La munc4 cu ell 
Patul meu era intre al staretu1ui ~i al tan4rului Vasilescu, alt fet 

de victima a Canalului. Vasilescu, condarnnat de drept comun, fuses~ 
repartizat la brigada preotilor. Ii batea pana cadeau in nesimtire, 
Dar, cine ~tie de ce, colonelul Albon illuase la ochi ~i fusese la randul 
lui b4tut atat de crunt, incat acum era ~i el pe moarte. Tuberculoza lui 
avansase mult. 

Vasilescu avea 0 fata patrata cu tr4saturi aspre ~i un pM negro. 
cret, care-i cadea pe frunte, dandu-i aerul unui taur cam nauc. Fuse8C' 
prea ahtiat dupa cele ee i se pMeau a fi bueuriile vietii, ca sa poati· 
duee un trai a~ezat, multumindu-se eu 0 oeupatie stabila. A vusese 
viat4 grea. Era asemenea uciga~ului din Macbeth - "unul pe care 
nenorocirile ~i loviturile vietii I-au maeinat intr"atata, incat ceea ce 
taptuia it Hisa rece: el arunca 0 sfidare lumii". 

~ 0 data ce-ai ajuns in lagMele acelea, faci orice ea sa ie~i de' 
aeolo. Oriee! iar Albon mi-a spus ca, daea voi face ~i eu eeea ce-mi 
va cere e1, voi fi eliberat, ne-a relatat Vasilescu. El n-avusese alte ne~ 
voi dec at 0 haina ~i 0 fata pe care s-o duc4 la dans, iar partidul ii da
duse s4 aleag4: fie sa se alature eelor supu~i la eazne, fie tortionarilor: 

Acum, Vasilescu regreta toate acestea ~i-~i plangea singur de milL 
Imi povestea mereu grozaviile pe care Ie savar~ise la Canal. . 
crutase nici pe staret. Era vizibil c4 se afla pe moarte ~i incerca.ut 
sa-i aduc putina consolare, dar el nu-~i gasea lini~tea. Intr-o noaotel 
s-a trezit garaind, respirand greu. 
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~ Dornnule pastor, eu m4 duc, a zis. Va rog, rugati-va pentru 

mine! 
A mai dormitat ~i s-a trezit din nou strigand: 
- Cred in Durnnezeu! Pe urma a inceput sa planga. 
In zori, abatele lscu a chemat langa el doi detinuti ~i le-a cerut 

sa-l ridice in picioare. 
- Sunteti prea bolnav ca sa va mi~cati, au spus ei. 
Toti cei din camer4 s-au pus in mi~care. 
- Ce se intampl4? Ce vrea sa faca? intrebau. S-o facem noil 
- Nu puteti voi face asta, a zis el. Dati-ma jos din pat! 
L-au sprijinit, ridicandu-l. 
- Duceti-mala patullui Vasilescu!, Ie-a cerut. 
Staretul s-a a~ezat langa tanarul care-l torturase ~i i-a pus cu 

blandete 0 mana pe brat. 
- Lini~te~te-te, i-a spus pe un ton consolator. E~ti tanar. Nu ti-ai 

dat seama ce facio 
Cu 0 zdreanta a ~ters sudoarea de pe fruntea tfmarului. 
- Te iert,din toata inima ~i la fel cu mine ~i ceila1ti cre~tini. lar 

daca noi te iertam, cu sigurant4 c4 Dornnul Cristos, care-i mai bun 
decat noi, te va ierta ~i El. Se va gasi ~i pentru tine un loc in cer. 

A primit spovedania lui Vasilescu ~i i-a dat sranta imparta~anie, 
dupa care a fost ajutat sa ajungala patul sau. 

In timpul noptii, atat staretul, cat ~i Vasilescu au murit. Cred cll 
s-au dus in Rai tinandu-se de mana. 

o -

Doctorul Ghitu1escu a spus ca ar fi mai bine sa mi se fael un 

pneumotorax. Putea fi realizat in cateva minute. Consta din intra.. 
ducerea in torace a unui ac gol iIi sectiune, care permitea ea aerul d 
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intre intre pleura ~i plaman, fonnand 0 punga. Procedeul trebuia 
repetat din dind in cando 

Procedeul a fost relativ dureros, dupa care am adonnit. Cand 
m-am trezit, am fost foarte fericit sa-l gasesc pe profesorul Gheor
ghiu stand alaturi de mine. El fusese pentru cateva luni inchis la Jilava 
~i suferise mult datorita sistemului de reeducare. 

Am discutat ore in ~ir cu profesorul Gheorghiu ~i mi-a marturisit 
ca la Jilava avusesera loc multe sinucideri, ca de altfel ~i in alte , 
inchisori. La Gherla ~i la Pite~ti, unii detinuti se aruncau de la etajele 
superioare pana ce, ca sa-i impiedice, spatiile dintre paliere au fost 
acoperite cu piasa de sanna. Unii ~i-au taiat venele cu cioburi de 
sticla, altii s-au spanzurat, altii au murit dupa ce au baut detergenti. 
Un biet preot ortodox, Ioja, se aruncase dintr-o cu~eta de sus, sfa
ramandu-~i teasta. Repetase gestul de mai muIte ori, pana reu~ise si' , 
se omoare. 

Fusese torturat, a zis Profesorul. Se temea ca, daca reeduca
torii or sa-l tortureze din nou, va ceda ~i.,.~i va renega credinta. Era 
un om foarte rigid - un detinut i-a marturisit ca lucrase candva 
pentru comuni~ti,~i parintele Ioja i-a interzis sa ia imparta~ania timp 
de cinsprezece ani! 

Unii dintre sinuciga~i erau oameni celebri, ca Gheorghe Bratianu, 
figura proeminenta a scenei politice romane~ti de dinainte de razboi. 
N-a gasit alt mijloc de a-~i lua zilele decat lasandu'-se sa moara de 
foame, ceea ce n-a fost remarcat de ceilalti detinuti, care sau n-au 
~tiut, sau n-au dat atentie. Un lider al partidului liberal, Ro~culet, s-a 
sinucis in inchisoarea de la Sighet. Era unul dintre cei care socoti
sera pe comuni~tii "autohtoni" altfel decat cei din Rusia; dar ace~tia 
dupa ce I-au folosit ca ministru al cultelor, I-au bagat la pu~carie, 
acuzandu-l ca ar fi contrarevolutionar. 

Brutalitatile reeducarii au dat na~tere la tulburari in muIte inchi
sori, iar zvonurile s-au raspandit in toata tara. Apoi, doua incidente 
fara legatura intre ele au scos adevarulla lumina. 

La Targu Ocna, un colonel de Securitate, Sepeanu, foarte detes
tat, a vazut in timpul unei inspectii un gard nou. 
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- De ce ai construit gardul asta? I-a intrebat pe comandantul 
Bruma. Mai bine foloseai lemnul ca sa-i bati pe contrarevolutio
narii a~tia. 

Sepeanu a ras din toata inima. 
Intamplarea i-a infuriat la culme pe detinuti. Atmosfera clocotea 

de revolta la Targu Ocna. Un fost maior a zis: 
Trebuie sa facem ceva! 

Si a decis ca el era cel indicat sa treaca la fapte. Dupa plecarea lui 
Sepeanu, maiorul a cerut sa fie chemat special de la Bucure~ti un 
anchetator ca sa-i incredinteze un secret .pe care nu-l marturisise. 
Anchetatorul a venit. Fostul maior i-a spus: 

- Stili ca eu ispa~esc 0 pedeapsa de douazeci de ani ca criminal 
de razboi, pentru ca am executat prizonieri ru~i. Eram maior de bri
gada, uu i-am impu~cat eu insumi. Pot sa ca spun cine a facut-o: un 
locotenent pe nume Sepeanu, care astazi este este colonel in Securitate. 

A~a ca Sepeanu a fost ~i el judecat pentru crime de razboi ~j 
condamnat Ia douazeci de ani. In timpul procesului, a vorbit despre 
cele ce se intamplau in inchisoare in cadrul sistemului de reeducare. 

Al doilea incident a implicat pe un aIt ~efdin Securitate. Coionelul 
Virgil Weiss fusese prieten cu Ana Pauker ~i cu multi alti membri ai 
guvemului. Apoi a cazut in dizgratie ~i, la inchisoarea de la Pite~ti, a 
incaput pe mainile lui Turcanu, ~eful "detinutilor cu convingeri 
comuniste" . 

Unul dintre cei care-l ajutau pe Turcanu sa-~i tortureze victimele 
mi-a povestit mai larziu despre colonelul Weiss ca le~inase de trei 
ori intr-o ora, pe cand era supus la cazne. I~i revenea fiinddi-I udau 
cu apa rece. Atunci Weiss a spus: 

- Bine! Am sa povestesc toate cele prin care am trecut ~i sa vedem 
daca ~efii vo~tri pot rezista la cele ce am de spus. 

Turcanu a crezut ca daduse peste secrete a caror descoperire avea 
sa-i aduca in cele din unna eliberarea promisa. 

- Daca de data asta minli, te omor, I-a amenintat. 
- Am de spus Iucruri importante, dar nu dumneavoastra, a zis 

Weiss. 
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Sunt lucruri care se refera la triidatori sus-pu~i. 
A fost dus la Bucure~ti, unde a ramas cateva sapatamani in 

Membri ai comitetului central al partidului, rivali ai clicii 
Luca ~i Georgescu, mini~tri aflati la carma tlirii, se bizuisern pe 
lui Weiss ca sa obtina pa~apoarte false cu care ar fi putut, la nevoie. 
sa paraseasca rapid Romania. Transferasera mari sume de bani in, 
bancile elvetiene. 

Informatiile au fost aduse la cuno~tinta secretarului general at 
partidului, Gheorghiu-Dej, ~eful celor ce se opuneau grupului Pauket'l;' 

Colonelul Weiss a povestitepisoadele reeducarii ~i a aratat efeQi':' 
tele ei pe propriul sau trup. Prietenii lui s-au alarmat. Se profila Q 
alta rasturnare a destine lor din partid: s-ar fi putut confrunta ei 
in~i~i cu un asemenea tratament. Unii nu auzisera de aceste excese., 
iar altii pretindeau ca nu ~tiau nimic, dar au hotarat atunci inceperea 
unor anchete. $efii "reeducarii" au fost interogati la Securitate ~i mal 
multi dintre ei, inc1usiv Turcanu, au fost condamnati la moarte. 

Scandalul reeducarii a fost folosit ca arma impotriva Ministerului' 
de Interne, al carui cap era Teohari Georgescu, iarin epurarile politice 
din 1952, triumviratul care guvemase Romania de la preluarea puterii 
de catre comuni~ti a fost rasturnat. Ceilalti mini~tri implicati in 
dezvaluirile colonelului Weiss, Vasile LiIca ~i Ana Pauker, au fost 
sco~i tapi ispa~itori pentru inflatia catastrofala ~i dezastrele aduse de 
colectivizare. 

7 -


Multi dintre cei veniti in camera 4 sa ne ajute erau tarani care se 
revoltasera impotriva colectivizarii fortate a pamanturilor lor. Um
plusera inchisorile Romaniei. Mii de alti fiirani au fost uci~i. 

Ni s·au povestit intamplari ingrozitoare. Proprietatile Ie fusesern 
luate cu japca, iar legea noii organizari agrare din 1949 nu le-a dat 
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nici 0 compensatie. Devenind peste noapte ni~te oameni fara ca
patai care nu mai aveau nimic de pierdut, au trecut la actiuni du~ma
noase. Activi~tii de partid au fost batuti, impu~cati sau ar~i de vii cu 
benzina. Totul a fost zadamic: taranii nu erau organizati. Rascoalele 
lor au avut loc in momente ~i locuri diferite, a~a eli guvernul a putut 
intotdeauna sa Ie inabu~e. Un batran cioban cu pielea taMcita, pe 
nume Ghica, mi-a spus: 

Securi~tii mi-au aratat doua pu~ti ruginite. "Am sapat in ham
barnl tau ~i Ie-am scos la iveaIa. Daca intri in colectiva, nu-ti facem 
proces." Ei bine, am fost de acord. Dar cand au venit sa-mi ia vitele 
mi-am pierdut capul ~i am incercat sa-i opresc. M-au Mtut - ~i 
iata-ma aici, condamnat la cinsprezece ani. Am pierdut tot: pamantul, 
oile, nevasta, copiii! 

Toti tliranii plangeau dupa cele pierdute, in aceea~i ordine: intai 
pamantul, apoi animaleIe, pe urma nevestele ~i in ultimul rand copiii ... 

Un aitul mi-a povestit ca, atunci cand i-au Iuat turma, i-a rugat 
sa-i lase cel putin talangile de la gatul oilor. Activi~tii au ras, dar i-au 
dat voie. EI a dus talangile in pod ~i le-a legat de 0 funie. A stat toata 
noaptea acoIo, sunand din ele din cand in cando Dimineata, a alergat 
la sediul partidului ~i I-a injunghiat de moarte pe secretar. 

Un al treilea mi-a povestit ca avea doi cai buni de plug. Cea mai 
mare placere a lui era sa-i hraneasca ~i sa-i ingrijeasca. Atunci cand 
i-au fost luati, a dat: foc grajdurilor colective, care au ars pana la 
temelie. 

In 1952 au venit mai putini tarani Ia inchisoare. In acel an, 
Gheorghiu-Dej, care depnea conducerea partidului, s-a autoproc1a
mat prim-ministru ~i a incercat sa obtina popularitate lasand-omai 
domol cu colectivizarea. Luca, Pauker ~i Georgescu au fost indeplr
tati din posturile lor. 

A urmat 0 iama cu viscole. Turturi gro~i atarnau de pe acoperi~ 
~i un ger cumplit impodobise geamurile cu flori. Afara frigul iti tlia 
respiratia. Prin decembrie, zap ada era de doi metri. Era cea mai rece 
iama din ultima suta de ani. Nu aveam nici un fel de inelilzire, dar 
pana atunci pastrasem fiecare doua sau trei paturi in Iocul uneia 
singure, cum era regulamentar, fiindca, de fiecare data cand murea 
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cate cine va in camera 4, Ii luam a~temutul de pat. Dar SMa flicut 0 

verificare - ~i am mmas cu cate 0 singura patura. Dormeam imbracap," 
Adesea eram lasati flira paine. Supa, flicuta din morcovi prea putre2';i, 
pentru a fi vanduti, era totu~i subtire. 

In ajunul Craciunului, discutiile din inchisoare au capatat ceva. 
gray. Nu s-au iscat decat putine certuri, nu s-a injurat deloc, iar de 
dis. SMa ras putin. Fiecare se gandea la cei dragi ~i ne cuprinsese un 
sentiment de comuniune cu restullumii lume care de obicei era amt . 
de departe de existenta noastra! 

Eu am vorbit despre Cristos, dar picioarele ~i mainile imi erau tot. 
timpul reci ca fierul, iar dintii imi clantaneau. Foamea mi se raspan~ . 
dise din stomac ca un fior inghetat in tot trupul, incat ramasese vie 
numai inima. Cand m-am oprit, un om simplu de la tara, Aristar, a 
preluat povestirea din locul in care 0 lasasem. Aristar nu fusese nici
odata la ~coala. Totu~i, a vorbit atat de firesc descriind Na~terea 
Domnului, inc at piirea ca ea s-ar fi petrecut in propriul sau hambar in 
saptamana aceea. Tuturor Ie-au dat lacrimile. 

Cineva a inceput sa cante. Mai int§.i, vocea ii era lini~tita ~i 
de-abia ~i-a flicut loc in auzul meu printre gandurile care ma preocu
pau, indreptate spre sotia ~i fiii mei. Dar, treptat, vocea a capatat 
amploare ~i toti s-au oprit din cele Ce fliceau, ca s-o asculte. 

Cand a incetat, era 0 lini~te deplina. Gardienii, adunati in inca
perile lor in jurul sobelor incinse cu carbuni, nu s:-au aratat toati 
seara. Ne-am pus pe povestit. Cand mi-a venit ~i mie randul, m-am 
gandit la acel camec ~i Ie-am istorisit 0 veche legenda evreiasca: 

Regele Saul al Israelului I-a adus la curtea sa pe Davidpastorul, 
pe care-linconjura cu onoruri pentru ca-l ucisese pe Goliat. Lui David 
ii placea foarte mult muzica ~i, la vederea unei harpe de 0 mare fru
musete, aflati in palat, a fost tare incantat. Saul a zis: "M-a costat mult 
instrumentul asta, dar el m-a dezamagit. Nu scoate decat sunete urate". 

David a luat harpa ca s-o incerce ~i a scos dintr-insa melodii amt 
de minunate, incat toti au fost impresionati. Parea ca harpa aceea 
ri1dea, ~i canta, ~i plangea. Regele Saul a intrebat: "Cum se face ca 
toti muzicantii pe care i-am chemat au scos numai sunete false din 
harpa asta, ~i numai tu ai putut sa canti cu ea?" 
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David, viitorul rege, a raspuns: ,.inaintea mea, toti au incercat 
sa-~i cante pe aceste coarde cantecele lor. Dar eu am cantat la harpa 
propriul ei cantec. I-am reamintit ca a fost candva un pom taniir cu 
ramurile pline de pasiiri cantatoare ~icrengi cu frunze verzi ~i cu 
tlori care se deschideau in lumina soarelui. I-am reamintit de ziua in 
care au venit oamenii sa-l taie ~i am auzit-o plangand sub degetele 
mele. Apoi i-am t§.lcuit ca nu acesta era sIar~itul: murind ca pom, 
avea sa inceapa 0 viata noua, in care va inalta slava Domnului, ca 
harpa - ~i ali auzit-o cum s-a bucurat in mainile mele. 

lncheind, am spus: , 
Tot a~a, la venirea lui Mesia, multi aveau sa incerce sa-~i cante 

propriile cantece pe harpa Lui, iar meodiile lor nu puteau fi decat 
stridente. Pe harpa Lui trebuie sa cantam cantecul Lui, cantecul vietH 
Sale, patimile, suferintele, moartea ~i invierea Sa. Numai atunci 
muzica va fi cea adevarata. 

Un astfel de cantec am auzit noi de Craciunul acela, in inchisoarea 
de la Targu Ocna. 

8 


Aristar a murit in februarie. A trebuit sa se sape adanc in zapada 
~i sa se sparga pamantul tare ca fierul, ca sa poata fi ingropat in 
cimitirul inchisorii, alaturi de staretul Iscu, Gafencu, Bucur ~i alti 
vreo douazeci de in~i, pe care-i cunoscusem in camera 4. Patullui a 
fost preluat de A vram Radonovici, care fusese critic muzical in 
Bucure~ti. 

A vram ~tia pe de rost lungi pasaje din muzica lui Bach, Beethoven 
~i Mozart ~i Ie putea fredona ceasuri in ~ir. Reu~ea s-o faca atat de 
bine, de parca am fi fost la un concert simfonic. Jnsa, el ne adusese 
un dar mai pretios. Din cauza tuberculozei, care-i atinsese ~ira spinlrii, 
purta, cand a fost adus la Targu Ocna, un aparat gipsat. Cand ne-am 
uitat mai atent la el, amvazut ca varandu-~i mana la piept, sub cara
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pacea cenu~ie. a scos 0 carte mica, foarte uzata. Nici unul dintre noi 
nu mai v8.zuse de ani de zile 0 carte. A vram stiitea culcat in lini~te, 
pana cand ~i-a dat seama cali oehi iscoditori 11 fixau. Eu I-am intrebat: 

- Ce carte aveli dumneavoastra? De unde ali procurat-o? 
- Este Evanghelia dupa Siantul loan, a zis Avram. Am reu~it 8.,.0 

ascund in ghipsul de pe torace, cand a venit politia sa rna ridice, ~i a 
zambit. 

- Vreti sa v-o imprumut? 
Am Iuat cArticica in maini ca pe 0 pasare vie. Nici 0 doctorie sal .. 

vatoare n-ar fi fost mai prelioasa pentru mine. Eu, care ~tiusem mult 
din Biblie pe dinafara ~i predicasem din ea, constatam ca 0 uit eu· 
fiecare zi. Incercasem adesea sa ma mangai gandindu-ma Ia marele 
avantaj pe care-I aveam prin Iipsa Bibliei: in timp ce citim ceea ee· 
Dumnezeu a spus profetilor ~i sfinlilor, putem uita sa mai ascultam' 
ce EI are sa ne spuna noua ... 

Evanghelia a trecut din mana in mana. Tuturor Ie era greu sa 
renunle Ia ea. 

Cred cit inchisoarea a fost cea mai dura pentru oamenii instruili. 
Muncitorii din fabrici ~i taranii au gasit aici 0 societate mai variatii 
dedit cunoscusera inainte, dar omul cu carte era ca un pe~te aruncat 
pe nisip. 

o mare parte din cei inchi~i in camera 4 invatasera toata Evan;. , 
ghelia pe dinafara ~i in fiecare zi 0 discutam intre noi; dar trebuia sa 
fim atenli cu eei pe care-i admiteam in cercul nosn-U secret. Aceastl. 
Evanghelie ne-a ajutat sa aducem Ia Isus pe mulli, printre altii p~ 
profesorul Gheorghiu, care, traind in preajma atator cre~tini, se 
apropiase tot mai mult de credinta. Cuvintele Siantului loan desa
var~eau aceastii apropiere, dar 0 bariera, totu~i, mai exista. 

- Am incercat din nou sa ma rog, a zis profesorul. Dar intre 
recitarea formulelor ortodoxe invalate in eopiHirie ~i cererea ajuto
rului Celui Atotputemie, fata de care nu am nici 0 pretentie, nu 
raman multe de spus. Asemenea regelui din Hamlet, cuvintele mele 
zboara in sus, in vreme ce gandurile imi raman pe pamant. 

I -am povestit despre un pastor care a fost chemat Ia capatliiul 
unui om aflat pe patul de moarte. A vrut sa se a~eze pe un fotoliu 
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slaturi de pat, dar batranul a zis: "Va rog, nu va a~ezati acolo!" A~a ca 
pastorul a tras un scaunel, i-a ascultat spovedania ~i i-a dat siantacina. 

Batranul ~i-a revenit ~i a zis: "Sa va povestesc istoria acestui 
fotoliu. Acum cincizeci de ani, cand eram tanar, fostul pastor al 
bisericii noastre m-a intrebat daca ma rog. I-am riispuns: «Nu. N-am 
cui sa ma rog. Chiar daca zbier din rasputeri, nici omul de Ia etajul de 
sus nu rna aude. Cum sa auda, ~adar, Dumnezeu din ceruri?» Batra
nul pastor mi-a raspuns eu blandete: «Atunci nu te ruga. $ezi doar 
lini~tit, dimineata, cu un alt fotoliu in fata ta ~i inchipuie-lica pe el 
~ade Isus Cristos, a~a cum a ~ezut in multe case din Palestina. Ce I-ai 
spune?» Am raspuns: «Dac-a~ fi cinstit, I-a~ spune ca nu cred in El». 
«Ei bine», a zis pastorul, «asta arata ce este cu adevarat in mintea tao 
Ai putea sa mergi mai departe ~i sa-L provoci: daca exista, atunci sa 
ti-o dovedeasca. Sau, daca nu-ti place felul in care Dumnezeu car
muie~te lumea, de ce sa nu 1-0 spui? N-ai fi primul care se plange. 
Regele David ~i lov I-au spus lui Dumnezeu ca-L socotesc a fi ne
drept. Poate ca vrei ceva? Atunci spune exact ce anume. Daca prime~ti 
acel ceva, multume~te-1. Toate acestea fac parte din rugaciune. Nu 
in~ira cuvinte conventionale. Spune ceea ce se afla cu adevarat in 
inima ta». 

Muribundul a continuat: "N-am crezut in Cristos, ci in batranul 
pastor. Ca sa-i fac pe plac, m-am a~ezat in fata unui fototiu ~i m-am 
prefacut a crede ca Isus ~edea in el. Timp de cateva zile· a fost un joe. 
Apoi, am ~tiut ca El era cu mine. I-am vorbit unui Isus real despre 
lucruri reale. Am cautat indrumare ~i am primit-o. Rugaciunea a 
devenit un dialog. Tinere, au trecut cincizeci de ani ~i eu continui sa 
vorbesc cu Isus, care ~ade, uite, in fotoliul acesta". 

Am Incheiat spunand: 
- Pastorul s-a aflat acolo cand, murind, omul a intins, ca un ultim 

gest, 0 manacatre prietenul nevazut din fototiu. 
Profesorul m-a intrebat: 
A~a va rugati ~i dumneavoastra? 

- Imi place, i-am raspuns eu, sa cred ca Isus sta langa mine ii cl. 
pot sa-I vorbesc Lui a~a cum va vorbesc dumneavoastrii. Oamenii 
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care L-au intalnit in Nazaret ~i Betleem nu-I adresau rugiciuni. 
spuneau ce aveau pe suflet ~i tot a~a ar trebui sa facem ~i noi. 

- De ce crezi ca multi dintre cei care au vorbit cu EI in Palestin~ 
acum doua mii de ani, nu au devenit, totu~i, ucenicii Lui? a intrebllt 
Gheorghiu. 

- Timp de secole, evreii s-au rugat sa vina Mesia; ~i mai taro 
decat toti - Sinedriul, tribunalul supremo Dar, cand El a venit, L-au 
batjocorit, ~i L-au scuipat, ~i L-au trimis la moarte, fiindca ultim~ 
lucru pe care-l doreau era sa vina cineva sa tulbure rutina 
confortabila. Acest lucru este valabil pentru toate natiile din zilelt· 
noastre. 

Profesorul a devenit cre~tin. Mi-a spus: 
Cfuld v-am vazut pentru prima data, am avut presimtirea c' 

dumneavoastra aveati sa-mi dati ceva. 
Asemenea intuitii nu sunt neobi~nuite in pu~carie. Cand se rup 

legaturile cu lumea exterioara, dobfulde~ti un vaz pentru cele nevazute. 
Am devenit foarte apropiati. Sedeam tacuti ~i uneori el 

gfuldul pe care il aveam in minte. A~a ar trebui sa fie intre prieteni, 
sau intre sot ~i solie, dar rareori se inmmpla sa fie. 

g 

in luna martie a venit un dezghet. Turturii s-au topit, iar din zapadi 
ramasesera petice pe langa ziduri. Au aparut muguri pe copacii goi ~i 
am auzit paslri cantand. Am simtit fiorul vietii renascand prin mai
nile noastre degerate, prin picioarele inIa~urate in zdrente ~i fetele 
intepenite de frig. °~tire a electrizat inchisoarea. Un detinut dus la spital in ora~ a 
vazut-o pe femeia care freca podelele plangand. 

Ce s-a intamplat? a intrebat-o. 
Tatucul nostru, Stalin, a murit! hohotise ea. Scrie in ziare. 
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Noi n-am varsat nici 0 lacrima. Toti fiiceam cuinsuflepre pre:" 
supuneri asupra sernnificatiei acestui eveniment. 

Profesorul a zis: 
Daca Stalin a murit, a murit ~i stalinismul. °dictatura nu 

supravietuie~te dictatorului care a impus-o. 
Cateva zile mai mrziu am auzit locomotivele fluierand ~i c1opotele 

batand pentru a marca funeraliile lui Stalin la Moscova. inchisoarea 
a rasunat de rasete ~i blesteme. Gardienii aratau posomorati, iar ofiterii 
erau nervo~i. Nimeni nu ~tia ce se va mai intampla. 

Dupa saptamani de incertitudine, a venit un procuror. Am inteles 
ca fusese trimis pentru a studia conditiile de viata din inchisoare. A 
fost intampinat in lini~te, in timp ce trecea din celula in celula intrebfuld 
daca sunt plfulgeri. Multi au crezut ca este 0 in~elatorie. Cand a ajuns 
in camera 4, i-am zis: 

Eu am a spune ceva, dar voi spune numai daca imi promiteti sa 
rna ascultati pfula la sfiir~it. 

- Pentru asta am venit, a zis politicos procuroruL 
- Domnule procuror, am spus, ati avut un predecesor renumit in 

istorie, pe mime Pilat din Pont. I s-a cerut sa judece un om despre 
care ~tia ca este nevinovat. "N-are nici 0 importantll", ~i-a zis Pilat. 
,,0 sa-mi risc eu cariera pentru un dulgher evreu?" Cu toate ca au 
trecut dona mii de ani, aceasta viol are a dreptatii nu a fost uitata. in 
orice biserica din lume ai intra, vei auzi spunandu-se in crez ca Isus 
a fost rastignit in timpullui Pilat din Pont. 

Cei prezenti in camera 4 rna priveau ingroziti. 
Am continuat: 

Priviti in sufletul dumneavoastra ~i veti vedea ca suntem vic
timele nedreptatii. Chiar daca suntem vinovati in ochii partidului, 
urma sa ne ispa~im vinovatia in p~carie, ~i nu sa fim condamnati la 
o moarte lenta a~a cum se intampla cu noi aici. Mai inainte de a va 
intocmi raportul, luati seama la ce hrana primim, la lipsa caldurii ~i a 
celor mai simple medicamente, la murdarie ~i la boiL Intrebati ce 
barbarii am avut de indurat. Apoi, scrieti adevarul. Nu va spalap pe 
maini de soarta unor oameni neajutorati, cum a :Cacut Pilat. 
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Proeurorul m-a privit eu chipul intuneeat, s-a rasucit pe ealc8.ic 
~i a pleeat :fi1ra sa scoata vreun cuvant. Stirea ca ma ascultase pinl, 
la capat s-a raspandit in inchisoare ~i i-a incurajat ~i pe altii sa vor .. 
beasca. Am auzit ca, inainte de a pleca, el rostise cuvinte manioase ill 
biroul comandantului. in zilele urmatoare, gardienii au devenit poli. 
tico~i, aproape ca-~i cereau scuze. Nu mult dupa asta, comandantul .. : 
fost eliberat din funetie. 

Profitfuld de imbunatalirea regimului din inchisoare, am inceput 
sa ma dau jos din pat ~i sa fac in fiecare zi cativa pa~i. i)' 

- E de neinte1es, a spus doetorita Petrescu. Plamanii ti-s ciuruithl 
Sunt atinse ~i vertebrele dorsale; nu ie-am putut pune in ghips ~i niQi 
trimite la operatie. Starea dumitale nu e mai buna, dar nici mai proasll··; 
nu e. A~a ca te muta.m din camera 4. 

Prietenii mei au fost foarte fericiti. Au prins curaj: dupa doi ani 
jumatate, eram primul om care ie~ea din celula aceea. 

- Cum ai reu~it, domnule pastor? a glumit unul. Cum se face cl 
trupul dumitale nu executa ordinul doctorului ~i nu moare? 

- S-ar putea sa ga.se~ti 0 explicatie medicala, daca ai cauta. Dat 
in timpul razboiului am invatat 0 leetie. Am intalnit eapva membri. 
de partid care fusesera in Rusia. Cand i-am intrebat de ce i~i incetasC,t: 
Uniunea Sovietica, in acel moment, campania antireligioasa., 
dintre ei a replicat: "Spuneti-ne dumneavoastra.". I-am rispuns dl 
presupuneam ca asta ar fi 0 concesie fata de Anglia ~i Statele U 
care ajutasera Rusia in suspnerea razboiului. Un comunist a zambito 
"Asta ar fi explicapa mea, in calitate de comunist. Dacii a~ fi cre~tin, 
a~ spune ca asta-i raspunsullui Dumnezeu la rugaciuni". N-am 
nimic, fiindca omul avea dreptate. In Biblie scrie ca, odata, 0 mag!riti 
i-a dat invatatura unui profet. Tot a~a va spun ~i eu acum ca, daci 
m-am tacut bine inseamna ca Dumnezeu a tacut 0 minune ~i a dat 
ascultare rugrtciunilor. 

Stiam ca foarte multi oameni detinuti pe care-i cunoscusem, ca 
~i membri ai bisericii mele - se rugau pentru mine. Mai tarziu, insA, 
am aflat cate mii de oameni din toata lumea se alaturasera rugaciu..;, 

nilor lor. 
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PARTEAA PATRA 

f 

Camera 4 fusese ca un altar pe care oamenii erau transformati ~i 
transfigurati prin credinta lor. Ma bucuram ca ma mai aflam in viata, 
dar a parisi camera muribunzilor insemna 0 coborare. Dintr-un climat 
de noblete ~i sacrificiu de sine, ma intorceam intr-o lume a certurilor, 
vanitatilor ~i pretentiilor. A fost trist ~i comic sa vlid cali dintre repre
zentantii vechii clase dominante se agatau de iluziile lor. "Excelente" 
jegoase Wdlideau binete unele altora. Generali infometati se intrebau 
unii pe altii de sanatate. Discutau la nesIar~it despre intoarcerea 
vremurilor trecute ~i redobandirea bogatii1or de altlidata. 

Unul dintre ace~tia, Vasile Donca, a aeceptat de la mine 0 bucatli 
de sfoara ca sa-~i lege pantalonii. Sfoara era ceva foarte pretios in 
inchisoare. Dar cand ne-am intalnit in ziua urmatoare, s-a tacut cl nu 
ma vede; tacusem gre~eala sa nu ma adresez cu .,domnule general". 
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Donea, la fel ca altii, ar fi racut orice pentru 0 tigara. Uarc11~ 
erau unica sursa de tutun. Li se interzisese sa-l procure detinutilor'l 
dar ei fumau din gros noaptea, pardosind curtea cu mucuri. $efii 
celula ~i informatorii erau lasati primii afara dimineata, astfel 
aveau monopolul colectarii lor. Dar, uneori, un alt detinut descooerea' 
un muc ~i prietenii sai raceau cerc in juru-i, fumand mucul 
intr-un ac. Intr-o dimineata, un gardian a aprins 0 ligara in timp 
tandaIea pe langa u~a celulei, care se afla aproape de piciorul 
Donca a incetat sa se mai plimbe prin celula ~i a inceput sa-i vorbeadi 
pe un ton umit: 

Domnule gardian, ce ar trebui sa fac ca sa oblin mucul 
dumneavoastra? 

Gardianul a spus: 
Danseaza ca ursul rusesc. 

Apoi a scos 0 tigara. Cu bratele intinse ~i cu un ranjet chinuit 
figura, Donca a inceput sa topaie de pe un picior pe altul. 
le~inau de ras. Detinutii i~i intorceau fata de la el, in timp ce UVU\ia::'i 

se tara pe jos printre picioarele lor pentru tigara aruncata. 
Cand Donca a fost mutat, priciullui a fost ocupat de un alt membrul! 

al Statului-Major, generalul Stavrat. (Numele este real). A~a cum 
rasa 11 face pe calugar ~i nici epoletii pe ofiter, Stavrat era tot ceea 
nu era Donca. De~i scund de statura, ii racea pe tovara~ii lui de 
tentie sa se simta pitici prin simpla putere a personalitatii sale . .LIUtvo,., 

iute, prompt in a dispretui slabiciunea, totu~i plin de bunatate ~i 
bun-simt, ii placea sa se adreseze tuturor ce10r din celula cu "osta~"~ 

Stavrat era un general rara cizme. Pe ale lui Ie daruise. Pur
tam ghetele me1e: Ie incaltam amandoi pe rand, cand ie~eam sa 
plimbam in curte. 

Curiind dupa sosirea lui, ni s-a permis sa primim pachete cu hrana ... 
~i a primit ~i generalul Stavrat unul. L-a deschis in fata unui public· 
emotionant. S-a auzit 0 respiratie garaita. $unca ~i camati afumati, 
prajituri cu fructe, ciocolata ce sacrificii trebuie sa fi racut sotia lui 
ca sa cumpere asemenea lucruri! Stavrat, care timp de opt ani 

130 

:24 


• eu Dumnezeu in subterana • 

traise numai cu firmituri, a inra~urat pachetulla loc ~i a venit langa 
patul meu. 

- Domnule pastor, a zis, fiti bun ~i impaqiti toate acestea oa
menilor. 

Inainte de a fi soldat, Stavratera cre~tin. Cand s-a aflat ca Rusia 
flcuse prima experienta cu bomba atomica, el a zis: 

Nu trebuie sa mai a~teptam 0 interventie militara decisiva a 
americanilor. Mai bine sa putrezimnoi in inchisoare, decat sa moara 
milioane de oameni tntr-un dlzboi atomic. 

Credeti ca ar distruge omenirea? I-am intrebat 
- $i viitorul, ~i trecutul omenirii, a zis el. Nu va mai exista nimeni 

care sa cunoasca lupta ~i progresul nostru pe pamant de-a lungul 
secolelor. 

Stavrat avea un simt ascutit al istoriei ~i vorbea cu elocventa 
despre trecutul Romiiniei. 

Dar daca razboiul nuclear nu rezolva nimic, iar civilizatia ~i 
comunismul nu pot convietui, nu ~tiu care e solutia. 

Un cre~tinism viu, am raspuns eu. N umai el poate schimba 
viata oamenilormari ~i a ce10r obi~nuiti. Amintiti-va de acei carmuitori 
barbari, ca regele Clovis al Frantei, $tefan al Ungariei, Vladimir al 
Rusiei, care au fost convertiti ~i ~i-au cre~tinat tarile. Asta se mai poate 
face ~i azi. Atunci yom vedea Cortina de Fier topindu-se. 

Sa incepem cu Gheorghiu-Dej? a ziimbit Stavrat. E de rang inaIt! 

2 


iniaturandu-~i toti rivalii, Gheorghiu-Dej devenise acum dictatorul 
Romaniei. Eladmitea deschis ca se comisesera mari gre~eli, printre 
cele mai grave fiind proiectul Canalului Dunare-Marea Neagrl. Dupl 
trei ani, in care sume uria~e fusesera risipite ~i mii de vieti pierdute, 
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numai cinci din cele patruzeci de mile din proiect fusesera 
lizate. Inginerii-~efi ~i administratorii de lagare au fost acuzati 
sabotaj. Trei au fost condamnati la moarte, iar doi executati dupl 
judecata sumara. Altor treizeci Ii s-au dat pedepse cu inchisoarea .. 
la cincisprezece ani pana la condamnarea pe viata. Un studiu 
nou dovedise ca Dunarea nu putea furniza suficienta apa pentru proi~;)l 

exact ceea ce afirmasedi inginerii consultati la inceput ~i care pentru;.il 
aceasta au fost impu~cati. Canalul a fost abandonat. Ceea ce 
ramasese utilizabil din importanta investitie in timp ~i bani din 
decada a guvernarii comuniste in Romania erau lagarele de 
Acestea se dovedeau a fi neincapatoare pentru avalan~a de'pUUtll\ll;) 
din inchisori. 

in timp ce vorbeam despre acest fiasco, profesorul 

m-a tras deoparte ~i mi-a spus: 


- Nu v-am spus ceva ce ~tiu inca de pe cand m-am intors la 

Ocna. Doctorul Ghitulescu s-a gandit ca vestea v-ar ~oca prea 

in starea in care va aflati. Sotia dumneavoastra este inchisa ~i a 

trimisa la Canal. 


Gheorghiu pusese cap la cap informatii culese de la diver~i 
care lucrasera acolo. Sabina fusese arestata la doi ani dupa mine. 
i se gasise nici 0 vina, decat de a fi continuat lucrul meu in biser."l 
La Poarta Alba, a fost repartizata printre femeile care trebuiau 
sape pamantul, sa-l incarce in roabe ~i sa-l careta mari distante. 
care nu-~i faceau norma erau tinute :tara paine. Detinutele erau 
patriote ~i prostituate, femei de lume ~i femei care sufereau 
credinta lor. in lagarul de la kilometru14, un ofiter a fost condamn 
mai tarziu la munca silnica pentru ca violase treizeci de tinere detinutc 
invinuirea vorbea despre 0 "pata adusa prestigiului regimului". Sabina 
era micuta ~i fragila, a~a ca una dintre distractiile favorite 
. gardi(;:nilor era s-o arunce in Dunarea inghetata ~i s-o pescuiasca 
nou. Dar ea a supravietuit. Salvarea ei s-a datorat abandonarii 
tului de a construi Canalul. A fost trimisa, cu alti detinuti, la 0 

de stat pentru cre~terea porcilor. Munca era grea ~i acolo. 
Profesorul mi-a spus ca un detinut de la Vacare~ti vorbise 

sotia mea in spitalul inchisorii. 
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- A fost diu bolnava, dar va trai, mi-a spus Gheorghiu. Femeile 
care sunt cu ea i-au vorbit despre un pastor, des pre care auzisera ca 
ar fi pe moarte ~i care predicase de dupa ziduri. I s-a spus sotiei 
dumneavoastra ca din 1950 n-ati mai fost auzit ~i ca probabil ca ati 
murit. Dar ea a sustinut ca asta nu e adevarat: orice marturie contrara 
i s-ar aduce, a spus, ea va crede in viala. 

Aceasta veste aproape ca mi-a spulberat stapanirea de sine. Am 
incercat sa rna rog, dar in minte mi s-a a~temut un intuneric de 
nepatruns. Zile intregi nu am vorbit cu nimeni. Apoi, intr-o dimineata, 
am vazut in curtea inchisorii, langa camera gardianului, un preot batran 
~i foarte demn, cu barba alba rava~ita de vantul rece. Tocmai sosise 
~i fusese lasat acolo. Mai multi ofiteri se aflau in juru-i. 

- Ce-i cu popa asta batran aici? a intrebat un,ul dintre ei. 
A venit sa-i spovedeasca pe toti, a spus altul in bataie de joc. 

Asta a ~i Iacut parintele Suroianu. Era inconjurat de 0 asemenea 
aura de sfintenie, incat te simteai imboldit sa-i spui acestui om intregul 
adevar. Chiar ~i eu, care nu credeam in taina spovedaniei, i-am 
dezvaluit sentimentul meu de disperare ~i pacate despre care nu mai 
vorbisem niciodata cu nimeni. Adesea, radacinile raului nu sunt 
complet scoase la iveala la spovedanie. Dar, cu cat ma acuzam mai 
mult, cu atat mai mult rna privea parintele Suroianu cu dragoste ~i nu 
cu dispret. 

Suroianu avea in mai mare masura decat oricare dintre noi motive 
de mahnire. intreaga lui familie fusese lovita in mod tragic. Uneia 
dintre fiicele sale, invalida, ii luasera sotul, care era cu noi, la Targu 
Ocna. 0 alta fiica ~i sotul ei fusesera condamnati la douazeci de ani. 
Unul dintre fiii sai murise in inchisoare. Un altul, preot, in care 
Suroianu i~i pusese mari sperante, se intorsese impotriva lui. Nepotii 
lui fusesera indepartati din ~coala sau din slujbe din cauza activitatilor 
"antistatale" ale parintilor lor. Totu~i, parintele Suroianu, un om 
simplu, autodidact, i~i petrecea timpul incurajand pe altii ~i ridican
du-Ie moralul. Nu saluta niciodata cu ,,Buna dimineata", ci cu formula 
biblica "Pururea va bucurati!" El mi-a spus: 
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in ziua in care nu poti zambi, nu-ti deschide pravalia. Peritru 
zambet te folose~ti numai de ~aptesprezece mu~chi ai fetei, dar pen~ 
ate incrunta - de treizeci ~i trei! 

L-am intrebat: . 
Ati avut atat de multe nenorociri. Cum de va mai puteti bucura~ 
Pai, e mare pac at sa nu te ,bucuri, a zis. Gase~ti intotdea~. 

motive pentru a te bucura. Exista un Dumnezeu in cer ~i in inimli. 
Azi-dimineatli am avut 0 bucata de paine. A fost a~a de buna! Uita-t~ 
acum, soarele straluce~te ~i aid rna iubesc atilt de multi oameniV 
Fiecare zi in care nu te bucuri este 0 zi pierduta, fiule. N-o sa te mai;, 
intalne~ti niciodata cu ziua aceea. . 

s 


$i eu, la randu-mi, puteam sa rna bucur, cel putin in sensul i~. 
care mi se imp linea oricum dorinta nutrita inca de la ordinare, anume 
sa fiu pastorul unei inchisori. in viata de toate zilele, tragi clopoteJc' 
~i a~tepti ca lumea sa vina la biserica; dar aici, enoria~ii mei erau "In 
biserica" impreuna cu mine nu numai 0 dimineata pe saptamana, 
in fiecare zi. Trebuiau sa-mi asculte cuvantul, chiar daca nu ;-...+....+.;),11 

deauna erau dispu~i. 
Lazar Stancu, un lingvist de~tept, a carui crima fusese ca lucrase',\ 

pentru 0 agentie de ~tiri straina, s-a repezit odata spunand: 
- Nu-mi mai vorbiti, va rog, despre cre~tinism! Mai exista ~i 

religii interesante. 
Bine, am zis. Eu ~tiu ceva despre Confucius ~i despre UUUl1l"'U4!',.'! 

- Fascinant! a exclamat Stancu ~i a elogiat frumusetea ~i 
nalitatea conceptiilor lor. 

- Ma bucur ca crezi asta, am zis, ~i i-am explicat ca, in realitate; 
cele ce i-am spus erau parabole ale lui Isus pe care el nu Ie cunoscuse, 

- De ce alergi dupa aIte religii? am intrebat. Gare fiindca
romanului - gaina vecinului e curca? Sau n-o fi' asta decat "'lHlJ1I~ 
goana a intelectualului dupa noutate? 
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- Bernard Shaw a afirmat odata ca oamenii sunt vaccinati in copi
larie cu mici doze de cre~tinism, astfel ca rareori ajung sa prinda 
realitatea lui la maturitate, a zis Stancu. 

intr-o seara, in timpul unor astfel de discutii, un tanar detinut a 
sarit in sus, strigand: 

- Incetati! incetati! incetati! 
S-a facut tacere. Era nou venit ~i toti I-am privit surprin~i. S-a 

rasucit pe caIcaie ~i a alergat la priciullui, trantindu-se in pat. M-am 
apropiat de el. A yea 0 figura distinsa, tradand sensibilitatea, dar 
maxilarul ~i gatul ii erau infa~urate in bandaje improvizate .. Mi-a 
aruncat 0 privire inUicrimata ~i sMa intors cu spatele. Simtind ca n-a~ 
fi facut decat sa-I enervez incercand sa continui aMi vorbi in acel 
moment, n-am insistat. 

Doctorul Ghitulescu mi-a spus: 
- Iosif e un tanar simpatic, dar cicatricea ulceratiei pe care 0 are 

pe fata ii va remane toata viata. Alt caz de tuberculoza osoasa. 
Mi-a povestit di, in urma cu patru ani - baiatul nu avea pe atunci 

decat paisprezece ani - fusese arestat pe cand incerca sa ajunga, fara 
pa~aport, in Germania, unde locuia sora lui. Granicerii I-au pus sub 
paza unor caini dresati, care sareau la ella cea mai mica mi~care, 
inhall1ndu-1 de beregata. 

$ocul ~i spaima Ii tulburasera mintile. Vorbea mereu despre orele 
petree ute la granWl hartuit de mu~caturile cainilor. Dupa aceea, 
suspectat ca ar fi un pion intr-unjoc politic, Iosif a fost adus la Bucu
re~ti ~i torturat pentru a i se stoarce informatii pe care nici nu Ie detinea. 
Apoi a fost trimis cu un grop de condamnati la munca sUniea la Canal, 
unde a suferit de foame ~i sMa imbolnavit de tuberculoza. 

L-am urmarit pe tanar in timp ce-~i cauta un loc printre noi. A yea 
o fire cinstita ~i deschisa, pe care viata nu 0 alterase. Uneori, uitan
du-~i necazurile, i~i arunca pe spate ciuful negro de par ~i izbucnea 
in hohote de ras, la auzul vreunei vechi anecdote de pu~carie. Dar 
mana i se indrepta deseori spre fata desfigurata. II durea. Insl ,i 
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mai rau 11 durea gandul ca intati~area lui placuta disparuse 
totdeauna. 

Fire~te ca, daca puteam sa-i fiu de ajutor, ave am sa-i \,;Ull~1:W1'U 
timpulmeu. 

4 

Timp de cateva luni dupa moartea lui Stalin am avut voie 
primim pachete de acasa. Le a~teptam arzand de nerabdare. Prin 
tile po~tale la care mi se dade a dreptul, am cerut "hainele vechi 
doctorului Filon". 

Asta i-a lasat pe ai mei in mare nedumerire. Doctorul era un 
mic de statura. Eu eram inalt. Am sperat ca vor ghici ce voiam 
realitate de la ei: streptomicina, 1eacul impotriva tuberculozei. 
torul Banu imi spusese ca medicina socialista recuno~tea in 
eficacitatea acestui medicament. Daca l-a~ fi primit, el m-ar 
trata; dar noi nu aveam voie sa cerem sa ni se trimita medica-menQ 
inpachete. 

In afara de tuberculoza, mai sufeream ca mai toli ceilalli 
de groaznice dureri de dinti. Dintii se stricau repede din lipsa de 
~i tratament sau fiindca ne fusesera sparti in timpul batailor. 
in inchisoarea Securitatii, avusesem lanturi de douazeci de 
la picioare ~i nu putusem sa fac macar cativa p~i ca sa-mi alin durerea 
Dar niciodata nu mi-a fost mai rau decat in acest interval petre cut 
Targu Ocna. Ma chinuia toata ziua 0 masea de pe maxilarul 
rior; apoi, la apusul soarelui, durerea se muta pe cel de jos. Nu 
nici un dentist ~i nici 0 nadejde de u~urare. ~tiam ca Pascal 
combatut durerea de masele rezolvand probleme de matematicA.:i 
a~a ca eu am incercat sa alcatuiesc predici; probabil insa ca 
este mai curand sensibila la matematica decat la compunerea 
nenorocite de predici. Am inceput ni~te poezii, dar rime Ie au 
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,chioape. Am cautat sa uit durerea stand de yorba cu Iosif. M-am 
n~czat langa el ~i I-am intrebat de ce se infuriase cand ii vorbisem. 
EI a zis: 

- i1 urasc pe Dumnezeu. Daca 0 sa continuati, chern gardienii. 
Ochii is-au umplut de lacrimi. 
- Lasati-ma in pace! 
Dar firea cea buna a baiatului rlizbatea totdeauna in spusele lui ~i, 

II zi sau doua mai tarziu, mi-a vorbit despre speran!a lui de a-~i vedea 
Nora din Germania ~i de a pleca impreuna mai departe la rudele din 
America. 

- In cazul asta, trebuie sa incepi sa inveti engleze~te, am spus. 
- Mi-ar placea grozav, dar cine sa rna invete aici? 
Am zis ca puteam sa-i dau eu lectii, daca dorea. 
- Ati putea? Serios? 
A fost foarte bucuros ~i s-a dovedit un elev stralucit, cu toate ca 

n-aveam nici hartie, nici creion. I-am povestit din carlile engleze~ti 
pe care Ie citisem ~i I-am pus sa repete dupa mine pasaje din Biblia 
engleza pe care Ie ~tiam pe dinafara. 

5 


Iosif nu era singurul detinut care ameninta sa rna parasca, dar 
adevaratul pericol care pandea printre noi erau informatorii camu
flati. Asemenea oameni se foloseau adesea de masca patriotismului 
ca sa-~i atinga scopul, mai ales cu cei tineri. Partizanii care au rezistat 
ani intregi in muntii Romaniei au fost 0 pilda pentru multi tineri care 
~i-au alcatuit grupuri anticomuniste, a~a ca numero~i baieti ~i fete de 
~aptesprezece-optsprezece ani au fost arestati, umpland inchisorile. 
Tinerii de la Targu Ocna erau morti de curiozitate dupa pove~tile pe 
care un fost colonel din serviciul de informatii, pe nume Armeanu 
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(nume fictiv), obi~nuia sa Ie spuna despre Stefan cel Mare ~i alti 
trioti inflacarati care au luptat impotriva cotropitorilor straini. 

Generalul Stavrat, care-l cuno~tea mai de mult pe Anneanu, a 
N-am incredere in omul asta. Trebuie sa fim cu ochii pe e1. 

In seara aceleia~i zile, rna plimbam inceti~or, in timp ce Armeanu 
statea de vorba cu un tanar partizan, numit Tiberiu. 

- Pe mine m-au prins, zicea Tiberiu, dar ceilalti duc lupta mai, 
departe. 

Cand am trecut din nou pe hlnga cei doi, I-am auzit pe 
spunand ca printre ei era ~i 0 fata. Armeanu, vazandu-ma l'lnl'{ulnA:1 

I-a batut pe umar ~i a plecat. 
I-am cerut lui Iosif sa traga cu urechea; pe el, Armeanu nu I-ar 

bagat in seama. Intr-adevar, peste cateva seri, el a auzit franturi 
conversatie. 

Se poate ca un baiat frumos ca tine sa n-aibli nici 0 prietena? 
sigurantli ca ai - pun pariu ca e frumoasa. Cum 0 cheama? 
Maria - ~i de unde-i? Da, cunosc 10cu1. De fapt, aveam ni~te 
cu numele de Celinescu pe acolo. Pe fata lor 0 chema Maria. Ah, 
Maria ta 0 cheama Cuza. Dar tatal ei ce-i? Capitan in armata, da? 
cumva in Regimentu122? A, in Regimentul15. Da, da. 

Dupa ce mi-a relatat acestea, am ajuns la concluzia ca Armeam 
era probabil un agent ~i ca tanara Maria va fi arestata in cateva 
Generalul Stavrat voia sa-l dema~te imediat, dar eu ~tiam ca nu 
aduce nici un fel de dovada impotriva lui. Cand, dupa aceea, 
gasit pe Armeanu singur, am intrat in vorba. M-a intrebat de ce 
in pu~carie ~i atunci am intrezarit 0 ocazie nesperata. 

Pentru spionaj, am zis, adaugand ca ~tiam ca-i puteam 
deschis unui patriot ca e1. Arestarea mea nu are importanta. Eu 
decat 0 rotitli neinsemnata din organizatie. 

Apoi am turnat ni~te aIuzii ~i m-am lasat tras de limba 
numelor ~i adreselor "legaturilor" mele. I-am surprins pe fata 0 
vire triumfatoare ~i vicleana: credea ca obtinuse informatiile 
ave au sa-i aduca eliberarea. 

In ziua urmatoare, indata dupa deschiderea celulelor, 
I-a vlizut pe Armeanu ~optindu-i ceva unui gardian. Imediat 
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aceea, Anneanu a fost chemat pentru "un examen medical" - acesta 
era pretextul cel mai frecvent folosit de ofiterul politic pentru a-i 
contacta pe informatori. Apoi am fost chemat ~i eu de ofiterul politic. 
Probabil ca se ~i vedea cu inca 0 stea pe umar, deoarece, fara ca 
macar sa incerce sa-l acopere pe Anneanu, mi-a cerut sli-i dezvlUui 
pe 10c toata istoria marH retele de spionaj international de care 
amintisem. 

- Domnule locotenent, am replicat, daca veti transrnite mai departe 
informatiile pe care i Ie-am dat ieri lui Armeanu, veti isca 0 adeva
rata nebunie la Bucure~ti. De aceea, va sfatuiesc sa nu Ie dati curs. 
Nu va veti face rau decat dumneavoastra in~iva. 

Ce vrei sa spui? m-a intrebat. 
- Am inventat toatli povestea, i-am rlispuns. Am vrut sa-mi verific 

blinuielile in privinta lui Armeanu. Acum ~tiu adevaru1. 
Ofiterul s-a holbat la mine neincrezlUor. Apoi a izbucnit in ho

hote de ras. 
M-am intors ~i i-am povestit lui Stavrat. El I-a apostrofat pe 

Armeanu: 
- Oameni curajo~i au murit sub comanda dumitale, iar acum ai 

devenit turnator? 
Anneanu a incercat sa faca pe grozavul, dar din ziua aceea a fost 

pus la index. Peste cativa ani, am auzit ca a murit in inchisoare. Toate 
tradarile lui nu i-au adus decat ru~ine. 

o 

Luna urmatoare pachetul primit continea 0 suta de grame de 

streptomicina. 
Pricepusera aluzia! Gandindu-ma la cei pe care-i lasasem in 

camera 4, I-am rugat pe generalul Stavrat sa dea medicamentele celui 
mai grav bolnav. 
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- AI fi Sultaniuc, a zis. Un antisemit inver~unat. E in pragul mortib I 
Mult mai bine ar fi sa iei chiar dumneata doctoria. Bine, daca insi~ti! .• :: . 

Doctorul Ghitulescu a vorbit cu Sultaniuc ~i mi-a adus raspuns;· 
- A vrut sa ~tie de unde venea medicamentul ~i, cand i-am Spu5 1 

ca de la dumneata, a zis ca nu prime~te nimic de la un evreu. Prefe~· 
sa moara. Nu e nimic de facut cu un fanatic ca asta. 

M -am gandit ca trebuie sa existe 0 modalitate. L-am rugat pe 
Iosif sa faca pe intermediarul. 

- Spune-i lui Sultaniuc ca doctorul s-a in~elat. Zi-i ca este un dar 
de la Graniceru, care are acelea~i sentimente cu Sultaniuc ~i am auzit: .. 
ca a prim it de curand ni~te medicamente. 

Iosif n-a avut succes. 
- Sultaniuc nu crede ca Graniceru i-ar da lui ceva. N-o sa se 

atinga de streptomicina decat daca jurati ca nu-i a dumneavoastd:" 
- De ce nu? am zis. I -am dat doctoria, de ce n-a~ da ~i juramantut 

Streptomicina nu este a mea, ci a lui Dumnezeu. Eu i-am dat-o 
din momentul in care a sosit. 

Doctorul Banu, care fusese ocupat in alta parte cand sosise strep~' 
tomicina, a ramas tara grai cand a aflat ce facusem cu ea. Chiar ~i 
Stavrat a ramas uimit, vazand ca am jurat stramb. A zis: . 

- Credeam ca voi, pastorii, cereti sa se spuna totdeauna "rI",,,"....). 
~i numai adevarul. . 

Stavrat a avut in curand un exemplu de cat poate costa 
adevar", cand au fost adu~i in celula no astra noi detinuti, dintre 
unul depusese marturie impotriva celuilalt. Primul era un epillw}o') 
catolic care voise ca Roma sa ~tie cat de aspru era prigonita biserica· J::! 

lui. Al doilea era un avocat care, fiind trimis la Roma in interesul 
serviciului sau, a predat la Vatican plangereaepiscopului. Avocatul:\;.; 
a fost arestat ~i, negand ca ar fi predat scrisoarea, a fost confruntat 
episcopul, care a spus: 

- Eu nu pot minti. Da, i-am dat 0 scrisoare. 
Au fost amandoi torturati ~i au sIar~it la Targu Ocna, unde 

continuat sa discute in contradictoriu, fiecare pretinzand ca 
dreptate. 
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Episcopul se a~tepta sa-l sustin, dar n-am putut s-o fac. I-am spus: 
- Daca un om refuza sa spuna 0 minciuna, e foarte bine, dar 

atunci trebuie sa-~i asume numai el primejdiile. Dar daca hotara~te 
sa puna injoc siguranla altcuiva, pe acela trebuie sa-l apere cu orice 
pret· 

Episcopul a protestat: 
- Toata aceasta intamplare mi-a adus multa amaraciune. Dar 

cum puteam eu sa afirm un neadevar? I -am rep Iicat ca, daca noi trebuie 
sa facem bine du~manilor no~tri, cu atat mai mult trebuie sa-i ajutam 
pe prietenii no~tri. 

- Daca gazda mea ~i-a pierdut toata ziua ca sa pregateasca 0 cina 
care nu-i pe gustul meu, eu rna simt obligat sa-i aduc 0 lauda: asta 
nu-i minciuna, ci curtoazie. Cand oamenii de aici rna intreaba: 

"Cand Yin americanii?" eu Ie spun: 
- Nu mai e mult ~i vor veni. Nu e adevarat, dar nici 0 minciuna 

nu este. Este un cuvant de incurajare. 
. Episcopul nu s-a lasat convins. Am continuat: 

- Daca te iei dupa puri~ti, toata arta devine 0 minciuna. Stiti ca in 
realitate Faust n-a semnat un contract cu Diavolul; e doar nascocirea 
mincinosului de Goethe. Hamlet n-a existat niciodata - este fabulatia 
lui Shakespeare. 

- Cele mai simple glume - sper ca glumele va fac sa radeti - sunt 
inventii. 

- Se poate, a spus episcopul, dar aici este 0 situatie personala. 
Cand dumneata e~ti interogat de comuni~ti, domnule Wurmbrand, 
nu simti ca trebuie sa spui adevarul? 

- Bineinteles ca nu. Eu nu am nici un fel de remu~cari daca spun 
primullucru care-mi trece prin cap, cata vreme asta-i induce in eroare . 
pe cei care incearca sa-i prinda pe prietenii mei. Sunt eu obligat sA 
dau acestor oameni infonnatii pe care Ie pot folosi pentru a ataca 
biserica? Eu sunt un slujitor allui Dumnezeu. Lumea folose~te cuvinte 
frumoase pentru lucruri urate. Frauda devine inteligenta, meschi
naria se cheama economie, desfraul poarta cununa iubirii. Aici uratul 
cuvant "minciuna" este folosit pentru ceva despre care instinctul ne 
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spune cll este just. Eu respect adevarul, dar a~ minti pentru a salva un 
~~ . 

Cand am ramas singuri, losifm-a intrebat: 
- Atunci ce nume~ti dumneata 0 minciuna? 
- De ce trebuie sa-mi ceri mie 0 definitie? Propria dumitalf 

con~tiinta, dacii este ciiliiuzita de Duhul Srant, iti va arata in orice 1m
prejurare a vietii ce sa spui ~i ce sa la~i nerostk Minciuna este 
neadevar pe care-l spui cu intentia de a-ti in~ela sau leza semenii. ,~ ... 
crezi di juramantul pe care i l-ai transmis lui Sultanic in T'\....., 

streptomicinei era 0 minciunii, nu-i a~a? 
- 0, nu, a spus losif cu un zambet serafic. Acela a fost un gest 

iubire! 

7 


Lui losifi-a mai trecut amaraciunea ~i intr-o zi, dupa lectia 
tra de engleza, I-am intrebat: 

- De ce spui ca-L ura~ti pe Dumnezeu? 
- Dece? a riispuns el. Mai intai sa-mi spuneti de ce a creat 

nezeu bacilul tuberculozei, 
Cu asta a crezut ca m-a incuiat. 
- Pot sa-ti explic, am zis, daca ma asculti in lini~te. 
Mi-a replicat, pHn de mahnire: 
- Stau toatii noaptea sa va ascult, daca puteli explica. 
L-am avertizat ca 0 sa ma tin de cuvant. Era vorba de 0 probletlil 

care merge a la radacina raului ~i a suferintei umane. losif nu 
singurul care se intreba de ce se puteau intaffipla asemenea 
sub ochii unui Dumnezeu al indurarii. Probabil ca noi toti, cei 
pu~carie, ne pusesem aceea~i intrebare. Ea nu are numai un . 
raspuns, ci mai multe. 

- Mai intai, avem tendinta sa confundam ceea ce e neplacut 
raul. De ce este lupul rau? Pentru ca maminca oi, iar asta rna sup~ 
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Vreau sa Ie mananc eu! Lupul trebuie sa manance oi ca sa traiasca, 
pe dind eu nu sunt sHit s-o fac, fiindca pot manca ~i altceva. Ba ~i 
mai rau. Lupul n-are nici 0 indatorire fata de oaie, pe cand noi 0 cre~
tern de cand se na~te, 0 hranim ~i 0 adapam ~i, cand are mai multa 
lncredere in noi, ii t~iiem beregata. $i nimeni nu ne socote~te pe noi, 
oamenii, a fi rai. 

losifma asculta, sprijinindu-~i capul in maini. 
- Acela~i lucru se intampla cu bacHii. Un fel de bacil face sa 

dospeasca aluatul; un alt fel imbo1nave~te plamanii copiilor, Nici unul 
dintre ace~ti germeni nu ~tie ce face, dar eu il aprob pe unul ~i-I 
condamn pe celiilalt. A~a ca lucrurile nu sunt bune sau rele prin ele 
insele: Ie etichetam dupa interesele noastre. Vrem ca intregul Univers 
sa se conformeze dorintelor noastre, de~i nu suntem dec at 0 particica 
infima din el. 

In intunericul celulei era 0 Iini~te mare. 
- In al doilea rand, am continuat, ceea ce numim rau nu e adesea 

decat un bine care n-a fost inca dus pana la capat. 

Asta ramane de dovedit in cazul meu, a intervenit losif. 


I-am zis: 


Dumneata ai avut: un tiz care, cu patru mii de ani in urma, a fost 
vandut de catre fratii sai ca sclav, suferind multe nedreptati in 
Egipt. Apoi a ajuns prim-ministru, putand sa-~i salveze de la moarte 
prin infometare propriu} popor ~i fratii care it vandusera. Povestea 
lui losif ne arata ca nu poti sa ~tii niciodata daca ceea ce se petrece 
este bun sau rau pana cand nu vezi SIar~itul. Cand un pictor incepe 
un portret, tot ceea ce vezi este un amalgam de culori. Trece timp 
pana cand din noianul de culori rasare mode luI. Toata lumea admira 
portretul Monei Lisa, dar lui Leonardo i-au trebuit patruzeci de ani 
ca sa-l desavar~easca. Urcu~ul pe munte e greu, mai inainte de a te 
putea bucura de priveli~tea de pe culmi. 

- Dar s-ar putea ca oamenii care mor aid, in pu~carie, a spus 
losif, sa nu vada priveli~tea niciodata. 

- Tot a~a, insa, i-am raspuns, un timp petrecut in pu~carie ii 
poate ajuta sa atinga culmile. Ar fi ajuns tovara~ul Gheorghiu-Dej la 
putere in Romania daca n-ar fi stat in pu~carie, ca noi? 

- Dar cei care nu vor trai ca sa mai vada libertatea? 
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_ Un anume Lazar a murit sarac ~i bolnav, am zis eu, dar Isus 
spune intr-o parabola ca ingerii I-au dus in Rai, Iacandu-i parte 
fericire ve~nica. Dupa moarte, tuturor ni se plate~te dupa fapte"!;j 
noastre. Numai cand vedem sIar~itul tuturor lucrurilor putem nadlt,JoO:!~ 
dui sa intelegem. 

Iosif a promis sa reflecteze la toate acestea. 

8 


o veste buna poate fi un leac instantaneu pentru durerea de 
sele: scrisoarea pe care am primit-o m-a Iacut sa rna simt 
~aptelea cer, deoarece rna in~tiinta ca sotia mea era libera. Mai 
domiciliu fortat in Bucure~ti, dar fiului meu Mihai avea sa i se 
in curand sa rna viziteze! Atata avusesera voie sa-mi scrie. 

Pe copii ii lasasem de mici ~i acum erau liceeni. Nu mi-i 

inchipui pe fiii mei atat de mari. Fuseseram intotdeauna atat 


apropiati! 
Am inceput sa rna framant zi ~i noapte, inchipuindu-mi revedetJ 
In SIar~it, am fost dus intr-o sala vasta ~i obligat sa rna a~ez 

boxa a carei fereastra, blocata de trei bare de fier;era atat de 
incat vizitatorul din fata mea nu putea sa-mi vada fata decat 
Gardianul a racnit: 

- Mihai Wurmbrand! 
EI a venit ~i s-a a~ezat in fata mea. Era palid, subtire. Mi-a 

grabit, de teama sa nu fie intrerupt: 
- Mama zice ca, ~i daca vei muri in inchisoare, nu trebuie 

trist, fiindca ne yom intalni cu toW in Rai. 
Ce consolare in aceste prime cuvinte! Nu ~tiam daca trebuia,l 

rad sau sa plang. Am gasit taria sa-i raspund. 
- Ea ce face? Acasa aveti ce manca? 
- S-a Iacut bine, a zis el. A vern mancare, Tatal nostru este 

bogat. 
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Gardienii pu~i sa asculte ce vorbeam au ranjit. Au crezut ca sotia 
mea s-a recasatorit. 

La fiecare intrebare, Mihai replica printr-un verset din Biblie, 
a~a ca in cele cateva minute ce ne fusesera ingaduite am capatat pu
tine ~tiri despre familie, dar mi-a spus ca lasase un pachet la gardienii 
de la poarta. . 

!J 


Inainte ca aceasta perioada mai putin penibila sa ia sIar~it, un 
gardian a tarat in celula un co~. In el se aflau cear~afuri ~i prosoa
pe intr-o cantitate neinchipuit de mare. Era un lux la care nu visasem. 

- Au numarat gre~it, a zis Emil, un croitor. Hai sa taiem din cele 
care sunt in plus ~i sa ne facem ni~te lenjerie. A~ putea scoate cateva 
cama~i calduroase din materialul asta. 

Ion Madgearu, care era avocat, a spus stanjenit: 
- Ar fi un furt din avutul statului. 
- Cine 0 sa ~tie? Nu exista nici un inventar! 
- Eu sunt detinut politic, nu de drept comun. 
- E~ti un cap patrat. 
Cum fiecare era de alta parere, s-a incins 0 cearta. Iosif a apelat 

la mine. Am spus: 
- Tot acest avut al statului a fost furat de la noi. Am ajuns ni~te 

zdrentaro~i ~i avem dreptul sa ne luam inapoi cat putem. Suntem 
datori fata de familiile noastre sa facem totul ca sa supravietuim ~i sa 
ie~im din iama. Este ca ~i cum gardianul ar intra dimineata pe juma
tate adormit la noi, sa intrebe: "Cati mai sunteti azi in celula?", iar 
noi am incerca sa ne sporim numarul, ca sa capatlim ceva paine in 
plus. E drept sa facem astfel! 

Madgearu zise: 
- Eu prefer sa rna tin de litera legii. 
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- Dar orice lege nedreptate~te pe dneva, am replicat eu. 
cere sa nu furi unui milionar caruia nu-i lipse~te mmic, dar ne-o 
~i nooo, dumneavoastra ~i mie, care n-avem nimic. Isus I-a iertat 
David cand, din cauza foamei, facuse lucruri neingiiduite; 

Madgearu a fost de acord cu noi, in cele din urma, dar mai 
mi-a spus ca avusese un motiv special sa nu fadi nid un comprom'i' 
de acest feI. 

- Candva am fost procuror ~i am trimis sute de oameni 
inchisoare. Imi spuneam: ,,N-are nici 0 importanta ce spun eu. 
ii va trimite oricum In pu~carie". Cand, mai tarziu, am fost gasit 
ispa~itor intr-o chestiune ~i m-am ales cu 0 condamnare de . 
sprezece ani eu insumi, am ramas buimacit. Am fost trimis la 
de plumb din Valea Nistrului. Acolo, un detinut care credea 
Dumnezeu mi-a aratat prietenie. I~i impaqea hrana cu mine ~i 
obladuit. Aveam sentimentul ca ne mai vazusem candva, a~a ca 
intrebat de ce ajunsese in pu~l1rie. "Oh, a zis el, am ajutat pe un 
care se afla, ca ~i dumneavoastra, in necaz. A venit la u~a mea, 
hrana ~i adapost. Pe urma a fost arestat ca partizan, iar eu, 
s-a aflat ca i-am facut bine, am capatat douazeci de ani". "Ce 
calo~ie!", am zis, iar el mi-a aruncat 0 privire stranie. Apoi 
reamintit ca eu fusesem procuror in procesul lu~. Omul nu 
repro~at-o niciodata, dar, rasplatindu-mi raul cu binele, mi-a dat 
exemplu care m-a convins sa devin cre~tin. 

10 -

In timp ce proba cama~a facuta de Emil din prosoapele gasite 
plus, Iosif canta. Cama~a arata ca 0 tunica cu 0 simpUi gaura 
cap, dar el era fericit ca are ceva proaspat pe piele. 
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- Averea statului! Azi toata lumea fura! zicea el voios. 
Stavrat spuse: 
- N-are nid un fel de mustrari de cuget. In zece ani, am devenit 0 

natie de hoti, mincino~i ~i tumatori. Taranii fur! de pe pamantul care 
It fost candva allor; muncitorii agricoli rum de la fermele de stat; 
chiar ~i frizerul fura bridul de la propria frizerie, de care cooperativa 
I-a deposedat. Pe urma, toti trebuie sa-~i ascunda faptele. Dumnea
voastra, domnule pastor, v-ati platit pana la ultimul bllnut impozitele? 

Am recunoscut ca nu am gasit nici 0 ratiune pentru a da banii 
enoria~ilor mei unui partid ateu. 

Vom ajunge ca hotia sa se predea in ~coala, a spus Stavrat. 
Iosifa intervenit: 
- Eu n-am luat de bun nimic din ce s-a spus la ~coala. Profesorii 

ziceau ca Basarabia, care ne-a fost furata cum ~tie toata lumea, a 
facut parte intotdeauna din Rusia. 

Sper ca vei respinge ~i teoriile lor antireligioase, am adaugat eu 
~i i-am vorbit despre un profesor pe care-l cuno~team ~i care trebuia 
sa tina cu regularitate conferinte despre ateism. 

- Singur, in camera lui, i~i facea cruce ~i Ii cerea iertare Dom
nului, ca dupa· aceea sa mearga ~i sa spuna studentilor ca Dum
nezeu nu exista. 

Pai bineinteles, a zis Iosif. Cu siguranta ca-l spionau. 
Iosifnu-~i putea inchipui 0 lume in care sa nu trebuiasca sa te uiti 

in jur inainte de a deschide gura. Discutia s-a invartit apoi in jurul 
unui nou informator, pe nume Jivoin, care dezertase din armata iu
goslava ~i fusese arestat ca spion la granita. Acum, ca sa intre in 
gratiile celor din Directia Penitenciarelor, facea pe adversarul lui 
Tito ~i-i baga in bucluc pe gardieni, panlndu-i daca indulceau tra
tamentul pu~cari~ilor. 

- Ne-am hotarat - cativa dintre noi sa-l atingem pe Jivoin, 
a spus Iosif. Daca sarim toti deodata pe el, n-o sa ne pedepseascl 
prea rau. 

Mai ~teapta 0 zi, i-am zis. Am 0 idee care ar putea avea un 
efect mai bun. 
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Hindca Jivoin era obi~nuit ca toti cei din celula sa-i 
spatele, a fost magulit cand i-am vorbit ~i i-am pus intreMri aesp" 
patria lui. In curand, imi debita anecdote croate ~i proverbe sarhelid 
~i evoca frumusetea Muntenegrului, a cantecelor ~i a dansurilor 
Interesul meu I-a emotionat din ce in ce mai mult. 

- $i care-i imnul vostru national? 

- 0, e pIin de marepe - nu I-ati auzit niciodata? 

- Nu! Mi-ar placea foarte mult sa-I aud. 

Incantat, Jivoin a sarit in picioare ~i ~i-a inaItat glasul can~! 


Gardienii de afara nu au recunoscut imnul titoist pana cand a 
refren. Atunci I-au in~facat ~i I-au tarat in fata unui ofiter politic, 
spumega de furie. 

Tito, dictatorul lugoslaviei pe vremea aceea, de~i comunist ~i 
era urat de comuni~tii romani. Era 0 crima sa canti imnul lugosla'\l 
titoiste. 

- S-a terminat cu ell, a zis losif, ~i ne-am pus pe ras. 
La putin timp dupa neutralizarea lui Jivoin, a fost mutat la 

capitanul Stelea, un fost legionar. In celula din care venea i~i 
cu parere de rau un vechi prieten. 

Cum ncheama? a intrebat generalul Stavrat. 
Nae Radu, a raspuns Stelea. 

- A fost adus in celula in noaptea sosirii mel~ la Targu Oena .. 
Ce frumoase discutii am avut despre vremurile trecute! 
Stavrat I-a intrebat pe Stelea daca-i spusese lui Nae vreun 

pe care nu-l dezvaluise la ancheta sau sub tortura. 
De ce sa am retinere fata. de el? a zis Stelea. Ani de zile, 

fost cel mai apropiat prieten. Pun mana in foc pentru el. 
Cand Stavrat i-a spus ca. Nae devenise cel mai odiosintormau 

de la Targu Ocna, nu i-a venit sa creada. Mi s-a cerut s-o ,",V1U....", 

Ore intregi, Stelea a stat pe priciul lui ca un soldat ranit de 
Apoi a sarit in sus, zbierand ~i luptandu-se cu noi ca un apucat, 
ce gardienii I-au scos afam .. 

In unele inchisori exista 0 camera mai izolata pentru cei 
Ie cedeaza nervii. Sunt lasati acolo sa bata campii ~i sa tipe, 
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faca necesitatile pe podea ~i sa se bata intre ei pana se omoara. 
Mancarea Ii se da printr-o deschizatura din partea de jos a u~ii ~i e la
sata acolo. Nici un gardian nu-~i risca viata intrand printre ei. 

II -

Condarrinarea lui losif expira peste cateva sapt8.mani. Mi-a spus 
ea-~i facea planuri de viitor. 

- Sora mea din Germania va interveni ca sa emigram in America. 
o sa-mi perfectionez engleza ~i 0 sa invat 0 meserie. 

Totu~i, continua sa-~i deteste chipul desfigurat. Intr-o seara i-am 
povestit despre Helen Keller, care, de~i nascuta oarM, surda ~i muta, 
a devenit una dintre cele mai mari personalitati ale Americii. losifa 
ramas fascinat cand i-am descris felul cum a invatat singura sa cante 
la pian, devenind 0 pianista minunata, folosindu-se de 0 bucata de 
lemn de rezonanta pe care-o tinea in dinti de un capat, in vreme ce 
capatul celaIalt era fixat in pian; ~i cum prin activitatea ei a pus la 
dispozitia a mii de orbi metoda Braille. 

Intr-una din faimoasele ei carli, a spus ca, de~i n-a vazut nicio
data cerul instelat, avea raiul in inima. Ea a fost aleasa de Dumne
zeu pentru a a~eza in fata unei lumi inzestrate cu toate simturile, dar 
care adesea nu e in stare sa Ie foloseasca, frumtisetea creatiei divine. 

I-am spus ca Helen Keller provenea dintr-o familie bogata. Daca 
ar fi fost ,,norocoasa" ca celelalte fete, avand toate simturile, poate ci1 
~i-ar fi risipit viata in banalitati. In schimb, ea a folosit ceea ce oamenii 
numesc ,,raul" ca un imbold pentru a atinge noi culmi ale desavar~irii. 

Josie a stat ~i a cumpanit: 
- Ca Helen Keller gase~ti una la 0 mie. 

Nu. Sunt multi ca ea. Scriitorul rus Ostrovski era orb, paralizat 
~i atat de sarac, incat a trebuit sa-~i scrie romanul pe hcirtie de ambalaj. 
Astazi e celebru in toata lumea. Oamenii mm au fost adesea ni~te 
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bolnavi. Schiller, Chopin, Keats erau tuberculo~i ca noi. Baudelaire; . de paine neagra, se stricau prietenii. Odata cand un detinut, Trailes


Heine ~i multi alti poeti mari au avut sifilis. Oamenii de ~tiinta ·sun. eu, a incercat sa rna in~ele, Iosifa observat. I-am spus lui Trailescu: 

de pirere ca microbii unor astfel de boli ne excita atat de mult celulele - Ia-o ~i pe a mea. $tiu cat iti e de foame. 

nervoase, incat la inceput ne sporesc inteligenla ~i sensibilitatea, eu El a ridicat din umeri ~i ~i-a varat painea in gura. in seara aceea, 

toate ca, in cele din urmi, ne pot aduce nebunia sau moartea. Tu ne-am a~ezat sa traducem versete din Noul Testament in engleza. 

berculoza poate inrai ~i mai mult pe un om rau, dar cei buni devin,i losifa zis: 


mai buni; vad ca viata Ii se scurge ~i de aceea cauta cu tot dinadinsul - Am citit aproape tot ce a rostit Isus, dar inca rna mai intreb: ce 


ca, in timpul care Ie mai ramane de trait, sa faca tot binele cu putintL cuno~tinte avea El, ca simplu om? 


Iosif se ofere a adesea sa-i ajute pe cei din camera 4. I -am spus~ I-am replicat: 


- N-ai vamt ce seninatate, blandete ~i bunatate coboara asUJ)lI. Am sa-ti spun. Cand rna aflam in camera 4, era acolo un pas

celor care sufera de tuberculoza? tor care voia saimparta celorlalti tot ceea ce avea - ultima lui bucatica 

Ochii lui au scanteiat. de paine, medicamente, haina de pe e1. Am dliruit ~i eu aceste lucruri 
- E adevarat! Ce straniu! uneori, de~i ave am nevoie de ele pentru mine insumi. Dar alteori, 
- Mii de ani, i-am spus, oamenii au socotit mucegaiul care cand oamenii erau bolnavi, flamanzi sau in nevoie, am ramas nepa

intinde pe pereti ca pe ceva rau. In unna cu 25 de ani, Sir Alexandet slitor. CeUHait pastor urma cu adevarat pilda lui Cristos. Simteai ca ~i 
Fleming a identificat ce-i bun in el, descoperind penicilina, care numai atingandu-te cu mana te poate vindeca ~i lini~ti. Intr-o zi vor
deca atat de multe bolL Pana ce s-a ajuns la cunoa~terea foloast:u.1I bea cu cativa detinuti ~i unul i-a pus aceea~i intrebare pe care mi-ai 
lui reale, acest mucegai era considerat un rau. S-ar putea sa trebuiasol pus-o tu mie: "Cum este Isus? Eu n-am intalnit pe cineva care sa fie 
sa mai aflam cum sa punem bacilul tuberculozei sa actioneze amt de bun, de iubitor ~i de cinstit cum e omul pe care-l descrii" iar 
favoarea noastra. Cand aceasta boala incurabila va fi invinsa, pastorul, intr-un moment de mare curaj, i-a replicat cu simplitate ~i 
no~tri vor fi, poate, inoculati cu mici doze din acest gennen pentru smerenie: "Isus este ca mine". Iar omul ace la, cliruia pastorul Ii aratase 
Ie spori inteligenta. de multe ori bunatatea lui, a raspuns zambind: "Daca Isus este ca 

Dumnezeu a facut ~i ceruI, ~ipamantul, ~i viatli ta, ~i amt de dumneavoastra, atunci it iubesc". Momentele in care ti-e ingaduit a 
frumusete, Iosifl Existi un sens in suferinla ta, a~a cum a fost unul spune un lucru ca acesta sunt foarte rare, Iosif. Dar pentru mine asta 
suferinla lui Isus, fiindca moartea Lui pe cruce este aceea care a inseamna sa fii cre~tin. Nu e mare lucru sa crezi in E1. Sa devii ca El 
omenirea! este intr-adevar un lucru mare. 

Din ziua aceea, a inceput convertirea lui Iosif. T otu~i, mai Iosif a spus: 

ceva pentru a-I inalla pana la credinta. - Mi s-a luat 0 naframa de pe ochi. $i eu am intalnit astfel de 
Faptul a survenit pe cand ni se imparteau ratiile de paine. oameni. Numai ca nu i-am recunoscut pana acum. 

erau in~irate in fiecare dimineata pe 0 masa. Fiecare portie trebuia In privirea lui puteai citi pace ~i nevinovalie. Ne-am continuat 
aiM 0 suta de grame, dar unele erau putin mai mari, altele mai lectia. I-am povestit cum le-a raspuns Isus evreilor care ceruseriun 
Adesea se iscau certuri: cine sa aleaga primul? Cine sa fie ultimuI? semn prin care ei sa poata crede in El. 

intrebau unii pe altii care era cea mai mare portie. Daca unnau - Stramo~ii no~tri, i-am spus, au primit paine din cer prin Moise. 
sfat, suspectau ca au fost rau Indrumati ~i deseori, pentru 0 imbuca~ Iar Isus le-a raspuns: "Eu sunt Painea vietii. Oricine vine la Mine, DU 
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va mai fi niciodata nici infometat, nici insetat. Stramo~ii vo~tri 
mancat acea paine ~i au murit. Eu va vorbesc despre 0 paine care vine' 
din ceruri, pe care omul, mancand-o, nu moare niciodata". 

in 'ziua urmatoare a lucrat in camera 4, cum tacea adesea acum. 
Cand ne-am intiUnit seara, mi-a spus: 

Vreau mai mult decat orice pe lume sa fiu cre~tin. 
L-am botezat cu un pic de apa dintr-o cana de tinichea, rostind 

"in Numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sf'antului Duh". Amaraciunea 
din inima ii disparuse complet inaintea eliberarii lui. 

in ziua plecarii, m-a imbrati~at. A yea lacrimi in ochi. A SpUSI 
Dumneavoastra m-ati ajutat ca ~i cum mi-ati fi fost tata. 

stau pe propriile-mi picioare fiindca il am pe Durnnezeu. 
Dupa multi ani, ne ..am reintalnit. Era un bun cre~tin. Purta cd 

mandrie pe obraz cicatricea pe care ca.ndva 0 detestase. 
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Administratorii inchisorii noastre s-au eliberat curand de ~J:1a.llU., 
care ii cuprinsese la moartea lui Stalin. A vusesera loc tulburari 
in lagarele de munca silnica din Siberia, iar ei erau hotarati sa nu dea 
nici un semn de slabiciune. Vechile restrictii au fost reactualizate, 
ba chiar au fost impuse ~i altele noi. Cu toate protestele doctoritei~ 
ferestrele au fost inchise, iar dupa aceea ~i vopsite. Le puteam deschide ' 
de doua degete numai noaptea, cand nu ne vedeau gardienii. Vara" 
caldura ~i miasmele erau oribile. in afara inchisorii, suferintele 
bisericii au crescut. 

De la preotii ortodoc~i recent arestati am auzit ca patriarhia de·' 
venise in intregime 0 unealta a partidului. Una dintre cele mai con., 
damnabile fapte ale sale a fost tratamentulla care a supus-o pe Maica 
Veronica, 0 calugarita veneratli in toata Romania. 

Te-...... , 

Cu ani in urma, pe cand era 0 fata analfabeta de la tara, Veronica 
a declarat eli a avut 0 viziune in care Fecioara Maria i-a aparut pe 0 

campi~ ~i i-a spus ca pe locul acela sa fie inaltata 0 manastire. Dupa 
ce credincio~ii au aflat de acele aparitii repetate, daniile au curs, iar 
multe fete s-au caIugarit. in anii care au urmat, altarul Sfmtei Fecioare 
a devenit un loc de pelerinaj asemenea grotei de la Lourdes. Dupa 
venirea comuni~tilor, legenda potrivit careia Maica Domnului avea 
sa mantuiasca Romania a capatato noua semnificatie. 

intr-o zi, a sosit un cleric de rang inalt de la Patriarhie intr-o 
ma~ina neagra, luxoasa, ~i I-a destituit pe preotul de la biserica mli
nastirii. Dupa cateva pahare de yin, la masa, le-a spus calugaritelor 
ca-~i pierdeau timpul pregatindu-se pentru viata de apoi. Era mai 
bine sa piece ~i sa-~i ia partea de placeri in lume. Nu este neaparat 
nevoie sa renunte la ele pentru fericirea viitoare, caci omulle poate 
avea pe amandoua. Clilugaritele ~i-au astupat urechile la auzulvor
belor lui ~i au refuzat sa parl1seasdi viata monastica. Dar vizita a fost 
urmata de 0 descindere a Securitatii. Surorile care n-au vrut sa-~i 
calce juramantul au fost ru~inos maltratate ~i, in cele din urma, ma
nastirea a fost inchisa. 

Vestea a cutremurat intreaga Romanie: pentru 0 vreme, partidul 
a fost nelini~tit. Maica Veronica a fost sup usa unor presiuni intense, 
intr-o inchisoare secreta, ~i determinata sa faca marturisirea ca 
viziunea ei fusese 0 halucinatie. Dupa eliberare, s-a maritat. A~a s-a 
incheiat povestea acestui Lourdes romanesc. 

o alta lovitura pentru credincio~i a fost soarta lui Petrache Lupu, 
cunoscut sub numele de "ciobanul siant" de la Maglavit. in timp 
ce-~i pa~tea oile, cu multi ani in urma, i se aratase un batran care 
i-a spus ca este Dumnezeu ~i i-a cerut sa-i indernne pe oameni sa 
construiasca mai multe biserici ~i sa dea mai multi bani saracilot. 

Povestea lui Lupu a fost crezuta, cu toate ca Lupu avea si:tllis 
ereditar ~i de-abia putea vorbi inteligibil. Cand a izbucnit razboiul,a 
fost dus pe front pentru a insufla curaj trupelor. Soldatii se indesau 
sa-i sarute mana. El a trecut dintr-un sector al frontului in altul, sw
nandu-le ca Dumnezeu Ie cerea sa omoare cat mai multi ru~i. CAnd a 
fost arestat de comuni~ti, Petrache Lupu i-a intrebat pe tovarlfii lui 
de inchisoare cand aveau sa vina americanii sa-I salveze. 
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- De ce sa-i a~teptam pe yankei? au zis ace~tia. 
- Te va elibera "Mo~ul" dumitale. 
El It numea pe Dumnezeu "mo~". Lupu a chicotit: 
- Ar face-o cu placere, dar n-are pu~ca! 
Multe dintre loviturile pe care partidulle-a dat religiei au ;)~u!U"'~,,~ 

o buna parte din superstitiile celor creduli, Uisand adevarata 
mai vie ~i mai tare ca oricand. Dar natura umana este croita in a~a 
incat, daca 0 superstitie religioasa este reprimata prea drastic, ea 
fi inlocuita cu 0 superstitie ateista. In locul venerarii excesive a 
ginilor sfinte, a aparut idolatrizarea lui Stalin, uciga~ al unor mase dew 
oameni. Al doilea diavol a fost mai rau decat primul. 
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A fost adus un nou lot de detinuti ~i unul dintre ei, care 
riiu batut, a trimis dupa mine. Insotit de profesorul Gheorghiu, 
mers la el. 

Era Boris Gorun. Vechiul sindicalist trecuse prin mai 
pu~cArii de cand terminase reeducarea. Zacea pe pardoseala de 
pe care i1 arunca8era gardienii. Ceila1ti din celula erau afara, 
plimbare, ~i nu-i daduse nimeni nici un ajutor pana cand a trecut 
acolo Gheorghiu. L-am a~ezat mai comod pe un pat de scanduri. Sfut~ 
gele inchegat facuse sa i se lipeasca de corp cama~a soioasa.Incet ~1 
cu mult chin, i-am inmuiat-o ~i i-am scos-o, descoperindu-i spinares' 
brazdata de urme de bici mai recente ~i mai vechi. A~a fusese rasplati~ 
pentru colaborarea cu reeducatorii, ~i a~a fusesera rasplatiti toti. 
tov~ii sai care crezusera ca dobandesc favoruri de la partid manuind 
maciuca. 

Detinutii au inceput sa intre, unul dupa altul, de la plimbare ~i 
multi ii aruncau lui Boris priviri de ura ~i dispret. 
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Mi-am facut-o cu mana mea, a zis batranul, in timp ce eu ~i 
Gheorghiu ii curatam ranile. 

- Ti-ai primit plata, a spus unul. 
Veni doctorul Ghitulescu ~i-i spuse lui Boris: 

Trebuie sa te ducem in camera 4. 
Mi-am petrecut timpul, cat am putut de mult, in camera muri

bunzilor ~i, dupa cateva zile, Gorun parea ca se reface. Era fericit sa 
fie din nou inconjurat de bunatate omeneasca, de~i, din orgoliu, n-o 
recuno~tea. A aratat cu capul catre vecinul sau, un martor allui lehova: 

- Batranul Losonczi se roagii pentru mine. Spune multe rugiiciuni 
pentru noi amandoi. 

Apoi a zis mai tare: 
Losonczi, tu Ii spui totullui Dumnezeu, nu-i a~a? 

Batranul a zis: 
Ii cer indurare pentru noi toti. 

.- Pana acum nu ti-a raspuns nimic, a spus Boris. Te-o fi paciHind; 
te-o fi incercand, ca pe lov! 

M-a apucat de incheietura mainii. 
- Exista 0 explicatie, nu-i a~a? An de an, oamenii se roaga pentru 

libertate, pentru ve~ti de la ai lor, pentru un singur pranz care sa Ie 
placii. ~i ce obtin? Nimic! 

Dupa un scurt ragaz, Boris continua: 
Eram la Jilava, cea mai cumplita pu~carie din Romania. Prietenii 

mei se rugau: "Doamne, daca tii la noi, da-ne de mancare ceva fara 
viermi". 

- ~i a fost mancarea mai buna? a intrebat Losonczi. 
Nu, a fost chiar mai proasta! 

Amzis: 
Cand doctorul iti face un tratament, nu se intampla sii-ti produca 

durere? Gande~te-te 0 clipa la animalele care mor in experiente 
~tiintifice. Daca ar exista un caine care sa ~tie ca experimentulla care 
este supus ar salva viata a milioane de fiinte superioare, n-ar accepta 
el de bunavoie durerea, sau chiar ~i moartea? Eu cred ca ceea ce 
suferim noi poate fi de folos generatiilor viitoare. Isus a indurat chinul 
~tiind ca aceasta avea sa salveze omenirea. 
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Losonczi a intervenit: 
- in fiecare zi, in intreaga lume, oamenii spun rugaciunea Tatal 

nostro~i afirma ca Imparatia Sa trebuie sa vina. Dar ea nu vine. Si eu; 
cred ca ~tiu ~i de ce: din cauza ca oamenii care se roaga nu vor cu .' 
adevarat venirea ei. Ei spun: vie imparalia Ta, dar nu se roaga din 
inima. Ceea ce vor in realitate este sa revina Regele Mihai, liberalii". 
tarnni~tii, legionarii, sau sa vina americanii, sau oricine ar putea sa!"i I 

ajute. 
Boris asculta cu multa seriozitate. 
- Dar iii sigur ca ultimullucru la care se gandesc este imparati., 

lui Dumnezeu, cu toate ca ar putea-o dobandi cu siguranta daca s-ai( 
gandi §.i la ea §.i s-ar stradui pentru ea. In satul meu s-a facut 0 slujb~ 
pentru saraci. Era toata lumea de fata, in afara de un taran bogat, Ii 
carui strana a ramas goala. in timp ce ne gandeam cat de buni suntem . 
noi in comparatie cu el, fiullui a intrat in biserica aducand patru sad 
cu grau, pe care i-a lasat langa u§.a, zidind: "Tatal meu 
rugaciunea sa". Omul acela a Iacut ceva pentru a aduce pe ~CUU(lJ.U( 
Imparatia lui Dumnezeu. 

Euam zis: 
- Asta-i raspunsul pe care-l a~teptai, Boris! Biblia a promis 

ilor ca se vor aduna de la marginile lumii ~i Ie va fi redata tara 
Israelul dar profetia ar fi putut sa nil se implineasca inca 0 mie 
ani daca oameni ca Herzl ~i Weizmann nu s-ar fi' straduit ~i n-ar 
luptat pentru implinirea ei. 

Cativadintre cei afiati in preajma, oameni tri§.ti §.i slabi, 
intrebat ce inseamna 0 rugaciune ~i cum te poate ajuta. Am spus 
voce tare ce gandeam. 

Multi il cQnsidera pe Dumnezeu ca un om bogat, de la care 
favoruri. Multi cad in superstitie. Dar noi, cre~tinii din inchiso81 
trebuie s~ incercam sa ajungem la 0 forma de religie mai pura, 
daca asta n-ar fi la indemiina oricui. Rugile noastre ar trebui sa ~...t....___ _ 

forma meditatiei, a impacarii, a iubirii. in fiecare zi, milioane de 
meni striga dupa ajutorul Tatalui ceresco Dar, fiindca noi, cei de 
pamant, suntem copiii lui Dumnezeu, iar copiii sunt parta§.i la 
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punderile tatalui, atunci aceste rugaciuni ne sunt adresate ~i noua. 
Nu sala~luie~te oare in inima mea Tatal catre care se indreapta toate 
rugile? 

Cand spun "sftn,easca-se Numele Tau", eu trebuie sa venerez 
Numele lui Dumnezeu. " Vie tmpara(ia Ta" inseamna ca eu trebuie 
sa lupt pentru a pune caplU domniei unor fiare descreierate care 
carmuiesc 0 mare parte a lumii. "Faea-se vo;a Ta" inseamna impli
nirea vointei oamenilor buni, nu a celor raL ,,$;ne iana noua gre~elile 
noastre" inseamna ca trebuie sa iert ~i eu, la nlndul meu. ,,$i nu ne 
dueepe no; in ;spitd", adica eu trebuie sa fac totul pentru ca nici altii 
sa nu fie du~i in ispita. ,,$; ne ;zbave~te de eel riiu" inseamna ca eu 
trebuie sa fac tot ce pot pentru a-I elibera pe om de pacat. 

Am devenit prieten cu Losonczi. Era un om interesant, al carui 
bun-simt rAzbatea printre straniile opinii pe care Ie afirma ca martor 
al lui Iehova. Am descoperit ca secta 11 ale sese pe el, ~i nu invers. 
Deceptionat de Biserica Ortodoxa ~i cautand un sprijin in religie din 
cauza unei crize personale produse in viata lui, imbrati~ase prima 
credinta intalnita. Existau multi astfel de "fugari" din sanul unor 
confesiuni mai insemnate. Daca Losonczi ar fi fost atras intr-o con· 
fesiune autorizata, ca aceea a bapti§.tilor sau a adventi~tilor, n-ar fi 
avut de ispa~it 0 condamnare de douazeci de ani, ca martor al lui 
Iehova, secta scoasa in afara legii. 

intr-o zi, pe cand stateam de vorba, m-a intrebat: 
- Stiti care este adevaratul motiv pentru care rna aflu eu aici? 
Nu era numai din cauza ca partidul ii ura pe martorii lui Iehova 

pentru intransigenta lor. Losonczi a continuat: 
- Cu ani in urma, am comis un mare pacat trupesc. M-am pocait 

~i L-am rugat pe Dumnezeu sa-mi dea 0 suferinta prin care sa-mi 
ispa~esc vina. Si mai am de ispa~it. 

Losonczi nu era in stare acum sa mai asculte expunerea unei noi 
doctrine. Era pe moarte. 

- Chiar ~i sfintiilor le-a fost greu sa-~i stapaneasca pomirile tru
pe~ti, am zis eu. Isus a ~tiut acest lucru. EI a ispa~it pacatele nOaStre, 
a~a ca nu mai trebuie sa ispa~iti dumneavoastra. 
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El a replicat: 
- Eu nu pot uita. 
Cateva zile mai tarziu, venind in camera, am gasit patul lui· 

Losonczi gol. Murise in timpul noptii. 

If;, 

BiUranul murise cu gandulla un pacat saviir~it in tinerete, dar 
era singurul care cuno~tea acest chin. in inchisoare, pomirile 
erau sursa multor suferinte. Detinutii zaceau cu privirile apntite 
gol, cu mintea bantu ita de inchipuiri erotice in care barbati ~i 
fliceau dragoste sau se dedau la perversiuni. incercau sa-~i descarCll 
aceste tensiuni prin nesIar~ite discutii despre sex ~i . 
adesea cu intrebari provocatoare. 

Barbatii insurati sufereau cel rnai mult, caci se gandeau Ia ce 
sotiile lor. Multe divortasera, fiind supuse la presiuni putemice ca 
divorteze de "contrarevolutionari", iar nevestele care in oric~ 
i~i parasisera barbatii detinuti pentru altH nu aveau nici un motiv . 
reziste presiunilor. Capul rautl1tilor in conversatiile obsesive pe 
sexuale era un depnut care fusese candva proprietar al unui 
magazin ~i dupa propriile lui relatari sedusese multe v!4n7~-tn~1' 

frumu~ele. 
Barbat de varsta mijlocie, Nicolae Frimu se mandrea cu 

"craiul" dtpatata in inchisoare. Se lauda adesea cu sotia lui, 
actrita, care, zicea el, il adora. Cand a fost chemat in biroul 
dantului, se ~tepta saafle rezultatul apelului pe care-l fi1cuse i'mnnmv 

sentintei. 
- in curand voi fi din nou afara, ~i atunci ... zise el. sarutanaU-j 

zgomotos viirful degetelor. 
S-a intors dupa puPn timp, ro~u de furie. 
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- Apelul meu a fost respins iar ea a divortat ~i s-a recasatorit, 
a izbucnit el. 

Timp de cateva minute a descrls flira intrerupere cum se va razbuna 
pe femeie ~i pe actualul ei sol. director al unui teatru de stat. Alp soti 
parasiti 11 atatau,zbierand ~i razand in hohote, in timp ce inventau 
pedepse ~i mai groaznice. 

Eu I-am intrebat: 
- Dar oare diti dintre noi am ramane credincio~i sotiilor noastre, 

daca noi am fi in libertate, iar ele in inchisoare? 
Nu incepe cu prelegerile! a racnit Frimu. 

- imi pare rau ca ati primit aceasta veste proasta, i-am ras
puns eu. Dar dumneavoastra ati vorbit mereu despre fetele pe care 
Ie-ali dus pe calea pierzaniei: cum va puteti a~tepta ca femeile sa ra
mana caste, cand sunt inconjurate de barbati ca dumneavoastra? 

Novac, un preot de obicei rezervat ~i sfios, a spus ceva care m-a 
surprins: 

Nu intotdeauna trebuie invinuit sotul. Eu am incercat s-o fac 
fericita pe sotia mea. Credeam ca reu~isem. Cand m-am intors acasa 
dupa prima mea detentie, mi-a deschis u~a un strain. Sotia mea a ie~it 
~i mi-a spus: "M-am maritat cu el a~a ca te rog sa pIecH" Am 
incercat sa-i vorbesc, dar n-a vrut sa rna asculte. "Am avut destule ne
cazuri, nu mai vreau contrarevolutionari in casa mea", a strigat ea. 
A~a ca mi-am petrecut prima noapte de libertate in sala de a~teptare 
din gara. 

- Daca e~ti prost! a zis Frimu. 
Petre, un aviator, a intrebat: 
- Dar a doua noapte? 
Preotul a ro~it ~i s-a indepartat. 
Emil, un taran, tremura de furie cand ne-a povestit ce i se intam

plase la intoarcerea dupa 0 condamnare anterioara. 
- Cateaua mea m-a simtit de la jumatatea stri\zii. Si-a smuls lantul 

~i a navalit sa rna intampine, iar cand m-am aplecat, a sarit ~i m-a lins 
pe fata. Apoi am intrat in casa ~i mi-am gasit nevasta cu un aIt bArbat 
in pat. 
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Dupa ce le-a aruncat tuturor cate 0 privire de om nefericit, 
intors ditre mine ~i m-a intrebat: 

- Care dintre amandoua a fost cateaua, domnule pastor? 
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Partidul comunist a aclionat in mod deliberat pentru a 
moralitatea. 

Dar, ~i lasand aceasta la 0 parte, era invalatura cre~tina respectau 
in ceea ce prive~te problemele sexuale? Din disculiile din 
nu reie~ea ca este. 0 mana de delinuti credincio~i au incercat sa 
seasca un raspuns onest la 0 intrebare simpla: "V-ali supus intot( 
una regulii esenliale a bisericii cre~tine pastrandu-va castitatea 
cuvinte, ganduri ~i fapte pana la casatorie ~i fiind fideli dupa 

Din trei sute de delinuli care se socoteau cre~tini, numai doi 
bali au raspuns afinnativ. Unul era cuviosul parinte Suroianu, iar 
lalalt un tanar arestat la cincisprezece ani. 

Ne-am apucat sa analizam rezultatele. Generalul Stavrat a 
- Asta trebuie sa dea de gandit bisericii. 0 annata nu poate 

la lupta cand nimeni nu executa ordinele primite. 
- A propovadui ceea ce nimeni nu aplica in practica inseamna:. 

deprecia tot ce poate spune un preot, a remarcat Stancu, j 
- Nu putem da invalaturi contrare Bibliei, a obiectat preo~ 

Novac. 
- Sigur ca nu, am spus eu. Dar, rara a face compromisuri cu 

catul, trebuie sa avem mai muM inlelegere pentru pacatos. in timpuril 
bib lice, femeile purtau valuri ~i se imbracau in haine lungi. Pe 
trebuia sa fii un maestru al destrabalarii ca sa duci 0 fata pe 
gre~ite. in zilele noastre, hainele lor sunt ±acute ca sa-l ispiteasca 
barb at, iar ocaziile abunda. Sane amintim cum a tratat-o Isus 
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fcmeia prinsa in adulter. Nimeni n-a putut arunca prima piatra. S-au 
Ntrccurat, plecand unul cate unul, iar Isus a intrebat: "Femeie, unde 
Hunt para~ii tai? Du-te ~i nu mai pacatui!" 

Preotul era mahnit. 

- Tinerii sunt azi atat de libertini! Au nevoie de indrumare. 
Am fost de acord, dar am adaugat: 
-- Trebuie sa-i invalam ca iubirea trupeasca este un dar pe care 

I)umnezeu I-a dat omenirii. Trebuie sa spunem intregul adevar, pentru 
II-I feri de orice umbra de obscenitate. 

Exista ~i ceva sacru in sex. Cea mai veche carte religioasa a lumii, 
Maneva-Darma-Sostra, spune: ,,Femeia este un altarpe care brtrbatul 
uduce samanla lui ca sacrificiu placut lui Dumnezeu". 

- Cei mai mulli dintre noi privesc femeia intr-un mod stupid, a 
spus cu regret Stancu. Femeia a devenit un obiect. Un obiect de placere 
Hau 0 papu~a bine imbracata cu care sa te afi~ezi, 0 sc1ava care sa 
fuca curalenie ~i sa gateasca, sau un idol in slujirea caruia un barbat 
sc poate pierde. Soar parea ca nimeni nu 0 socote~te ca pe un egal, 
nici macar in placerile dragostei. 

- Principalul este sa alegi un partener care sa te poata face fericit, 
zise preotul. 

- Sau viceversa, am sugerat. Unul dintre cei mai fericili oameni 
pc care i-am cunoscut a ales-o de nevasta pe urata satului, crezand ca 
ea nu va gasi pe nimeni altul sa se marite. 

- Ce romantic! a zis Stancu razand. Casatoria este doar un contract. 
Cand parinlii mei au gasit 0 fata frumoasa, cu 0 zestre potrivita, afa
cerea s-a incheiat. Am fost pe deplin multumit, mergand fiecare pe 
drumul sau. 

- A~a ca, in realitate, nu sunteli deloc casatorili, am zis. 
- Nodul a fost legat in biserica! 
- Eu consider ca 0 casatorie din interese materiale nu este valabiUl 

fnaintea Domnului, chiar daca este bihecuvantata de Papa de la Roma. 
Stancu a ras. 

- Atunci exista foarte multe casatorii lipsite de valabilitate. BAie
tii se vand fetelor bogate, exact a~a cum fetele sarace sunt vindute 
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barbatilor bogati. Nu este mai irational sa fii apreciat pentru ochii 
frumo~i - un lucru trecator, desigur deca,t pentru contul tau 
din banca, oricum mai durabil? 

Am raspuns povestindu-i lui Stancu despre 0 tanara saraca 
care parintii 0 miiritasera cu un om bogat. Dupa ani intregi de 
cire, ea sMa indragostit de croitorul care-i cosea hainele ~i sMa dus 
traiasca cu el. Multi bigoti n-au mai vrut sa-i dea nici buna ziua. 

A trai cu un barbat in afara casatoriei este un pacat, dar eu am 
cercat sa inteleg situalia ei. Parintii 0 fortasera prin bataie ~i prin 
mijloace sa accepte acea casatorie. Cel mai bun lucru era sa 
dispretuie~ti pe aceasta femeie, ci s-o ajuti ca sa capete curajul de. 
legaliza un fapt ireversibil. Am cerut oamenilor sa n-o judece 

Tanara a venit sa-mi multumeasca cu lacrimi in ochi. I-am 
ca'registrul in care sunt trecuti membrii bisericii nu coincidea cu 
tinut de Dumnezeu in cer. 

- Dumnezeu are intelegere, chiar daca nu aproba sentimentelft't 
care te-au adus in bratele altui biirbat. Dumnezeu te iube~te in 
tinuare. 

Ea mi-a sarit de gat ~i m-a siirutat ~i in momentul acela a . 
sotiamea. 

Ceilalti au izbucnit in hohote de ras. Stanc:u a intrebat: 
- ~i ce explicatii i-ali dat pentru aceastii situatie? 
- Nu era nimic de explicat, am zis. Femeia a trait fericitii 

croitorul ~i, cand el a murit, multi ani mai tarziu, i-am istorisit 
mele ce se intamplase. Ea nu se gandise la nimic rau. 

If) -

Se spune ca viata in pu~carie incurajeaza homosexualitatea, dat 
noi n-am avut prilejul sa constatam a~a ceva, po ate din cauza 
lilor, a foamei, a supraaglomerarii in care trebuia sa triiim. Profeson 
Gheorghiu sMa pronuntat cu asprime impotriva unuia sau a doua cazurt;,: 
suspecte. 
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Eu am fost de parere ca noi trebuie sa condamnam pacatul, 
dar sa cautam sa-i intelegem pe ace~ti oameni adesea nefericiti ~i sa 
Ie iertam gre~e1ile, a~a cum facem cu celelalte gre~eli omene~ti, 
incercand sa Ie vindecam. Multi oameni insemnali au fost homosexuali 

Alexandru cel Mare, Hadrian, Platon, Leonardo da Vinci; numero~i 
homosexuali au dovedit in opera lor adanci sentimente cre~tine~ti, 
de la Socrate - care a fost numit "cre~tin inainte de aparitia lui Cristos" , 

pana la Michelangelo ~i piina in zilele noastre, Oscar Wilde ~i Andre 
Dunant, fondatorul Crucii Ro~ii Intemationale. 

- Da, cunosc lista acestor onorabili, a zis Gheorghiu, dar cu ho
mosexualii cum rwane? 

Un rabin ne-a reamintit un sfat continut in cartea de mare inte
lepciune practica, Talmudul. 

- Aici se spune ca, daca un rabin nu poate sa-~i infranga 0 pomire 
rea, ar trebui cel putin sa evite scandalul, sa-~i acopere fata cu un val 
~i sa pIece in alt ora~, iar apoi sa se intoarca ~i sa· propoviiduiasca 
legea. 

Paul Cemei, un tanar care tlcuse parte dintr-o organizatie natio
nalista, zacea pe un pat vecin. Deodata, a sarit in picioare spunand: 

Am sa va pun in fata unei probleme reale, care mie mi-a distrus 
viata. Cu cativa ani in urma, am cunoscut 0 fata - sa-i zicem Jeni. 
Ne-am indragostit unul de celalalt. Nu mi-a permis niciodata s-o con
duc acasa. Era tare sfioasa, a~a ca piina la urma am hotarat sa-i cer 
direct tatiilui ei incuviintarea sa ne casatorim. Cand am gas it casa ~i 
mi-am spus numele, el a ie~it ~i a zis: 

Fiule, Jeni mi-a povestit totul despre dumneata! 
L-am privit cu oroare. Era rabin, avea steaua lui David pe piept. 

Eu eram antisemit.N-am ~tiut ce sa fac. Am indrugat ceva, ca n-avu
sesem habar ca Jeni provenea dintr-o familie de evrei, ~i am plecat. 

A tlcut 0 pauza. 
Pe fata n-am mai vazut-o de atunci. Eu nu m-am casatorit 

niciodatii. N-am putut-o uita. Am auzit ca ~i ea a camas nemiritatl. 
Cemei povestise cu emotie cele intamplate. 
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- Cdnd vei ie~i din inchisoare, poate ca nu va fi prea tarziu, a 
Stavrat. 

- Dar, daca ne-am putea casatori, a intrebat Cemei, care 
noi ar trebui sa-~i schimbe religia? Eu sunt ortodox, iar ea evre'''· 

- Sau dai 0 mare insemnatate credintei dumitale, ~i atunci 
pop schimba pentru nimic in lume, sau nu-i dai importanta ~i 
ai putea tot atat de bine s-o parase~ti, i-am spus. Dar, intrucit' 
iubip unul pe altul, de ce nu v-ati pastra fiecare religia? 

- A~ vrea sa avem copii, a replicat el. Ar trebui saA cre~tem 
intr-o religie, fie in cealalta. 

M-am gandit ca, pe masura ce copiii ar cre~te, Cemei ~i sotia 
le-ar putea explica, fiecare, credinta lui fiecare respectand-o pe. 
celuilalt ~i lasandu-i pe copii sii aleaga ei in~i~i mai tilrziu. 
dragostea dumitale, ai putea-o aduce pe ea, incet-incet, catre 

- Parintii ei n-ar aproba niciodatii ca ea sii-~i schimbe religia, 
spus Cemei. 

- Ea e datoare sa-i asculte, binemteles, dar nu in materie de I\;U""O., 

Stavrat a clatinat din cap. 

- Cinste~te pe tatal ~i pe mama ta, a citat el. 
- Dar, domnule general, a zis Cemei, tatiil meu a plecat de 

cdnd eu mai eram inca in leagin. Mama mea a plecat ~i ea cu 
Am fost crescut intr-un orfelinat. 

Nimeni n-a putut gasi raspuns unor astfel de intrebari. 
- A~ fi vrut sa rna opresc ~i sa rna gdndesc inainte de a fi plecat 

la casa ei, in ziua aceea, a zis Cemei. 

De cate. ori nu i-am auzit pe detinuti spunand asemenea 
Suntem ca ni~te automobile cu farurile montate la spate. PMU1nd~i 

inapoi, vedem raul pe care I-am provocat ~i oamenii pe care 
lovit. Intelegem prea tmiu ca, daca ne-am fi oprit sa cantarim' 
neajunsurile produse familiilor noastre, sanatapi ~i demnitatii nnac<t,.... 

n-am fi procedat a~a cum am t'acut-o. 
Cdnd Cemei a plecat, generalul a spus: 
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- E un baiat cumsecade. Cdnd unii 0 apuca astazi pe cai gre~ite, 
lumea arunca vina pe proasta cre~tere, dar in asta are un rol ~i raul 
mo~tenit. Cdnd cre~tem animale, ne ingrijim de soiul lor, dar pe 
criminalii nu-i impiedicam sa-~i sporeasca neamuL 

Cre~tinii nu pot ignora problema fundamentala a ereditatii. N oi 
incercam sa-l remodel am pe adult sau sa pedepsim pe criminal, dar 
nu cerem niciodata viitorilor parinti sa analizeze daca nu cumva 
incarciitura lor genetic a ar putea dauna viitoarei progenituri. Sexu
alitatea nu exista numai pentru a aduce copii pe lume: ea are propria 
ei valoare, aducdnd vietii mai multa noblete ~i fericire. Aceasta este 
scuza no astra cand aducem copii pe lume la intamplare, pentru un 
moment de placere, uitdnd ca procreatia este un act sacru. 

Majoritatea detinutilor, carora niciodatii nu Ie ajunge hrana, pun 
nevoile sexuale pe acela~i plan cu foamea. La judecata de apoi, 
oamenilor li se va repro~a ca nu i-au hranit pe infometali; ~i Ii se va 
repro~a, de asemenea, daca nu au satist'acut setea de dragoste a 
partenerilor lor ori de cate ori ar fi putut, innobilandu-i pe ace~tia ~i 
flicdndu-i mai fericili. 

Desigur, exista 0 nedreptate pe plan sexual, intocmai cum exista 
pe plan social ~i economic. Este una dintre cauzele prindpale ale 
suferintelor omene~ti. Dar sa nu uitAm ca orice lege, chiar legea divina, 
este inevitabil pulin nedreapta, ddnd acelea~i indatoriri unor oameni 
inegal inzestrati ~i care traiesc in conditii inegale. Legea stabile~te 
reguli pentru cei bogali ~i cei sarad, pentru cei subdotap ~i cei su
pradotati sexual, pentru ignoranli ~i pentru intelectuiili. 

Casatoria trebuie sa fie 0 chestiune de onoare. Iti asumi indatorirea 
sa fii fidel. Dragostea este un sentiment ~i toate sentimente~e sunt 
schimbatoare; nimeni nu iube~te ~i nid nu tine cu aceea~i intensitate 
sup!rare ve~nica. Este 0 lege a naturii ca pasiunea sa scada in intensitate 
pe masura ce omul imbatrdne~te, a~a ca ea nu poate fi nici garanlia 
unei casatorii feridte. La temelie trebuie sa fie pus altceva: hotararea 
de a fi loial ~i a-I face fericit pe celalalt. 

Intrucat este cu neputinta sa fie satisflicute necesitatile sexuale 
ale tuturor, am discutat despre castitate ca altemativa. Catolicii au 
pledat pentru celibatul preolimii. 
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Euam spus: 

Dadi celibatul este impus ~i casatoria interzisa sub juramlDl 
atunci incapacitatea preotului de a se' abtine poate impieta 
credintei lui. 

- Dar celibatul se poate transforma intr-o mare fortA creatoare, 
a spus preotuL Ma indoiesc ca Spinoza, Kant, Descartes, Newton~ ., 
Beethoven au cunoscut vreodata femeia, in sens biblic. 

Parerea mea a fost ca principalul ajutor care trebuie dat oamenilo' 
este ca, pe cat ii sta in putinta fiecaruia, sa-~i sublimeze aceasta 
nire natural a pe Iag~uri utile societatii ~i lui Dumnezeu. Dupa 
putini pot fi c~ti. To~i, trebuie sa inte1egem din ce in ce mai 
ca trupurile nu ne-au fost date numai pentru satisfacerea placp'l'i 
proprii, ci mai ales ca temple ale lui Dumnezeu, inchinate slujirii 

17 -

Eu ~i Gheorghiu am mers cu schimbul sa--:l ingrijim pe 
care zacea in camera 4, tu~ind slab. Doctorul Ghitulescu a spus: 

- Daca mananca, mai rezista zece zile. De fapt, vizitele mel.,. 
nu-i sunt de ajutor. Eplin de remu~cari pentru ca m-a batut. Ii face: 
rau sa rna vada. 

Am intrebat daca putea fi mutat in celula mea. Doctorul a aranjat 
totul, a~a ca Boris a fost transportat intr-un pat langa mine ~i I-am.. 
ingrijit in timpul ultimei sale saptamani de viata. 

Se topea vAzand cu ochii, din tot parol ii ramasesera cateva ~uvite, 
obrajii ii erau scobiti, transpira toata ziua din cauza febrei, iar eu il 
~tergeam. 

- in cunind totul se va sf'~i, murmura el. Mi-a spus un preot, 
candva: "Ai sa putreze~ti in lad". A~a sa fie? 
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De ce ti-o fi spus-o? I-am intrebat. 
- h blestemam pe Dumnezeu pentru suferintele mele. A spus ca 

voi fi pedepsit in vecii vecilor. 
Un pastor, pe nume Valentin, a intervenit: 

Oamenii blestema partidul comumst, dar acesta cateodata ii 
pune in libertate. Daca ladul ar dura la nesfar~it, Dumnezeu ar fi mai 
ril.u decat Securitatea noastrA. 

Boris a deschis ochii. 
- Vrei sa spui di nu crezi in focul ve~nic? 
- Invatatura biblica despre chinurile nesf'ar~ite ale Iadului este, 

subiectiv, adevarata. Dar ce este, de fapt, ladul? Dostoievski il nume~te 
o stare de con~tiinta. EI a fost credincios ortodox. In "Fratii Kara
mazov" I-a defmit astfel: "Cred ca Iadul este suferinta de a fi incapabil 
de iubire". 

- Nu cred sa am ceva impotriva unui astfel de iad, a spus Boris. 
Eu amzis: 
- Poate ca nu ti s-a intamplat niciodata sa traie~ti acol0 unde 

nu-i iubire. Inchipuie~te-ti ce poate fi acolo unde raul nu are ca tov~ 
decatraul. 

Boris a zambit. 
- Sigur ca mi-ar fi urat sa dau peste fosta mea ~eIa, Ana Pauker, 

acolo jos. 
Statea cu1cat ~i se gandea. 

Acel preot catolic, care mi-a spus ca voi arde ve~nic in flacanle 
ladului fiindca am hulit, era un om bun. N-a Iacut rau niciodata, 
nimAnui. To~i, credea ca Dumnezeu avea sa rna chinuie la nesIar~it 
pur ~i simplu din razbunare. Dumnezeul in care credea era mai rau 
decatel. 

Pastorul Valentin a spus: 
- N -am nici 0 indoiala ca cei din lad 11 cred 0 pedeapsa ve~nicA. 

In acest sens, Biblia spune ca este tara sIar~it, a~a cum ni se pare 
noua :tara siar~it detentia. Dar, chiar ~i in cele mai rele condipi, vedem 
oameni care ajung sa-L iubeasca pe Dumnezeu ~i sa inteleaglcl au 
pacatuit. In parabola lui lsus despre saracul Lazar, in lad bogltatul 
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da semne ca. inima lui s-a schimbat. Fusese un egoist ~i acum 
ingrijea de soarta fratilor sai. Nimic, nicaieri, nu ramane neschim~ 
in natura. Oaca. in lad cineva se schimba in bine, atunci se deschideOl, 
cale a sperantei! 

Boris a strigat cu voce slaba ca.tre detinutii de pe 
apropiate. 

Veste buna., bliieti! Pastorul Valentin zice ca., la urma urmei,' 
posibilsa nu ra.manem in frigare pentru ve~nicie! 

S-au iscat rosete. Frimu, Stavrat ~i aitii au venit pana.la noi. 
Ei bine, a intrebat Frimu, eu ce pedeapsa. 0 sa. primesc? 

Frimu era un om lacom. A~a ca. i-am spus: 
- Primii cre~tini povesteau ca. un om care a ajuns in lad s-a 

ga.sind un ospa.t prega.tit. A recunoscut multe personaje celebre 
in jurul mesei. "Totdeauna aveti asemenea festine?" a intrebat 
"Oesigur, putem comanda orice dorim!" "Atunci care-i pedeapsa 
voastra.?" "Pedeapsa e ca nu putem niciodata duce la gurii hrana pe, 
care am apucat-o cu mana". Noul venit a intrezarit 0 solutie. "Oar 
poate fiecare din noi sa-l hraneasca pe vecinul sau, iar acesta 
hra.neasca pe el?" "Cum? Sa-l ajut pe aitul? Mai degraba rabd 
foame in continuare!" 

Generalul Stavrat a spus: 
- La ~coala ~i la biserica am invatat ca Oumnezeu ii va pedepsi in' 

veci pe cei ce mor tara sa. se pocaiasca ~i pe necredincio~i. Asta e 
dogma ce ne-a fost siiditii in minte. 

Siidita in minte, dar poate nu ~i in inima., domnule general. 
Vedem in jurul nostru oameni care-L biestema pe Oumnezeu ~i-I 
neaga existenta fiindcii suferii pe nedrept. Oesigur, vor fi jude
cali dupa faptele, vorbele ~i gandurile lor. Si atunci? Sii zicem ca. 
vedeti un stra.in in primejdie de a fi omorat: ati fi primul care ar da 
fuga sa-l ajute. Oaca un cre~tin ar crede intr-adevar ca. aproapele sau 
va fi chinuit pe vecie in lad, ar trebui sa. incerce zi ~i noapte sa-l 
convinga sa se poca.iascii ~i sa creada. Ce trist e ca acest lucru nu se 
intampla! 
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Vechile prejudecati ale lui Boris ciideau una dupa aIta, dar el, in 
loc sa fie mai vesel, era din ce in ce mai deprimat. 

- Simt ca mi-am irosit viata, spunea. M-am crezut de~tept. In 
ultimii cincizeci de ani am indrumat 0 multime de oameni pe cai gre
~ite. Oaca Oumnezeul vostru existii, nu rna va primi in Rai! A~a ca 0 

sA rna duc jos, s-o intalnesc pe scroafa aia batrana. de Pauker. Acum 
chiar ca sunt speriat! 

Adesea, cand nu putea dormi, rna chema sa. stau de yorba" cu el. 
Cine 0 sa. se roage pentru mine ca.nd 0 sa mor? intreba. 

Credea ca luteranii interzic ruga.ciunile pentru moqi. I-am spus 
ca Luther n-a vrut ca oamenii sa.-~i inchipuie ca, indiferent cat ar fi 
pa.catuit, era suficient sa plateasca. un preot oricand sa se roage pentru 
ei ~i sa-:-i scoata. din purgatoriu. 

Pastorul Valentin a zis: 
- Noi ne ruga.m pentru tovara.~ii detinuti care mor in fiecare zi. 

N-ar fi 0 dovada de iubire sa. incetam a ne mai ruga tocmai cand 
sufletul parase~te trupul- numai pentru motivul ca s-au certat catolicii 
cu protestantii pe tema ruga.ciunilor ob~te~ti, acum patru sute de ani. 

- Si rugaciunea Ie e de ajutor? 
- Oa, a zis el. Inaintea lui Oumnezeu toti tra.iesc, ~i eu privesc 

la ei tot a~a. lar daca. tra.iesc, sunt sigur ca rugaciunea ii poate ajuta. 
- Oaca a~ fi in locul dumneavoastra, n-a~ irosi rugaciunile pentru 

unul ca mine, a spus el razand u~or, pana. cand rasul i-a fost curmat 
de un acces de tuse. 

Valentin a zis: 
- Eu sunt convins ca ai tacut muIt bine. E sigur ca exista. multi 

oameni rai - dar eu rna rog ~i pentru cei mai rai dintre toti: Stalin, 
Hitler, Himmler, Beria, Gheorghiu-Oej ... 

- Oumneavoastra. cum va rugati? m-a intrebat Boris abia auzit. 
- lata cum, i-am ra.spuns eu: "Ooamne, iarti1-i pe pa.cato,ii Ii pe 

criminalii cei mari ~i, printre cei mai rai dintre oameni, ~i pe mine". 
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Odata am discutat cu Boris timp indelungat. Lini~tea era amt do 
mare, incat puteam auzi vocea laudaroasa a lui Frimu din celula ailOj 
turata. 

Se radea ~i se chicotea pe seama ispravilor sale amoroase. Timp " 

de cateva ore, Boris a ramas tacut. Am crezut ca adormise. Deoda_,;:: 
amurmurat: 

- Oare cum va fi? 
- Ce anume? l-a{Il intrebat. 
- Judecata lui Dumnezeu. Oare ~ade pe un tron inalt ~i zice: 

lad, in Rai, in lad in Rai, pe masura ce sufletele se inIati~eaza inaint~.:~ 
Lui? Eu, unul, nu-mi pot imagina. . 

I-am spus cum imi imaginam eu aceste lucruri. 
- Dumnezeu ~ade pe un tron cu 0 perdea mare in spate Ie Lui 

noi, unul dupa altul, venim inaintea Lui. Apoi Dumnezeu face 
semn cu mana Sa dreapta, iar de dupa perdea apar fiinte minunate 
Fiecare dintre aceste fiinte sta in fata unuia dintre cei care tre 
judecati. Noi, cei acuzati, intrebam: "Cine este aceasta frumoasa fiinll 
din fata mea?" Dumnezeu raspunde: ,,Aceasta fiintll e~ti tu, a~a 
ai fi fost daca m-:ai fi ascultat." $i apoi incepe Iadul ve~nic de remu~"au""il 

-Remu~care? a ~optit Boris. 
In timpul noptii, a avut 0 hemoragie. Am trecut prin momentt/:l 

grele cu el; apoi a intrat in coma. A zacut lini~tit, cu ochii larg deschi'i 
atintiti spre tavan, tara sa vacla. Pulsullui era slab, totu~i 11 mai simtearti 
sub degetele mele. Deodata ~i-a tras mana ~i s-a ridicat in capul oa~. 
selor. A scos un strigat care mi s-a pamt ca-i smulge sufletul din trup: 

, ' 

- Doamne Dumnezeule, iarta-ma! 
Cativa dintre detinutii din jurul nostru s-au trezit ~i au uv...ualU~', 

suparati, inainte de a adormi la loco 
Cand s-au ivit zorile, am inceput sa-i spa1am trupul ~i sa-l pregatin't;) 

pentru inmormantare. In timp ce faceam acest lucru, cineva I-a in~. 
~tiintat pe episcopul ortodox dintr-o alta celula de la capatul corid()O(., 
rului ca murise un om. A venit ~i a inceput ritualul. Eu mi-am continuat 
treaba. Din cand in cand, episcopul se intrerupea ca sa ~uiere: 

- Opriti-va! Respectati slujba! 
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Dar eu nu I-am luat in seama. Cand ritualul s-a sf'ar~it, episcopul 
m-a dojenit din nou pentru ca mi-am continuat treaba in timp ce el 
spunea rugaciunea. 

- Dar unde ati fost toata saptamana trecuta, cand omul acesta era 
pe moarte? I-ati tinut cea~ca la gura cand a vrut apa? De ce ati venit 
sa-i faceti 0 slujba abia acum, cand ea nu inseamna nimic pentru el? 

Eram amandoi furio~i. Slujba lui parea ceva amt de lipsit de sens 
alaturi de strigatul acela ta~nit din adancul inimii: "Doamne Dum
nezeule, iarta-ma!" 

1.9 


Primavara anului 1955 a adus semne de dezghetpolitic. Mai multi 
comandanti de inchisori au fost arestati pentru "sabotaj". S-a primit 
ordin ca unii dintre noi sa fim mutati intr-o alta inchisoare. 

Doctorul Ghitulescu a spus: 
- Nu e indicat sa fiti transferat, dar nu putem face nimic. A Yeti 

grija de sanatate. Iar daca faceti rost de alta doza de streptomicina 
n-o mai dati altora! 

Mi-am luat ramas bun de la prietenii mei, care aveau lacrimi in 
ochi. 

- Ne yom mai intalni, sunt sigur, a spus profesorul Gheorghiu. 
Mi-am auzit numele strigat ~i, in curte, m-am alaturat unui ~ir de 

oameni. Eram 0 adunare bizara, cu capetele noastre rase ~i cu hainele 
pline de petice, carand fiecare 0 boccea de zdrente: tot avutul nostru. 
Unii abia puteau umbla: totu~i, acelora dintre noi care ispa~eau 
condamnari indelu~gate ni s-a ordonat sa ne a~ezam jos, ca sa ni se 
puna lanturi la picioare. 

Ofiterul politic I-a supravegheat pe fierar in timp ce acesta trecea 
de la un detinut la altul. Cand mi-a venit randul, a avut un zambet 
sarcastic. 

- Ah, Vasile Georgescu! cu siguranta ca ai ceva de zis fiindel 
e~ti pus in fiare! 
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Culcat pe 0 parte, m-am uitat in sus ~i am replicat: 

- Da, domnule locotenent, va pot raspunde printr-un cantec. 

EI ~i-a pus mainile la spate ~i a zis: 


Da-i drumul! Sunt sigur ca ne-ar placea tuturor sa-l auzim. 
Am cantat cateva cuvinte de la inceputul imnului Republicii;, 

,,2drobite catu~e in urma raman". Ciocanul fierarului ~i-a incheiat, 
misiunea cu cateva lovituri in plus, iar eu, in tacerea stanjenitoare, 
amadaugat: 

- Dumneavoastra cantati des pre catu~e ca acestea cad zdrobitCJ,l; 
dar acest regim a pus in lanturi mai multi oameni decat oricare 

Locotenentul n-a avut replica. Din camera de garda s-a auzit 
racnet anuntand sosirea ma~inilor. Am fost du~i la gara ~i 
in vagoane. Am zacut in ele ore intregi pana ce trenul s-a pus in 
care scaqaind ~i zmanganind peste campii. Era 0 zi frumoas! ~i 
de var!, dar ferestrele erau vopsite p~ din afar!. Noi nu puteam 
nimic. 

.. ell Dllmnezell In slIbteranii .. 

PARTEAA CINCEA 
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De~i circa trei sute de kilometri despart Bucure~tiul de vechea 
inchisoare din Craiova, trenul nostru s-a oprit ~i a pomit de atatea 
ori, incat c!l!toria noastra a durat aproape dou! zile ~i dou! nopti. 
Un zvon despre locul c!tre care ne indreptam a inceput sa circule 
chiar mai inainte ca zidurile groase, vechi de 0 suta de ani, ale celebrei 
pu~clirii din Craiova s! apar!. 

Lanturile ne-au fost scoase in curtea pavata. cu piatr! ~i am fost 
impin~i cu violenta de-a lungul unor pasaje intunecoase, imbacsite 
de murdarie. Am fost b!gati in grupuri mici in celule, de-a lungul 
unei galerii. Se auzeau glasuri protestand din interiorul acestora: 

- Aici nu mai e loc, ne inabu~im! 
Gardienii i-au inghesuit cu forta inauntru pe noii-veniti. Era ca 

la orele de varfin metrouri. 
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Un ghiont in ~ira spinarii m-a imbrancit inainte, iar u~a s-a trantit 
in spatele meu. Duhoarea din celula mi-a intors stomacul pe dos. 
inceput, n-am putut vedea nimic. Am mers pe pipaite ~i mana mea 
s-a retras indata, dand de un trup asudat ~i aproape gol. Cu incetul. 
pe masura ce rna obi~nuiam cu lumina slaM a becului din tavan, 
vazut ~iruri de priciuri suspendate, intesate de oameni care zacea .. 
respirand gaiait. Multi altii, de asemenea pe jumatate goi, ~edeau" 
pe podea sau rezemati de ziduri. Nici unul nu se putea mi~ca flIt 
sa-~i trezeasca un vecin, ale carui blesteme ii stameau pe toti ceilalp.. 

~ederea mea in aceasta celula in timpul urmatoarelor doua luni 
fost intrerupta numai de drumurile pe care Ie Iaceam carand tinp.tp.II!!I' 

afara, la canalul pestilential. 
Le-am spus detinutilor ca eram pastor ~i am rostit 0 scurta 

gaciune. Cativa m-a\l injurat, dar multi au ascultat in lini~te. 
cineva m-a strigat pe nume, de pe un prici de sus, ascuns in intum;;L 

- Va recunosc vocea, a zis necunoscutul. V -am auzit 
la faimosul Congres al cultelor, acum cativa ani. 

L-am intrebat cine era. Mi-a raspuns: 
- Vorbim maine. 
A urmat 0 noapte lunga. La 5 dimineata, un gardian a sunat 

teptarea, batand cu 0 bara de fier intr-o bucata de ~ina de cale 
Omul de pe priciul de sus, un ins marunt, cu 0 carpa rasucita in 
capului, a coborat ~i mi-a strans mana. 

- Bine ca v-am recunoscut vocea in intuneric, a spus el pnv'"..i 
du-ma fix, cu ochi injectati. Nu v-a~ fi recunoscut dupa chip. Vad 
partidul s-a razbunat pentru protestul dumneavoastra. Ce slab "um"~ul 

. Era Nassim, un hogea care reprezentase 0 mica comunitate 
sulmana de pe insula Ada-Kaleh, la Congresul cultelor din anul1 

Prietenia noastra a inceput pe cand incercam sa inghit 
meu pranz la Craiova. Sosirea supei in celula era precedata de 
respingator miros de grasime. F oi de varza putreda ~i bucati 
late de nu ~tiu ce pluteau intr-o spuma. Dar trebuia sa mancam, 
ca mi-am golit farfuria. 
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- Cum de-ati putut? a intrebat hogea, caruiil i se intorsese sto
macul pe dos 

- Este un secret cre~tin, am spus eu. in timp ce mananc laturi, rna 
gandesc la cuvintele Siantului Pavel: "Bucurafi-vii cu cei care se 
bucurii". Apoi mi-amintesc de prietenii din America: acum ei 
mananca pui fript, iar eu ii multumesc Domnului impreuna cu ei, 
inghitind prima gura de laturi. Dupa asta, rna bucur cu prietenii din 
Anglia, care acum probabil ca mananca friptura de vaca, ~i mai inghit 
o gura. in felul acesta, .evocand mai multe tari unde oamenii 0 duc 
bine, rna bucur cu cei care se bucura ~i raman in viata. 

Hogea ~i cu mine trebuia sa impartim un prici in timpul sufocan
telor nopti caniculare. Era un noroc ca nu zaceam pe podea. 

- Sunteti foarte lini~tit cand stati culcat, a zis el, in timp ce altii 
de pe langa noi se vanzoleau. 

- Ce credeti, va ajuta ~i in aceasta privinta Siantul Pavel? 
Am replicat: 
- Da, pentru ca acum rna bucur cli cei din Vest, gandindu-ma la 

caseIe lor confortabile ~i la cartile pe care Ie au, la vacantele pe care 
Ie pot planui, la muzica pe care 0 asculta, la dragostea pe care 0 poar
ta sotiilor ~i copiilor lor. ~i-mi reamintesc a doua parte a versetului 
din Epistola catre Romani: «~i plangeti cu cei care plang». Sunt sigur 
ca, in Vest, multe mii de oameni se gandesc la noi ~i incearca sa ne 
ajute cu rugaciunile lor. 
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Toti oamenii din pu~carie simt nevoia sa-~i impuna opiniile. Le 
place sa discute in contradictoriu. Explodeaza de manie pentru un 
cuvant. ~i, cand gasesc pe cineva care nu raspunde insultelor eu 
insulte, i1 chinuiesc ~i mai mult. in conditiile de la: Craiova, greutAlile 
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pe care Ie-am intampinat erau aproape de neindurat. Cand predic-, 
trebuia sa-mi inalt vocea peste bombaneli ~i pretinse sforaitut 
Detinutii erau plictisiti pana la exasperare. Nu aveau resurse interin .... 

~i tanjeau dupa obi~nuitele lor distractii. Am descoperit cll 
dicile stameau discutii ~i apoi certuri. Dar oricine putea povesti'''' 
intamplare, in special 0 crima, fiind sigur ca este ascultat. A~a 
Ie-am povestit romane senzationale inventate de mine, in care mesaiUI 
cre~tinesc juca un rol central, fara a fi ostentativ. 

Eroul meu cel mai popular era un bandit nurnit Pipa. Am povedl 
cum mama mea, ca fata, 11 vazuse dindva la tribunal ~i nu putuse 
niciodata privirile lui salbatice de fiara. haituita. 

Parintii lui Pipa fusesera bogati. Murisera pe cand el era 
lasandu-l in grija unui tutore care I-a in~elat ~i I-a deposedat de tot 
mo~tenise. Pipa s-a angajat la un han, unde proprietarul i-a 
sa-i pastreze simbria pana se intorcea din armata, ca sa-~i poata 
pe picioare propria afacere. Cand s-a liberat din armata, hangiul 
recunoscut intelegerea lor ~i tanarull-a ucis, injunghiindu-l. 

Pipa a devenit haiduc. Din barlogullui din munti, a dat 0 serie 
lovituri, toate pe la hanuri. De-a lungul mai multor ani, a 
treizeci ~i ~ase de hangii. (Cdnd am ajuns la acest punct, aSCUU.aLUl\l 
mei au plescait din buze in semn de admiratie.) Nu-i lipseau 
Impreuna eu alp doi haiduci, imbracati cu toti in cele mai bune 
de furat, a acostat ni~te alpiniste ~i a convins trei fete sa stea cu ei 
masa. Au pus somnifere in Yin ~i Ie-au dus in pe~tera lor. Asta a 
capac; dar, din punctul acesta al versiunii mele, fete1e, 
i-au tinut in ~ah pe rapitorii lor, spunandu-Ie pove~ti in stilul celor 
mie ~i una de nopti". Aceste intrigi amoroase au avut ca rezultat 
cea mai frumoasa dintre fete, istorisind. Eva~ghelia, i-a ca~tigat 
haiduci, convertindu-i. 

- Domnule pastor, a spus un padurar, pe nume Rodion, am 
muIte istorii cu crime, dar nici una ca ale dumneavoastra, care 
incheie intotdeauna cu criminalul, victima ~i politaiul mergand 
preuna la biserica. 
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Apoi a fost bine primitil istoria lui Dillinger, care, dintr-o haimana 
fnfometata, a ajuns cel mai cumplit gangster al Americii. Viata lui se 
lIsemana cu a muItora din celula noastra. Copilaria distrusa ~i ne
dreptatiile sociale sunt preludiile obi~nuite ale unei cariere criminale, 
iur Dillinger incepuse prin a-I jefui de cativa dolari pe un casier de 
cinematograf. 

Cand ajungem sa mtelegem cum au putut deveni Pipa ~i Dillinger 
ceea ce erau, suntem in stare sll-i compatimim, am spus eu, iar din 
mila izvorll~te iubirea, ~i iubirea dintre oameni este unul din marile 
leluri ale cre~tinismului. Noi ii condamnllm pe oameni, dar cat de rar 
Ie aratam iubirea care ar putea sa-i salveze, oprindu-i de la crima? 

Acum a~ fi putut vorbi douazeci ~i patru de ore pe zi fara ca 
cererea de pove~ti sa se epuizeze. Am inceput sa folosesc ~i operele 
clasicilor, care priveau lucrurile dintr-o perspectiva cre~tina, recur
gand astfella episoade din "Crima ~i pedeapsa" a lui Dostoievski, 
sau la "Invierea" lui Toistoi, povestite in serial. 

Adesea i~i povesteau ~i ceilalti detinuti propriile lor intamplarl, 
cornice sau tragice, sau ~i una, ~i alta. Rodion, inalt ~i slab ca ~i copacii 
pe care-i ingrijea, dusese 0 viata lipsitil de evenimente pana in ziua 
cand, trecand cu doi prieteni printr-o padure, s-a uitat indarat ~i a 
vazut padurea in flacari. 

- Cand am ajuns in primul sat, am fost arestati sub invinuirea ca 
noi am fi dat foc, a zis el. Am fost batuti pana ce am marturisit ca 0 
fticusem ca sa sabotam "colectiva" de acolo. Dar la proces a aparut 
adevaratul vinovat, iar noi am fost achitati. Nu insa ~i eliberati. 
Ne-au luat la militie ~i ne-au spus: 

- Acum marturisiti ce altceva ati mai facut. 
Torturati, am decIarat ca pusesem la cale un sabotaj, ceea ce era 

pe de-a-ntregul inventat. A~ fi spus orice, numai sa inceteze chinul! 
Am fost condamnati la cincisprezece ani fiecare. La Craiova s-au 
mai petre cut ~i aIte istorii asemanatoare. In scurt timp, ne-am cunoscut 
unii pe altii pe toate fetele. Era 0 atmosfera tensionata. Nimeni nu 
suporta contradictia ~i orice simt al masurii, orice 10gica disparuseri. 
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Cand am repovestit romanul "Foamea" allui Knut Hamsun, ~i 
vazut multe priviri stralucind, iar un detinut numit Popescu mi-a 
cand grupul s-a impra~tiat pentru cina, cat de mult 11 impresionaso~i 

I-am sugerat sa-i ofere 0 bucatidi din painea sa lui hogea, care 91 
ferea de mancare, temandu-se sa nu contina grasime de pore, interzi~ 
de Coran. Dar, daca inima lui Popescu fusese mi~cata de povestc~ 
mea, stomacullui nu se lasase impresionat. Propunerea mea a fost' 
ignorata. 

Intelectualii erau prizonierii cuvintelor. Daca cineva vorbea U~"~l'iii. 
o descoperire ~tiintifica americana, era luat peste picior ca 
pagandist al americanilor. Daca cineva pomenea despre un scriitot!i 
rus modem, acesta era calificat drept scrib platit de oficialitat~.~: 
Catolicii respingeau, tara s-o cerceteze, intelepciunea filozofilor 
Evreii ~tiau prea putine lucruri despre gandirea cre~tina. 

Odata, Ie-am vorbit despre 0 carte religioasa pe care imi 
pusesem s-o scriu ~i la care eugetam mult noaptea. Verdictul a 
indata: 

- Cazuistica luterana, a strigat un ortodox. 
- Se vede cat de colo ca e~ti protestant, a zis altul. 
Peste cateva zile, vorbind eu cei doi, am citat pe larg din 

adevarului", opera a unui mare scriitor roman N ae Ionescu: primire 
a fost entuziast~. Am hotlirat ca, daca vreodata voi avea nevoie de 
public binevoitor pentru opiniile mele, sa tiparesc cartea sub un 
inventat, fiindca am avut succes punand ideile me Ie sub numele 
Nae Ionescu. 

Alexandru, un student, s-a ridicat zambind superior ~i ne-a recit .... 

cateva versuri de-ale lui. I-am sugerat calm sa mai citeze unele, 
care le-a prezentat drept un sonet shakesperian. 

- Superb! au spus in cor criticii. 
Fara sa tradez secretullui Alexandru, Ie-am spus ca n-ar trebui 

se lase impresionati de celebritatea numelor. Shakespeare, Byron 
ca sa rna refer numai la poeti englezi - au sustinut ~i idei tara 

Un Mtran ofiter de cavalerie n-a fost de acord. 
- Nu sunt un om de litere, a zis el, dar I-am admirat intotdeaun~ 

pe Gunga. Prin el, Kipling a creat tipul soldatului erou! 
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- Poate ca Gunga Din a fost mai bun decat mine, am spus eu, dar 
el ~i-a dat viata luptand pentru englezi, impotriva indienilor, propriul 
sau popor. Ce parere ati avea despre un roman care ar muri luptdnd 
pentru ru~i, impotriva compatriotilor sai? 

Un specialist in materie a elogiat nobletea de gandire a lui Shake
speare. 

I-am raspuns ca, pe vremea cand traia Shakespeare, problemele 
Reformei~i puritanismului ii antrenau in discutii aprinse chiar ~i pe 
maturatorii de strada; totu~i, un istoric care ar citi numai piesele lui 
Shakespeare abia ~i-ar da seama ca cre~tinismul ajunsese in Anglia. 
"In toate piesele lui, rar gase~ti un personaj cre~tin", am zis. Cordelia 
e cre~tina, dar se casatore~te cu uciga~ul sotului ei. Hamlet viseaza la 
razbunare, dar nu are nici vointa sa actioneze, ~i nici nu poate uita. 
Polonius este un intrigant, Ofelia nu-~i gase~te scapare decat in ne
bunie, Othello este uciga~ de profesie, Desdemona seamana cu 0 

femela pe care au apucat-o caldurile. Iago este un monstru de cinism 
~i in~elaciune. Shakespeare a fost un mare poet ~i un psiholog innascut, 
dar nu avea nici cea mai slaM idee despre ceea ce este un caracter 
cre~tin. 

- Poate ca nici nu exista in realitate ceea ce dumneavoastra nu
miti "un caracter cre~tin", a zis interlocutorul meu. 

I-am spus ca el n-avea de unde sa ~tie asta, pentru ca se afia in 
inchisoare doar de cateva saptamani. Dupa ce avea sa stea mai mult 
timp, va ~ti mai bine. Va cunoa~te el insu~i acea bunatate de care eu 
avusesem parte: pacato~ii care se spovedeau cand i~i dadeau ultima 
sufiare, sfintii care-~i iertau uciga~ii, a~a cum speram ~i noi sa fim 
iertati in cele din urma. ~i i-am citat cateva versuri care aratau ce 
mare poet cre~tin ar fi putut sa fie Shakespeare: EI a scris: 

Se ziee ea vorbele muribunzilor ne atrag atenlia 

ea 0 adiinea armonie; 

Cuvintele lor sunt puline, dar rareori se irosese fn zadar, 

Fiindea eei eare-~i rostese euvinte~fn c~in respeeta adevarul. 


Ce bine s-ar fi aplicat acest pasaj ultimelor cuvinte rostite de Isus 
pe cruce! 
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Micul hogea ne putea invata multe despre supunerea fata de 
divina. Ne reamintea adesea ca fiecare capitol al Coranului, cea 
raspandWi carte din lume dupa Biblie, incepe cu urmatoarea . 
cape: "In numele lui Allah celmilostiv ~i iertator", ~i incerca sa 
in viata zilnica acest precept. Nasim ingenunchea de cinci ori pe 
pe podeaua tare ~i se prostema catre Mecca. Oamenii se amuzau 
seama lui. 

- Cand un roman cere paine, un englez bread, un neamt Brot, 
italian pane, cu totH cer acela~i lucru, Ie-am spus. Gheorghe 
~liltolic, a~a ca face semnul crucii intr-un fel. Carol e ortodox, il 
altfe!. Ion, care e baptist, i~i impreuna mainile. Atunci, de ce 
putea ~i Nasim sa-~i indrepte fata spre rasarit cand se roaga? 
dintre noi se adreseaza lui Dumnezeu altfel, dar El vede dincolo 
gesturile noastre de caritate ~i de laude Ie pe care I Ie aducem: 
prive~te in inima noastra. Acolo ar trebui sa privim ~i noL 

Am stat de multe ori de yorba cu Nasim, a~ezati pe un prici 
in mijlocul dezordinii ~i mizeriei din celula. Vorbea despre 
lui - despre care musulmanii cred ca a fost revelata profetului 
catre ingerul Gavril cu 0 fervoare care transfigura pentru 
locul acela posomorat. Spre surpriza mea, povestea despre Isus 
multa dragoste. 

Isus este pentru mine un profet foarte sIant ~i intelept, 
roste~te inse~i cuvintele Domnului! Dar, dupa parerea noastra, 
poate fi Fiullui Dumnezeu. Sper ca nu v-am ofens at. 

- In nici un caz. De fapt, sunt de acord cu dumneavoastra. 
Cum poate un cre~tin sa spuna a~a ceva? 

- 0 spun pentru ca un fiu este 0 fiinta ce se na~te dintr-o temei'" 
care a facut dragoste cu un barbat. Nici un cre~tin nu crede ca 
este fiullui Dumnezeu in acest sens. Noi il numim "Fiullui 
nezeu" in alt sens, intr-un sens unic, ca avand acela~i caracter 
acelea~i atribute cu ale Creatorului. El este Fiul, deoarece vlinp.!ltI 
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amprenta DivinitatH a~a cum un om 0 are pe a tatalui sau. El este Fiul 
lui Dumnezeu fiindca raspande~te injur dragoste ~i adevar ca nimeni 
aitui. Acesta este sensul in care noi II numim Fiullui Dumnezeu. 

in sensul acesta sunt ~i eu de acord, a zis Nasim cu surasul sau 
gray de musulman. 

Isus nu respinge pe nimeni dintre cei care-L iubesc, chiar daca 
ace~tia nu cunosc adevarata calitate a Celui pe care-L iubesc. Taiharul 
pocait pe Golgota il nume~te pe Isus doar "om", dar Isus i-a fagaduit 
ca va fi alaturi de El in Rai. 

Apostolul Pavel ne-a invalat ca, pentru mantuirea sufletelor, 
trebuie sa ne facem evrei cu evreii ~i· greci cu grecii. De ce nu ~i 
musulmani cu musulmanii? 
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Detinutii veneau ~i plecau; numai atmosfera nu se schimba 
niciodata. Cum plecau unii, Ie luau locul altH, iar eu imi incepeam 
iara~i lucrarea in "parohie". 

Printre noii veniti era ~i generalul Calescu (nume fictiv), un fost 
~ef al Tribunalului Militar, caruia ii placea sa-~i retraiasca bataliile 
povestindu-Ie mereu. Majoritatea avusesera loc - recuno~tea el- in 
budoar ~i cele mai insemnate "victorU" Ie repurtase in timpul 
razboiului. 

Atat de multe spioane dragala~e! Am cautat intotdeauna sa Ie 
scap, daca erau dragute cu mine! 

Cand nu vorbea despre femei, Calescu vorbea despre mancare. 
Intr-o seara a anuntat: 

- Astazi e ziua mea: va invit pe toti la masa! 
~i, deoarece in tinerete serbase multe aniversari fericite la Paris, 

adauga: 
- Luam masa la Maxim. Sunteti invitatii mei! 
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Timp de 0 ora sau doua, indiferent de cheltuiaUi., ne-a regalat 
tot ce localul putea oferi mai bun. 

- Chelner, striga el, ce ne recomandati? Poate avetio 
baisse· din toate felurile de pe~te, asezonata din bel~ug cu ~ofran? 
prea mult pentru inceput? Atunci ni~te pateu de ficat cu ciuperci 
Perigord ~i paine prajita cu unt de Normandia? Simplu de tot! 
urma rata cu portoeale va place rata, domnule pastor, nu-i a~a? 
un coco~ cu sos de yin ~i, pentru hogea, ~a~lac pe 0 frigare incind'll 

Fiecare fel de mancare era insotit de 0 elegiaca lista de 
Bourgogne ~i yin alb, 0 stic1a de ~ampanie, un Chateau Y qem, 
ruri ~i coniac vechi. Au fost alese trabucuri: Henry Clay, Romeo y 
Panorama delectarilor nu mai contenea. Apoi u~a s-a deschis ~i 
celula a intrat obi~nuitul cazan cu resturi de came putrecla ~i 

In aceasta conversatie despre mancare, ca ~i in visele erotice 
ochii deschi~i, imaginatia 0 lua razna. Fiinte mai simple decat CaleSC1lJ 
scomeau tot felul de inventii, precum pui umpluti cu banane ~i 
de cartofi cu gem de cap~uni intre ele. $i multe alte meniuri pe care~ 
din fericire, Ie-am uitat acum. 

De fapt, la Craiova am avut cea mai proasta hrana din cate 
intalnit, cu exceptia unei zile cand, spre marea noastra 
gardienii ne-au adus supa de ceapa, stufat cu came, piure de 
morcovi proaspeti, cate doua chifle de fiecare ~i un co~ mare pHn 
mere. Aproape ca a~teptam una din pgarile lui Cilescu pentru a 
pleta meniul. Ce semnifica aceasta? Detinutii acordau cea mai 
importanta unei schimbari minore in rutina zilnica, astfel ca no 
~teptam acum ~i la alte minuni. Dupa-amiaza, generalul Cilescij 
statea la fereastra ~i, deodata, a izbucnit: 

Ah, femeile! Uite-le cum pleaca! 
o multime de depnuti s-au inghesuit la gratii ~i priveau in curtea 

inchisorii. Cateva femei elegante, insotite de comandantul inchisorii~·, 
se indreptau spre poartl. Un gardian ne-a spus ca era 0 delegape 
"femei democrate" din Vest care plecau, dupa 0 viz ita de un ceas, {, 

*supll de pe~te specificll zonei Marsiliei 
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loarte mu1tumite de calitatea mancarii detinuplor! In cursul saptamanii 
care a urmat, hrana avea sa fie ~i mai rea dedit inainte. 

Am aflat mai tarziu ca ni~te copii dupa raportul intocmit de aceste 
temei care vizitasera inchisorile-model din Romania au circulat prin 
Marea Britanie, Franta ~i Statele Unite. 
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Pe vremea aceea, aveau loe multe astfel de vizite ghidate. Cand 
intervenea 0 schimbare in randul autoritatilor centrale ale URSS, se 
producea de obicei un scurt dezghet. $i acum, dupa 0 lupta surda 
intre succesorii lui Stalin, se instalase mare~alul Bulganin ca pre~e
dinte al Consiliului de Mini~tri. 

Calescu a spus ca venirea la putere a acestui fost ministru de 
razboi insemna ca "americanii trebuiau sa iasa in sIar~it la lupta". 

Opinia lui era motivata de zvonurile din inchisoare. In aceasta 
privinta se citau presupusele cuvinte ale pre~edintelui Eisenhower: 

- Nu am decat sa-mi inchei ultimul nasture de la uniforma, ~i 
captivii din Europa de Est vor fi liberi! 

Visullui Calescu era ca, indata ce Armata Ro~ie avea sa se retraga, 
regele sa revina pe tron. Aceasta credinta in monarhie era imp~ita 
de majoritatea tiranilor ~i mo~ierilor. Rationamentullor era simplu: 

- Cand regele era in tara, aveam pamantul meu ~i vitele mele. Acum, 
ca el s-a dus, eu nu mai am nimic. 

In ziua de 10 Mai, vechea sirblitoare nationala a Romaniei, multi 
detinuti au participat la 0 slujba in care s-au iniltat rugaciuni pentru 
Regele Mihai ~i familia regala. Informatorii s-au socotit mai in sigu
ranta simuland ca n-au observat cele intamplate. Doar republicanul 
din celula noastra, invatatorul Constantinescu, a combatut monarhia 
~i tot "ceremonialul sau inutil". 
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- Pompa ~i gloria pot sa nu insemne nimic pentru aumneavQ8ll1 
tra, a zis Radion, dar unui rege ele i se cuvin in mod frresc. Nu e 
sa depunanici 0 stradanie pentru a Ie obtine. EI nu e ca un polu.JIoiUIIIIII 
care trebuie sa-~i faca faima prin razboaie ~i revolutii, obtinand 
nume mare pe spinarea noastra. Regele ne lasa in pace. latii de. 
sunt pentru monarhie! 

Radion 11 combatea ~i pe generalul Calescu, cand acesta ~lUJU" 
pe seama religiei. 

- Daca lsus putea sa transfonne intr-adevar apa in yin, a 
odata Calescu, de ce n-a deschis 0 pravalie ca sa faca avere? 

Radion a zis: 
- Desigur, nimeni nu poate dovedi ca Mantuitorul a 

aceastii minune. Dar pot sa va incredintez de ceea ce am viizut 
proprii mei ochi, anume ca EI poate preface vinul in mobila. 

- Uluitor, a chicotit Calescu. 
Da, a spus Radion. inainte de a ma fi convertit, imi "'ll~ULUa 

fiecare banut pe bautura, iar nevasta-mea n-avea nici macar un 
pe care sa ~ada. Cand am renuntat la biiutura, am economisit banii 
cu ei ne-am mobilat casa. 

Primavara a venit cu ve~ti noi, oficiale de data aceasta, ceea 
pus capat ispravilor razboinice ale generalului Calescu. Ru~ii 
misesera sa-~i retraga trupele din Austria ~i, dupa zece ani de 
rece, urma sa aiba loc la Geneva prima "intalnire la varf' 
Est ~i Vest. 

In curand, ideea despre "coexistenta pa~nica" a racut furori 
noL Pe Constantinescu 11 subjugase total. 

- De ce n-ar putea Vestul sa traiasca in annonie cu Estul WlHUlUi>' 

intreba el. 
Eu am spus: 
- Nu ma pricep deloc la politica. Stiu insa ca cel putin biserica 

poate face niciodata pace cu ateismul, dupa cum nici politia nu 
face pace cu bandipi ~i nici sanatatea cu boala. 

Atunci ii ura~ti pe atei? a zis Constantinescu. 
Eu am r!spuns: 
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- Urasc ateismul ca doctrina, dar pe atei ii iubesc, intocmai cum 
urasc cecitatea, dar ii iubesc pe orbi. Cum ateismul este 0 fonna de 
cecitate spirituala, trebuie sa lupti impotriva lui. 

Obrazul cel lung al lui Constantinescu exprima surprindere ~i 
ironie: 

Dumneavoastra vorbiti de lupta, domnule pastor? Credeam ca 
un cre~tin intoarce ~i obrazul ceUilalt. N-a salvat Srantul Francisc un 
lup de cei care voiau sa-l omoare, spunandu-Ie: "Nu-l ucideti pe fratele 
lup, e ~i el 0 fiinta a lui Dumnezeu!" 

- Eu 11 admir profund pe Stantul Francisc, dar, daca nu-Ilmpu~c 
pe fratele lup, el 0 va manca pe sora oaie. Daca nu-l pot imblanzi, da
toria mea de a-I ucide pe lup e detenninata de iubire. Isus ne-a spus 
sa ne iubim du~manii, dar a folosit EI Insu~i forta cand nu a existat 
alta cale. Dumnezeu ia zilnic rnii de vieti; darol vietii ~i al mortii este 
in mana Lui. 

nou venit la Craiova, inginerul Glodeanu, a spus cli auzise la 
Radio BBC caputerile occidentale n-ar trebui sa mai incerce sa se 
amestece in treburile interne ale blocului comunist. 

Am obiectat: 
- Dar daca eu ma apuc sa gauresc barca in care suntem cu totii ~i 

zic: "Nu va amestecati - parte a asta a barcii e a mea!", Yeti fi de 
acord? Nu! Gaura din partea mea ne va ineca, pana la urma, pe loti! 
Comuni~tii au pus stiipanire pe tari intregi ~i au incercat sa invenineze 
tineretul inspirandu-i ura. Planul lor de a rastuma pe tot pamantul 
ordinea stabilita nu a fost 0 problema interna. 

- Este banditism international, a zis Calescu. 
Constantinescu a intervenit: 
- Occidentul nu poate avea mtotdeauna dreptate, domnule general, 

iar Stalin nu e numai rau. Lui ii apaqin cuvintele: "Omul este capitalul 
nostru cel mai pretios". 

- De-aia suntem noi tinuti sub cheie, a monnait Calescu. 
Dar Constantinescu a insistat spunand ca sub comunism s-a 

realizat un progres in industrie ~i chiar in cultura. 
N-o pop nega, a adaugat el. 
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- in Egiptul antic, am replicat eu, un vizitator ar fi fost uimit dO 
monumentele faraonilor, dar lui Dumnezeu nu-I placeau. Ele rezult&u. 
din munca sclavilor, carora Domnulli l~a trimis pe Moise cast.:.i 
elibereze. Azi, tn Rusia ~i in tarile sale sate lite, caseie, fabricile 'l 
~colile se c1adesc prin munca de robi. $i ce se invata la ~coala? Ura 
pentru tot ce vine din Occident. 

Comuni~tii spun ca planurile lor au in vedere viitorul, a opi.! 
Constantinescu. Chiar daca sacrifici 0 generatie sau doua, pui temellilo 
fericirii viitoare a omenirii. 

- Ca sa poata ferici generatiile viitoare, trebuie ca, mai intai d. 
toate, oamenii sa fie ei in~i~i buni. Conducatorii comuni~ti se denuntl 
necontenit unul pe altul ca fiind cei mai rai criminali. Oamenii 
mai putetnici din Uniunea Sovietica au fost asasinati de proprii 
tovara~i. Ce comunist poate fi fericit, ~tiind ca e posibil sa cada.· 
prima epurare a partidului? 

- Este ~i in ei cate ceva bun, a obiectat Constantinescu. Nici 
om nu este pe de-a-ntregul diu, iar comuni~tii sunt ~i ei oameni, 
care putem regasi ceva din chipul divino 

Raspunsul meu a fost: 
- Sunt de acord. Ceva bun a existat ~i in Hitler. A imbunatatit 

soarta multor germani. A tlcut ca tara lui sa fie cea mai puternica 
Europa. Moartea lui impreuna cu sotia sa Eva in buncar, casaton.;,) 
lui cu ea in ultima clipa le~am putea socoti emotionante. Dar 
le-ar mai putea aprecia astfel, cand el a asasinat atatea milioane 
oameni? Hitler a cucerit lumea pentru Germania, dar i-a distrus 
fletul chiar inainte de a fi in:frant. Succesele comunismului s-au realizat 
in detrimentul sufletului, zdrobind principalul element vital a1 omului. 
personalitatea sa. 

Nu-i poli pune pe toti in acee~i oala, a zis Constantinescu, 
- Tito, de exemplu, este socotit un dictator bland. 
- Dar au toli un singur tel: sa impuna revolutia comunista in toat! 

lumea ~i sa smulga religia din radacini. "Blandul" Tito a omorat· 
mii de oponenti ~i ~i-a bagat prietenii in pu~carie. 

- Eu sunt totu~i de parere ca s-a realizat un progres, a zis Con
stantinescu. 
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- Dupa opinia mea nu putem aprecia ca un progres ceea ce a fost 
dobandit prin lacrimi ~i sange, oricat ar parea de impresionant din 
afara. Poporul nu i-a ales niciodata pe comuni~ti prin alegeri libere 
~i nici n-a scapat de ei prin alegeri. 

- Lumea dore~te pacea. Care e alternativa? Razboiul nuclear? 
- Alternativa nu este razboiul nuclear. Nimeni nu-l dore~te. Lumea 

are probleme mari eu drogurile, insa noi nu ne gandim sa adoptam 
solutia lui Hitler ~i sa-i ingramadim pe cei vicio~i in camere de gazare. 
Dar nu putem coexista pa~nic cu traficul de droguri; trebuie gasita 0 

solutie, chiar de-ar fi sa luptam cincizeci de ani pentru asta. Cum sa 
convietuim pa~nic cu unii care nu pot. mentine pacea nici chiar in 
propria lor tara, din cauza ca tOli conducatorii lor vor putere, putere 
~i tot mai multa putere? Comuni~tii incearca sa ne spulbere banuielile 
in timp ce planuiesc noi cuceriri. 

Nu I-am putut convinge pe Constantinescu sa vada actiunile 
sovieticilor in lumina lor adevarata. Atunci, aplecandu-ma de pe pri
ciul meu, i-am tras mica, saracacioasa boccea, care ii servea drept 
perna. S~a lovit cu teasta de perete ~i s-a infuriat. 

- Dar de ce nu puteti convietui pa~nic cu mine? I-am intrebat. 
Sunt dispus sa firn prieteni, acum, cll v-am furat tot ce aveti. 

A trebuit sa-i restitui proprietatea, inainte ca discutia sa ia 0 alta 
tumura. 

in privinta comunismului, Constantinescu era 0 victima a unui 
mod de gandire subiectiv. Oamenii educali la ~coala lui Lenin ~i Stalin 
privesc bUMvointa ca pe 0 slabiciune care trebuie exploatata. Eu 
cred ca trebuie sa-i infrangem spre propriullor bine. Dragostea nu e 
un panaceu universal; ~i nici nu poate fi folosita in chip de cataplasma. 
Conducatorii comuni~ti sunt criminali pe scara intemationla, iar 
criminalul se pocaie~te numai cand este biruit; numai atunci poate fi 
el adus la lsus. 

In Senatul roman, ori de cate ori se ridica 0 problema, Cato replica: 
- Mai intai sa distrugem Cartagina, care este du~manul nostru, ,i 

apoi toate se pot aranja! 
- Eram sigur ca destinul Occidentului era ori sa distrugi co

munismul, ori sa fie el distrus de acesta. 
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Dorinta de a prezenta comunismul intr-o lumina mai favorabU. 
inainte de intalnirea la viirf a redus unele dintre cele mai grave abuzutl 
din sistemul penitenciar. La Salcia, unde printre pedepse se numar~! 
spanzurarea de picioare ~i scufundarea femeilor timp de ore intrql 
in apa inghetata, intreaga administratie a fost arestata. Documentil: 
oficiale au dovedit ca cincizeci ~i opt de persoane i~i pierdusera 
in competitiile tortionare dintre $efii de echipa, pentru desemnar 
celui care putea ucide in chinuri cei mai multi detinuti. De 
supravietuitorii veniti de la Salcia la Craiova au spus ca se 
treaza eel putin opt sute de decese. 

Afi~and cu ostentatie 0 indignare justitiara, tortionarii de la 

au fost condamnati pe termene indelungate, ~i aceasta condarrW.al 

afneliorat tratamentul din alte pu~carii. Bataile au incetat. 

aveau grija sa fie politico~i. Cand comandantul Jilavei, colonel 

Gheorghiu, a intrebat daca existau plangeri $i cineva i-a 

farfurie de arpaca~ in obraz, vinovatului nu i s-a dat 0 pedeapsa 

aspra dec at izolarea totalli pe timp de 0 zi. 


Dar aceste reforme au avut 0 viatli scum. In curand, Ui;\LQ.u."I 

insultele au redevenit obi~nuite; ~i, dupa vreun an, cand strainata 
a uitat de aceste procese, uciga$ii de la Salcia au fost 
chiar promovati. Numai detinutii de drept comun care fusesera 
tele lor, torturandu-i pe ceilalti, au ramas in inchisoare. In 
acestei perioade agitate, am fost de mai multe ori transferat, astteL,. 
aceste cal!torii de co~mar s-au contopit in mintea mea intr-una 
Inchid ochii ~i vM un ~ir de detinuti tun$i clatinandu-se in 
mi~carii trenului. Purtam intotdeauna douazeci ~i cinci de 
de lanturi care ne rodeau prin haine, tacandu-ne rani care, in 
no astra de subnutritie, aveau nevoie de vreme indelungata n""nt'l"tjj! 

se vindeca. 

Intr-o astfel de calatorie, cand am ajuns la 0 halta, in timpul 


lini$tea a fost sIa~iata de un vaiet: 
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- Am fost jefuit! 
M-am ridicat ~i I-am vawt pe micutul Dan, un esc roc marunt din 

Bucure~ti, trecand de la 0 siluetli intunecata la alta ~i trezindu-i pe 
loti. 

Asupra lui Dan a cawt 0 ploaie de blesteme, dar el a continuat sa 
urle: 

- Cinci sute de lei aveam ~i eu ascun~i ~i s-au dus! Atata aveam 
!Ii eu pe lumea asta! 

Sperand sa-Ilini~tesc, i-am spus: 
- Prietene, sper ca nu banuie~ti de furt pe un pastor, dar, daca 

glise~ti de cuviinta, rna poti cauta pana la piele. 
L-au lasat ~i ceilalti sa-i perchezitioneze, ca sa aiba lini~te, dar nu 

s-a gas it nimic. in cele din urma, trenul s-a pus in mi~care ~i noi, unul 
dupa altul, am adormit. in zori m-a trezit un tlidlboi $i mai mare. Toti 
ceila1ti optsprezece detinuti fusesera ~i ei jefuiti. 

- ~tiam ell. avem un hot printre noi! a strigat Dan. 
Peste cateva zile, la Poarta Alba, urmatoarea no astra oprire, am 

istorisit intamplarea unui om care fusese condamnat la un anpentru 
furt. Izbucnind in ras, el a zis: 

Itcunosc pe Dan de ani de zile! A vrut sa descopere unde pastrati 
fiecare din voi ceva ce merita sa fie ~terpelit! 

Au fost multi "Dani" la Poarta Alba, unde detinutii politici ~i cei 
de drept comun erau tinuti impreuna. Odatli, motaiam in timp ce un 
grup se juca cu zaruri &ute din paine. 0 gadilaturn pe picior m-a trezit. 
M-am ridicat in capul oaselor, frecandu-ma la ochi, ~i am constatat 
cli un detinut imi destacea ~iretul de la un pantof. Cela1alt pantof era 
deja scos. 

Ce faci cu pantofii mei? I-am intrebat. 
- I-am ca~tigat adineaori la zaruri, a nlnjit el ~i s-a aratat foarte 

ofens at ca n-am vrut sa renunt la pantofi. 
Lumea hotilor este 0 lume aparte. Am descoperit eli Ie place sa 

vorbeasca despre ispravile lor, cu atat mai interesante cu cat sunt mai 
riscante. 

Se dadeau in vant dupa ceea ce era palpitant, a$a cum altii se dau 
in vant dupa bautura, jocuri de noroc sau femei. Ma miram de ravna 
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pe care 0 puneau in tot ceea ce faceau. Intr-o seara, cand majoritatea 
detinutilor erau afara, u~a s-a deschis trosnind ~i gardienii au aruncat . 
inlluntru un hot de buzunare cunoscut de toti sub porecia de Degetell 
S-a rostogoIit pe podea gafiiind ~i a bombanit tot timpul cat 1-.' 
ajutat sll ajungll pe priciullui. Am inmuiat in apll 0 zdreanlll ~i i-am 
~ters sangele de pe gura umflatll. Se pare cll ~terpelise cevadia 
buclltl1rie. 

- Nu e~ti rl1u de felul dumitale, domnule pastor, a zis Degetel. 
Cand 0 sll ies afarll ~i 0 sll dau prima Ioviturl1 bunll, n-o sll uit sa-ti fae' 
parte din ce fur. 

Eu i-am spus cll speram sll-~i gllseasca 0 sursa mai buna de trai~' 
Aras. ., 

- I~i pierd vremea cu mine batandu-mll, a zis. imi iubesc 
N-am sa renunt Ia ea niciodata. 

Mi-am petrecut bratul pe dupll umeri lui ~i i-am spus: 
- iti multumesc. Mi-ai dat 0 mare lectie. 
- Ce vrei sll spui cu asta? a intrebat Degetel. 
- Dacll blltl1ile nu te conving pe dumneata sa renunli la apuearumo 

dumitaIe, de ce ar trebui sa-i aseult pe eei ce vor ca eu sa mi Ie sehim1 
pe ale mele? Trebuie sa pun tot atata strl1danie pentru a ea~tiga 
suflet cat pui dumneata ea sa ~terpeIe~ti urmatorul portmoneu. 
cat ascult mai mult istorisirile povestite de dumneata ~i de 
dumitale, cu atat invat mai mult. 

EI a ras amar: 
- Glume~ti, domnule pastor. 
-'- Nu, am zis. Dumneata Iucrezi, de exemplu, noaptea ~i, daca 

reu~e~ti prima oarll, incerci in seam urmatoare. Tot ~a ~i eu, ca 
ar trebui sl1-mi petree noaptea in rugaciune ~i, daca nu oblin ceea 
vreau, n-ar trebui sa renunt. Dumneata furi de la cei pe care hotH 
numesc "fraieri", dar hotii tin unii la altH. ~i noi, cre~tinii, ar 
sa fim unili. Cu toate ea-ti ri~ti libertatea ~i puiin primejdie 
oamenilor pentru bani, de indata ce-i ca~tigi Ii risipe~ti in dreapta 
n stanga. Nici nu trebuie sa punem prea mare pret pe bani. Voi, 
nu renuntati la furt de frica pedepsei; nici noi nu trebuie sa dam 
dinaintea suferintei. Exact cum riscati voi totuI, ~i noi ar trebui 
punem totul in joc, ~tiind ea avem de ea~tigat un paradis. 
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Inchisoarea de Ia Poarta Alba era alcatuita din rama~itele laga
rului de muncl1de langa Canalul proieetat de Gheorghiu-Dej, unde 
fusese silitl1 sa lucreze ~i sotia mea. ~tiam ca ea locuia acum undeva 
in Bucure~ti. Nu trecea 0 ora fara sll mll gandesc Ia ea, 

Eram cazati in lungi adaposturi goale, in care incapeau cate 
cincizeci de oameni. De jur-imprejur erau barllci parasite ~i petice de 
verdeatl1, pe care trebuie sa Ie fi ~tiut ~i Sabina. 

Aceasta tristll mangaiere mi-a fost rapita cand, dupa diteva 
saptiimani, mi s-a spus sll rna pregatesc pentru 0 alta mutare. 

Degetel a venit la mine, sa-~i ia rllmas bun. Adusese cu el un 
asociat, pe nume Calapod, un borfa~ cunoscut in tot tinutul. Degetel 
m-a batut pe spate, strigand: 

Asta-i sfiintul parinte cllruia ii plac hotii ~i tiilharii! 
- Domnule Calapod, am zis, pe Isus nu L-arfi deranjat sa fie 

compamt cu un hot. EI a spus: "Voi veni ca un hot noaptea". A~a 
cum niciodatl1 cei pe care i-ai jefuit n-au ~tiut ca urma sa Ie spargi 
casa, tot a~a va veni intr-o noapte Isus sa-ti ia sufletul, iar dumneata 
nu vei fi pregatit. 

7 -

Sllptamanile petrecute in frigul ~i umezeala de la Craiova ~i 
Poarta Alba ~i peregrinlirile grupurilor cu lanturi la picioare au tacut 
ca tuberculoza mea sa se agraveze. Am sosit la Gherla, urmatoarea 
mea inchisoare, in muntii Transilvaniei, intr-o asemenea stare, inc at 
am fost dus intr-una din celulele cunoscute ca "spital". Medicul nostru, 
o tanl1ra femeie numita Mariana, ne-a spus ca acesta era primul ei 
loc de muncll. Alti pacienti mi-au povestit cli in prima ei zi de serviciu 
se facuse palida cand vizitase celulele. Nimic din ceea ce invlitase 
n-o preglltise pentru murdliria, foamea, !ipsa medicamentelor ~i' a 
instrumentelor elementare, pentru toata aceasta cruzime inutilA. ere
zuserll ca va le~ina, dar ea a mers mai departe. 
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Mariana era 0 fata inalta, fragil!, cu 0 fata obosit!, incadrata de . 
un par blond. Dupa ce m-a examinat, Mariana mi-a spus: 

_ Ati avea nevoie de hrana mai buna ~i de mult aer curat. 
Nu m-am putut abtine sa zambesc. 
- Dar nu va dati seama unde ne gasim, domni~oara doctor? 
Ochii is-au umplut de lacrimi. 
- A~a am invatat in Facultatea de Medicina. 
Peste cateva zile, ne-au vizitat ofiteri de rang superior. Doctorita 

Margareta i-a abordat in galeria din fata celulelor noastre. 
Tovara~i, oamenii ace~tia n-au fost condamnati la moarte. Sta

tuI ma plate~te ca sa-i tin in viata, intocmai cum va pUUe~te~i ~ 
dumneavoastra ca sa-i tineti in siguranta. Eu nu pretind decat eondipi 
care sa-mi permita sa-mi fac meseria. 

Un ofiter a spus: 
- A~adar, sunteti de partea acestor banditi! 

E posibil ca pentru dumneavoastra sa fie banditi, tovara~e co
lonel, a raspuns ea, dar pentru mine sunt pacien!i. 

Conditiile nu s-au imbunatatit, dar in sehimb am primit 0 ~tirt1 
care, pentru mine, valora mai mult decat toate doctoriile din farma
copee: inainte de conferinta la nivel inalt de la Geneva, urma sa ni se 
permita a fi vizitati de rude. 

Emotiile au atins cote inalte. Toti eram nervo~i. Cineva putea fi 
bucuros la culme acum, iar in momentul urmator sa izbucneasca in 
lacrimi. Unii nu mai ~tiau nimic despre familiile lor de 10-12 ani. Eu 
n-o vlizusem pe Sabina de ~ase ani. 

Ziua a~teptata a venit ~i, eand numele meu a fost strigat, am intrat 
intr-o sala ce rasuna de ecouri ~i am fost pus sa stau in picioaro 
indaratul unei mese. La 0 distanta de vreo eincisprezeee metri am,, vazut-o, in spatele altei mese, pe sotia mea. ComandantuI, insotit de 
ofiteri ~i gardieni, statea langa zidul dintre noi, ca ~i cum ar fi fost 
gata sa arbitreze un meci de tenis. 

M-am uitat tint! la Sabina ~i mi s-a parot ea anii de suferinti.\ 
inserisesera pe chip 0 pace ~i 0 frumusete pe care nu· i Ie vazuse . ..,. 
niciodata inainte. Statea acolo eu mainile ineruci~ate ~i zambea. 
strangand in maini marginea mesei, am strigat: 

Cei de acasa sunt bine? 
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Voeea mea a rasunat straniu in incapere. Ea a raspuns: 
Da, suntem bine cu totii, slava Domnului! 

Comandantul a intervenit: 
- N-aveti voie sa-L pomeniti aici pe Dumnezeu. 

Mama mea mai traie~te? am intrebat. 
Laudat fie Domnul, e in viata. 
V -am spus ca nu e voie sa-L pomeniti pe Dumnezeu. 

Atunci Sabina a intrebat: 
- Cum stai eu sanatatea? 

Sunt in spitalul inehisorii. 
- N-ai voie sa spui in eare parte a inehisorii te gase~ti, a spus eo

mandantul. 
Am ineercat iar: 

in.privinta proeesului meu - este vreo speranta de ape!? 
Comandantul a zis: 

N-aveti voie sa diseutati despre proees. 
Lucrurile au continuat astfel pana dnd i-am spus: 
- Du-te aeasa, Sabina draga! Nu ne Iasa sa vorbim. 
Sotia mea adusese un co~ cu maneare ~i haine, dar nu i s-a permis 

sa-mi dea nici macar un mar. In timp ce ma luau de acolo, m-am uitat 
peste umar ~i am vazut cum gardieni inarmati 0 escortau spre u~a de 
la capatul indepartat al salii. Comandantul ~i-a aprins 0 noua tigara, 
eu gandurile in alta parte. 

in aceea~i seara, doetorita Mariana s-a oprit la picioarele patului 
meu. 

- 0, Doamne, a zis ea, ~i eu eare eredeam ca vizita sotiei dumitale 
o sa-ti faca atat de birte! 

Ne-am imprietenit. Mi-a spus ea nu-i daduse nimeni nici 0 noliune 
despre religie ~i se soeotea atee. 

In ziua de azi, suntem cu totii atei. 
intr-o zl, pe cand ma aflam singur eu Mariana ~i eu un aIt delinut 

ere~tin in mica rezerva care it servea drept sala de consultatii, am 
mentionat ea erau Rusaliile. 

- Ce sarbatoare este asta? a intrebat doctorita. 
Un gardian infirmier cauta printre fi~e, a~a ea am a~teptat sa pIece 

inainte de a putea raspunde. Apoi am zis: 
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- Este ziua in care Dumnezeu, in urma cu cateva mii de a.ni~ 
ne-a dat Cele Zece Porunci. 

Am auzit pa~ii gardianului care se intorcea ~i am adaugat cu 
voce tare: 

- $i rna doare in locul acesta cand tu~esc. 
Gardianul a pus fi~a la loc ~i a paras it incaperea, astfel ca 

putut continua: 
- De asemenea, in ziua Rusaliilor S-a pogornt Duhul Siant peste 

apostolii Domnului. 
Din nou s-a auzit un zgomot de pa~i. Am continuat: 
- Iar noaptea, durerea din spate este cumplita. 
Doctorita Mariana ~i-a mu~cat buzele oa sa-~i poata refine 

Mi-am reluat predica in timp ce ea rna apasa pe piept ~i imi cerea 
tu~esc, examinandu-mi gatul. In cele din urma, nemaiputandu-se 
stapani, a izbucnit in ras: 

- Destul! Imi veti povesti mai tarziu, a murmurat ea ducandu-~i 
batista la gura in timp ce chipul gardianului a reaparut in cadrul 

In saptamanile urmatoare, am continuat sa-i vorbesc din 
ghelie, iar atunci cand eu ~i altii de la Gherla am reu~it sa 0 aducetn? 
pe doctorita Mariana la credinta in Cristos, ea ~i-a asumat riscuri 
mai mari pentru a ne ajuta. 

Cativa ani mai tarziu, atlandu-ma intr-o alta inchisoare, am 
ca murise din cauza unui reumatism care-i afectase inima. 
muncise peste masura. 

8 


Am fost mutat inapoi la Va.care~ti ~i internat in spitalullll\.illl1>Vl 
in care petrecusem 0 luna dupa izolarea mea in celulele . 
din subsolurile Ministerului de Interne. Spitalul era mai aglomerat! 
ca oricand. Pacientii tuberculo~i trebuiau sa. imparta. camera cu cei 
sufereau de aite boli, contaminandu-se unii pe altii. 
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Ionescu(nume fictiv), un frunta~ comunist aruncat in inchisoare 
de proprii lui tovara~i, nu putea atla nici 0 u~urare pentru suferintele 
sale. Un cre~tin, orice necazuri ar avea, ~tie ca merge pe acela~i drum 
pe care pa~ise Isus. Ionescu insa, care lucrase toata viata in folosul 
comunismului, n-avea nici 0 credintB. ~i nici 0 speranta. Daca Ia putere 
ar fi venit anticomuni~tii sau daca ar fi sosit americanii, Ionescu ~i 
tovara~ii lui sigur ar fi fost inchi~i. Dar iata-i acum pedepsiti de fratii 
lor din partido 

Cand ne-am intalnit, Ionescu era pe punctul de a se prabu~i. Dupa 
ce cazuse in dizgratie ca politician, mi-a spus cll a fost torturat ca sa 
recunoasca ni~te invinuiri absurde. Un tribunal militar 11 condamnase 
la moarte, dar sentinta ii fusese comutata in inchisoare pe viata. 

Au ~tiut ca nu voi rezista multa vreme, a zis tu~ind. 
Avca izbucniri de furie impotriva du~manilor lui din partido 

intr-ozi, cand nu a putut manca hrana adusa in celula, i-am oferit 
painea mea. Hamesit, a luat-o. 

De ce ai :fi\cut asta? a bombanit. 
Eu postesc azi. 
Ce rost are postul? 

I-am spus: 
- Mai intai, dovede~te cll spiritul este stapan peste trup. In al 

doilea rand, rna scute~te de obi~nuitele certuri ~i dihonii legate de 
hrana. In al treilea rand, daca in pu~carie un cre~tin nu se abtine de 
la mancare, atunci ce alte mijloace ar avea pentre a-i ajuta pe altH? 

Ionescu a admis ca singurul ajutor, de la arestare, 11 primise din 
partea cre~tini1or. Dupa aceea a redevenit ranchiunos. 

Dar cunosc foarte multi popi care sunt ni~te canalii de prima 
c1asa! Facand parte din comitetul central, am controlat cu mana forte 
sectele ~i cultele. Departamentul nostru avea un dosar al fiecarui preot 
de tara - inclusiv al dumitale. Incepusem sa rna intreb daca in Romania 
exista vreun preot care sa nu ajunga sa bata la u~adin spate a Securitatii 
dupa. caderea intunericului. Ce ~leahta de frati! 

Am raspuns ca omul poate degrada religia, dar religia I-a innobilat 
pe om intr-o masura mai mare. Acest lucru se arat! in mulpmea stin
tilor: nu numai in cei din vechime, dar ~i in multi mari cre~tini din 
zilele noastre. 
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Ionescu s-a infuriat. Disprelulpe care-l avea pentru toatli 
nu-llasa sa admita ca dneva ar putea fi bun. In~ira obi~nuitele 
gumente ale ateilor legate de persecutarea ~tiinlei de catre bi~p.rit'!ilh 
I-am spus ca marH oameni de ~tiinta au fost cre~tini de la 
~i Kepler la Pavlov ~i Sir James Simpson, descoperitorul anestezicelor\t 

Ionescu a zis: 

- A~tia s-au conformat convenienlelor din epoca lor. Dar eu 


savanlii pe care biserica i-a persecutat cum ramane? 
L-am intrebat daca putea sa-mi dea nume. 
- Bineinteles, Galileo, care a ajuns la inchisoare. Giordano J:l ............ " 

pe care I-au ars. 
Apoi s-a oprit. 
- A~adar, nu gase~ti decat doua cazuri in doua mii de ani! 

spus. Dupa toate standardele omene~ti, asta-i un triumf pentru 
rica. Compara asta cu recordurile din ultimii zece ani, numai aid, 
Romania. Mii ~i mii de oameni nevinovali impu~cali, torturali ~i 
cali in inchisoare; dumneavoastra in~iva ali fost condamnat pe 
unor dec1aratii mindboase, oblinute prin ameninlari ~i mituiri! 
dali seama cate verdicte nedrepte vor fi fost in toate larile 
de comuni~ti? 

Intr-o seara am vorbit despre Cina cea de Taina ~i despre ...l1mn't..... 

rostite de Isus catre Iuda: 
- Ce ai de flcut, fl repede! 
- Nimic nu rna va putea face sa cred in Dumnezeu, a zis 10nesC'lq 

dar, daca a~ crede, singura rugaciune pe care I-a~adresa-o ar fi: 
repede ceea ce ai de flcut!" 

Starea lui s-a inrautatit. Scuipa sange ~i, in accesele de febra, 
sudoare rece ii scatda fruntea. 

Cand am fost mutat in alta inchisoare, mi-a promis ca se va 
~i la sufletul sau. N-am cuno~tinla despre ceea ce s-a mai intampl~ 
eu el. Cand un om incepe sa discute cu sine insu~i, ~ansele sale de 
gasi adevarul sunt foarte slabe. Conversalii1e, in general, sunt . 
tanee. Mesajul strapunge inima ~i, din adancul ei, ceva nou ~i 
iese imediat la suprafata. 

In vremea aceea, am intalnit multi ca Ionescu ~i am discutat 
cu prietenii cum ar trebui procedat cu lideri comuni~ti ~i cu CUH11.A1 
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ratorii lor in eventualitatea caderii comunismului. Credincio~ii res
pingeau ideea de razbunare, dar se imparteau, in privinta opiniilor 
lor, in doua grupuri: unii erau partizani ai iertarii totale, in timp ee 
altii sustineau ca Domnul Isus, vorbindu-i lui Petru despre iertarea 
vrajm~i1or lui, nu de ~apte ori, ci de ~aptezeci de ori cate ~apte, a 
fixat 0 limita pe care eomuni~tii 0 depa~isera de multa vreme. 

Parerea mea este ca, dupa ce I-am judecat pe fiecare om separat, 
timind seama de fortele raului care I-au impins sa actioneze gre~it, 
avem dreptul, flra a fi razbunatori, sa-l plasam pe vinovat intr-o pozilie 
in care nu-i va mai sta in putinta pe viitor sa vatame interesele altota. 
Comuni~tii au irosit mult timp ~i multe eforturi ca sa se pedepseasca 
unul pe altu!. Despre Stalin se zice ca I-a otravitpe Lenin. A ordonat 
ca Trotki sa fie ucis eu 0 ustensila folosita la spargerea ghelii. Hru~
ciov I-a urat atat de mult pe "tovara~ul" sau Stalin, incat i-a distrus 
reputalia ~i I-a azvarlit afara din mausoleu. 

Lucreliu Patr~canu, Luca, Teohari Georgescu, Ana Pauker ~i 
multi a1tii au fost victimele eruzimii propriului lor sistem. 

g 

Apoi am fost mutat la Jilava, inchisoare pe drept numita astfel. 
Pentru a patrunde intr-insa, camionul a coborat 0 panta abrupta, 

scufundandu-se cu noi sub pamant, in intunecime. Celulele aflate la 
eea mai mare adandme se gaseau Ia mai bine de zece metri sub 
pamant. Jilava fusese proieetata ea fortareala, eu tran~ee dejur-im
prejur, iar eei ee nu erau de prin partea loeului puteau treee prin 
apropiere fara sa-i biinuiasea existenla. 

Vaeile pa~teau pe deasupra inchisorii, iar noi ne simleam inmor
mantali de vii, sub sute de tone de pamant. Jilava fusese destinatA 
pentru einci sute de osta~i, dar acum trebuia sa cuprinda mii de d$up 
in ni~te celule ~i tuneluri prost luminate, care se large au din loc in loe 
pentru a forma mid curti, unde oamenii ie~eau sa faea mi~care. 
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In une1e puncte, peretii erau patati de mucegai verde. Omul de pc 
priciu1 vecin cu mine, fost comisar de politie din Odesa, coloneluJ, 
Popescu, mi-a spus ca la venirea lui condiitile fusesera mult mal 
proaste. 0 suta de oameni fusesera inghesuiti in mica noastra 
cu ferestrele batute in scanduri, incat unii murisera sufocati. 

Popescu mi-a povestit ca, dupa razboi, statuse ascuns de ru~i timp 
de doisprezece ani intr-o pivnita cu intrarile blocate. Dormea pe p~ie 
~i manca ceea ce-i varau inauntru prietenii, printr-o gaura mica. Dar~ 
pana 1a urma, Securitatea I-a dibuit. Stand chircit in locul acela 
ghesuit atat de mult timp, Ii paralizasera picioarele ~i au trecut luni 
zile pana sa poata umbla. 

Dupa vocabularul sau plin de obscenitati, era evident ca 
fusese gandu1la credinta de multi ani. L-am intrebat cum i~i petrevu"V 
timpul in pivnita. 

- Am compus un roman, a zis. Daca l-a~ a~terne pe hartie, 
ajunge la vreo cinci rnii de pagini. Darn-ar indrazni nimeni sa-l publi ..... 

Am inteles de ce dlnd Popescu ne-a povestit cateva fragmente 
N-am auzit niciodata un asemenea torent de porcarii. Masa ne 
anuntata printr-un racnet de pe coridor. Mi-am luat supa de mol't'n" 
putrezi, m-am dus la priciul unui vecin ~i am stat de yorba 
timp. Vecinul meu era un tanar inginer radiofonist, care ucu."un"...". 

informatii catre un grup de patrioti din Occident. Fusese adus la 
tos cu ajutorul a1fabetului Morse. 

- Asta s-a intamplat acum cinci-~ase ani. Am fost anchetat 
ce1ulele Ministerului de Interne ~i, in timp ce eram acolo, un paqTnI',' 
pe care nu-l cunosc mi-a transmis prin ciocanituri in zid versete 
Biblie. 

Cand mi-a precizat pozitia celulei sale, i-am spus: 
- Eu eram pastorul acela. 
Cu ajutorullui, am alcatuit un nucleu de credincio~i, a c~or . 

fluent! s-a flicut simtita in toata inchisoarea. A existat tnsa un om 
care toata Iumea I-a oco1it. 

Gheorghe X. era cunoscut drept "cel mai corupt preot din 
mania". Faisificase semnatura tatalui sau pentru a obtine onoruri 
avansari. Delapidase fonduri de la 0 ~coala unde sotia lui era 
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rectoare. Cand aceasta s-a sinucis pentru a-i acoperi vina, X. n-a avut 
remu~cari. 

Apoi a plecat in Occident, pozand in refugiat. A fost flicut epis
cop, pastorind asupra romanilor ortodoc~i din exil ~i obtinand fon
duri de la ace~tia ~i de la Consiliul Mondial al Bisericilor. Intre timp, 
comuni~tii a~teptau. 

X. fusese un om arogant, materialist, cu 0 constitutie de taur, dar 
acum era slab ~i pricajit. Mi-a povestit cum s-au petrecut lucrurile. 
Se dusese in Austria, la nunta unui roman bogat, la care statuse 
diteva zile. 

Plecand, intr-o noapte, de la' un restaurant din zona franceza, 
a auzit pa~i in spatele lui ~i 0 maciuca I-a lovit in cap. Si-a revenit 
intr-o clipita ~i a incercat sa se apere. Insa, patru oameni au sarit 
asupra lui ~i I-au in~flicat. A simtit 0 intepatura in picior. 

- M-am trezit in zona sovietica a Vienei. Pe perete era 0 oglinda 
~i, cand m-am privit nu I-am recunoscut pe barbatul care rna privea 
dintr-insa. Nu mai aveam barba. Imi tunsesera parul ~i mi-l vopsisera 
in ro~u. Am fost dus cu avionulla Moscova. Anchetatorii de la Lu
blianka credeau ca a~ fi un personaj-cheie in spionajul anglo-ameri
can. Voiau sa ~tie ce pillnuia sa intreprinda Consiliul Mondial al 
Bisericilor in spatele Cortinei de Fier ~i sa afle totul despre exilatii 
romani din Occident. Nu Ie-am putut spune nimic. Pe mine nu rna 
interesa decat s-o duc eu bine. Ru~ii nu m-au crezut. 

- Foarte bine, Sfintia VO'astra, au zis ei, 0 sa-ti improspatam noi 
memoria in sala de operatii. 

X. ~i-a ridicat mainile, aratandu-mi ca mai multe unghii ii fuse
sera smulse. 

Le-au smuls una dite una, a spus. Doctorul era in alb, ca ~i cele 
doua asistente ale lui. A veau tot echipamentul ~tiintific, in afara de 
anestezice. 

X. a fost torturat saptamani intregi, ajungand aproape nebun, 
cand ru~ii, tragand concluzia ca nu avea aproape nimic sa Ie spunl., 
I-au pasat Securitatii din Bucure~ti. Acolo a fost iara~i torturat. 
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La Jilava, anchetarea lui a continuat, iar cand revenea in celula 
noastra de la interogatorii, detinutii il acuzau ca ar fi infonnator. 

in realitate, el nu dorea decat sa ispa~easca faptele din trecut. 
Suferinta i1 purificase. Dar ceilalti nu puteau crede acest lucru, cU 
toate ca purtarea lui X. arata in multe privinte cat de mult se schim", 
base inima lui. 

Odata a fost trim is la "camera neagra", cu alti cativa preoti $i' 
cu mine. Un turnator ne denuntase di faceam propaganda religioasl,:i} 

Am fost condu~i pe ni~te scari abrupte in jos, intr-o incapen 
subterana tara fereastra, din adancimile fortului, unde fusese pro 
un vechi depozit de munitii: nici un obuz n-ar fi putut patrunde 
acolo. Apa ce picura din tavan facea ca du~umeaua "camerei n",arA~!'" 
sa fie mereu uda ~i mentinea un frig amarnic chiar ~i vara. 

- Trebuie sa ne mi~cam tot timpul, s-a auzit 0 voce in intunenC\II 

de smoaUi. 
in consecinja, am inceput sa mergem in cerc, alunecand pe 

meaua no:r:oioasa, ~i am tinut-o a~a timp de cateva ore, pana 
epuizati ~i plini de vanatai din cauza cazaturilor, am fost sco~i 

Ceilalti au spus ca am avut noroc~ Unii detinuti erau 
dezbracati pana la piele inainte de a fi inchi~i in "camera neagra". 
mai povestea ca un grop de optsprezece oameni supraviejuise 
timp de doua zile. Erau cu totH de varsta mijlocie sau mai 
Ca sa nu moara inghetati, au a1catuit un lant uman in intuneric. 
care din ei s-a tinut de eel din fata lui, in timp ee se invarteau 
nesiar~it in cerc. Cand cate unul se prabu~ea, ceilalti il trageau 
fortau sa mearga mai departe. 

in cele din unna, X. a fost dus in fata instantei de Jud.eca~ 
Cand s-a intors, ne-a spus foarte calm ea fusese condamnat la douazo 
de ani de inchisoare. Atinsese 0 smerenie desavar~ita. Am 
ca, in multe eazuri, cei ee se smeresc dupa ce au pacatuit foarte. 
pot sa reziste mai u~or persecutiilor decat cre~tinii cu 0 

spiritualitate. Siantul loan Gura-de-Aur, care a trait pe vremea 
ave au loc curse de care romane, a spus odata: 
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- Daca un car tras de caii Dreptatii ~i Mandriei ar fi alaturat altuia 
tras de Pacat ~i Smerenie, cred ca at doilea car ar ajunge in Rai primul. 

Cu toate ca X. i~i schimbase total caracterul, majoritatea detinu
tilor nu-l acceptau. 

- Alte ~mecherii, mlli diavole! ziceau. 
Dar ei nu aveau dreptate. Lui X. i se oferise eliberarea in cazul ca 

ar fi acceptat sa colaboreze cu Securitatea. EI a declarat: 
- Voi parlisi inchisoarea cand ultimul preot va fi eliberat. 
X. a fost lovit cu picioarele ~i blitut de catre detinuti. A incercat 

de doua ori sa se sinueida. Acum nu mai e printre cei vii. S-a dus la 
Dumnezeul iertator in care a crezut. 

10 


Prima executiecare a avut loc pe cand eram la Jilava a fost aceea 
a doi frati numiti Arnautoiu. Traisera in padure ani de zile ca parti
zani, pana cand 0 femeie care Ie vizita ascunzatoarea a fost urmarita 
de soldati, ~i astfel i-au prins. 

Executia s-a des~urat dupa un ceremonial sinistru. inainte de 
miezul noptii, gardienii au facut de straja pe coridoare, cand a aparut 
procesiunea. 

Doi ofiteri mai in varsta inaintau primii; apoi pa~eau cei doi frati, 
in lanturi, fiecare incadrat de cate doi gardieni care Ii tineau de brat; 
urmau un doctor ~i cativa gardieni inannati cu pu~ti. . 

In aerul mcoros al diminetii, am auzit sunetulloviturilor de ciocan 
cand Ii s-au scos lanturile. 

Li s-au tras ni~te saei peste cap ~i au fost impin~i in ma~ina care 
i-a dus la 0 mica departare, pana intr-un loe unde au fost impu~cati in 
ceafa. Noi am auzit deflagratiile. 

Executorul era un tigan pe nume Nita, care primea 0 gratificatie 
de cinci sute de lei pentru fiecare exeeutie. Era eel mai cuviincios 
dintre gardieni: i se spunea "ingerul Negro de la Jilava". 
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- Eu totdeauna Ie dau ultima ~igadi in celula, inainte de ora 
tarata, ne-a povestit el. Incerc sa Ie insuflu curaj ~i nu e a~a de 
cum s-ar presupune, din cauza ca fiecare din ei crede pana-n 
clipa ca va fi salvat. 

A~a ceva s-a intamplat cuun tanar de nouasprezece ani, 
Lugojanu. 

Tatal lui, fost ministru, fusese torturat in inchisoare pan! 
rise. Drept razbunare, baiatul, ajutat de ni~te prieteni, a atacat in 
multe randuri ni~te militieni. Au fost prin~i, ares tali ~i unul dintre 
~i-a dat drumul la gura, a~a ca Lugojanu ~i opt compliciau 
condamna~i la moarte. Au fost sco~i in curte intai primii doL 
inca dol. Cei1al~i au auzit cum Ii se scoteau lanturile. Au auzit 
pu~caturile. I-am auzit pe gardieni intorcandu-se ca sa-i ia ~i pe 
rama~i. Unul dintre ei mi-a povestit mai tarziu: "Ma simteam 
calm. Am vazut-o pe Sranta Fecioara, care mi-a vorbit cu 
Am avut convingerea ca voi scapa". 

U~a celulei s-a deschis. Era comandatul. De Ia Bucure~ti se 
municase ca sentintele celorlalti fusesera comutate. 

De multe ori am vazut in pu~carie actionand aceasta mi~~~UVCi 
putere care-i sustine pe oameni in uItimele momente. Unii au 
vedenii de sfinti, ca acest tanar, altii de ingeri. Si eu am avut astfel 
experiente. E bine sa nu Ie credem insa cu u~urinta. Aparitiile pot 
in~elatoare. 

Politetea Ingendui Negru tinea loc de scuza pentru hidoasa 
pe care 0 indeplinea. 

- Eu .nu sunt un monstru, zicea el. 
Ceilalti gardieni ~i informatori nu simteau nevoia sa fie 
La Jilava, moralul era deosebit de scazut. Era 0 inchisoare 

tranzit, unde vechii antagoni~ti aveau neplacuta surpriza sa se 
talneasca pentru simplul motiv ca multi detinuti erau vechi 
care desigur actionasera impotriva comunismului. Insa ei au 
mentinuti timp de doi ani pentru a-I instrui pe membrii de partid 
aveau sa-iinlocuiasca. Aceste cadre perfection ate primisera 
ordinul sa-i aresteze pe unli dintre proprii lor camarazi. Apoi au 
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~i ei, Ia randullor, arestati de catre cei pe eare-i instruisera. Dupa 
condamnare, zeci de in~i din aceasta politie au trebuit sa imparta 
aceea~i celula, deoarece pana la urma niei un funetionar al fostului 
regim nu a scapat de epurare. Acum se certau intre ei. 

Intr-o zi, rafuielile au fost suspendate datorita aparitiei unui nou 
obiect al urii care-i rodea pe toti. Noul venit a fost azvarlit din alta 
celula intr-a noastra, plin de vanatai, tavalit ~i murdar, cu falca atar
mindu-i. A privit terorizat imprejut. Apoi unul a strigat: 

-Albon! 
Comandantul de la Poarta Alba, care avea pe con~tiinta moartea 

a mii de oameni, fusese scos tap ispa~itor pentru e~ecul Canalului. 
Ne-am reamintit cum ii salutase colonelul Albon pe noii sositi in 
laglirul acela: 

Profesori, doctori, avocati, preoti - toti de~tepti! Aici nu 
avem nevoie de creiere; numai de maini, de mainile voastre boiere~ti! 
Pentru munca voastdi sunteti platili cu aerul pe care-l respirati. Numai 
prin moarte yeti putea sdipa de aici. Sau daca se va opri munca la 
Canal ~i eu voi fi inchis. 

Acum, Albon se uita la noi ca un iepure hipnotizat. Un detinut 
I-a inhatat de guler ~i I-a tarat la picioarele lui. Un altul i-a facut vant 
cat colo. Al treilea i-a tras una in vintre. Albon s-a prabu~it sub un 
torent de lovituri, tipand isteric. Am incercat sa-l scap. 

Oamenii s-au intors asupra mea. 
V asazica e~ti de partea criminalului! 

Impro~cat cu sange ~i praf, Albon se zvarcolea in hohotele, 
batjocura ~i imbrancelile tuturor. A cazut iar in drumullui spre u~a, 
taindu-se in coltul ascutit al unui prici. Intr-o noua invalma~eala, i-a 
fost smulsa cam~a de pe spinare. I~i apara fata cu mainile. In cele 
din urma, s-a prabu~it ~i a ramas nemi~cat pe pardoseala. 

Lui Albon i s-a aplicat acela~i tratament in toate celulele, pinA 
cand a fost mutat in inchisoarea de la Qcnele Marl, pe care autoritaple 
au rezervat-o in cele din urma ofiterilor ~i personalitatilor cl1zute 
in dizgratie, ca sa-i fereasca de furia propriilor lor victime. 

In cursu I detentiei mele la Jilava, am recunoscut, la randul meu, 
o fata care imi era familiara: colonelul Dulgheru, cel ce rna ancbetase 
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pe Calea Rahovei. El insu~i fusese debarcat, ajungand sa zaca intra: 
patru pereti ai unei celule. I-am povestit ce se intamplase cu 
~i atunei el a cautat sa nu-~i creeze singur neplaceri, de~i era aproa~ 
imposibil ca intr-o zi sau alta sa nu-l recunoasca eineva. 

Dulgheru mi-a explicat ca fusese acuzat de a fi lucrat ca turnatot 
inainte de venirea comuni~tilor la putere - acuzatie folosita de fiecatl 
data cand partidul voia sa se debaraseze de unul dintre membrii sili~ 
Mi-a povestit cum fusese arestat. Tocmai coborase, impreuna cu alfl 
trei subaltemi, in celule pentru a ancheta 0 persoana arestata . 
Unul dintre tovara~ii sai a deschis 0 u~a, s-a dat la 0 parte sa 
~eful sau ~i apoi a inchis-o rasucind de doua ori cheia in 
Ingrozit, Dulgheru a inceput sa racneasca ~i sa bata cu pumnii in 
Oamenii lui au izbucnit in ras, iar unul dintre ei i-a spus cu laU~(;U'" 

- Ti-a venit randul sa stai ~i tu dupa gratii! 
Cand detinutii au descoperit identitatea lui Dulgheru, a fost 

de maltratat incat a trebuit sa fie transferat la Ocnele Mari. inchiso .... 
oamenilor de partid a ajuns curand cea mai aglomerata dintre 

Dupa plecarea lui, am fost trimis pentru interogatorii la BUCllT~mi_.!' 
La bchi mi-au fost pu~i ni~te ochelari de motocic1ist cu Ientile 
~i m-au dus cale de vreo cativa kilometri pana in Capitala. Am 
impresia ca intrebarile pe care mi le-a pus un colonel in uniforma 
cartierul general al Securitatii aveau in vedere mai mult sa 
ze atitudinea mea fata de regim decat sa obtina de la mine informatf 

Nu mi-au dat nici un indiciu asupra scopului real pentru care 
comparut acolo. 

Cea mai surprinzatoare ~tire pe care am cules-o in celulele 
tierului general al Securitatii a fost ca Stalin fusese denuntat ca 
~i tiran de catre Hru~ciov, succesorul sau. Tocmai se publi~a<)Q.a;. 
primele relatari despre felul cum Beriia ~i ~ase dintre frunta~ii 
sale fusesera executati in ajun de Craciun. Discreditarea lui 
incepuse sa se manifeste ~i in Romania. Gheorghiu-Dej, noul Ul,",WL~ 
roman, introducea 0 politica mai populara. Dej iubea viata ~i aceas~ 
inc1inatie innascuta ar fi adus cel putin 0 ameliorare a regimulul 
instaurat de Ana Pauker ~i c1ica ei. 
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Aceste ve~ti pe care Ie-am adus la Jilava au produs 0 explozie de 
bucurie. Toti erau incantati ca Stalin fusese datjos de pe soc1u. Speram 
ca aceasta va grabi ~i eliberarea no astra. 

Popescu, insa, a spus: 
- ~tiu eu cum e partidul: 11 vor denunta pe talhar, dar nu-i vor 

despagubi pe cei jefuiti. 
- Oricum, s-a zis cu Stalin, a intervenit un aIt detinut. 
- Dar-ar Dumnezeu sa-l arda flacarile Iadului, a strigat altcineva. 
in mijlocul rasetelor, uralelor ~i batjocurilor, doi detinuti au Iacut 

impreuna un tur de vals, lansand apropouri deocheate la adresa "ta
tucului Iosif'. Numai gardienii erau tacuti. Destalinizarea Ie punea 
viitorul sub semnul intrebarii. 

- Nu pre a pari fericit, domnule pastor! m-a interpelat Popescu. 
- Nu rna pot bucura, i-am raspuns, cand sunt martor la 0 explozie 

de ura indreptata contra cuiva. Noi nu cunoa~tem destinullui Stalin. 
De ce ar fi imposibil ca el sa fi fost mantuit in uItimul ceas, ca talharul 
de pe cruce? 

- Cum? Dupa toate crime Ie pe care le-a comis? a intrebat cineva. 
- Poate ca da, asemenea talharului care a avut putine momente 

de pocainta in viata, ~i, totu~i, a ajuns in Rai, am spus eu. 
Le-am povestit cum un individ care traise exploatandq-i pe saraci 

prinsese 0 mare ura pe preotul din sat numai din pricina ca acela era 
un om bun. Cand 11 intalnea pe strada, il scuipa pe preot in obraz. 
Acesta nu protesta, spunandu-~i: "Asta ii face placere acestei 
biete fiinte". 0 data pe an, totu~i, bogatul, al carui nume era Bodna
ra~, mergea la biserica. Aceasta se intampla intotdeauna in Vinerea 
Mare. ~i, pe cand ascuIta istorisirea despre patimile Mantuitorului, 
doua lacrimi i se prelingeau pe obrajii gra~i. Le ~tergea repede ~i eu 
asta se chema ca-~i iacea toata datoria religioasa pe an. 

Odata, in Vinerea Patimilor, 0 mare multime de credincio~i a~tep
ta inceperea slujbei. Preotul nu se arata, ~i nici Bodnara~. A trecut 0 
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ora. In cele din urma, cineva s-a uitat in altar. Preotul era acolo, intina . 
pe podea, respiriind calm, cu ochi inchi~i ~i cu 0 asemenea feri .. 
eire pe chip, indit oameni ~i-au dat seama ca era transfigurat de un . 
srant extaz. 

in dimineata aceea, Bodnar~ murise ~i fusese dus la judecatl. 
Cand demonii au a~ezat pe dintar faptele sale rele, ingerullui pazi~ 
n-a avut nimic de pus pe celalalt taler, in afara celor doua lacrimi po 
care Ie varsase in fiecare an. Dar acele cateva lacrimi cantareau exact 
cat toate faptele lui rele laolalta. 

Ce era de facut? Bodnara~ incepuse sa asude ~i sa tremure. Si 
credeti? La un moment dat, cand Dumnezeu S-a uitat in alta 
bogatul a smuls cateva fapte rele de pe taler. Balanta s-a inclinat 
partea binelui. Dar Dumnezeu vede chiar ~i atunci cand Se uita 
alta parte. El i-a spus cu tristete bogata~ului: "Din toata lumea 
care am creat-o, nimeni n-a incercat sa rna in~ele in Ziua 
1;)i, privind de jur-imprejur prin Rai, a intrebat: "Acum 11 yom 
pentru ceea ce a fi1cut chiar azi, in Ziua Judecatii. Cine vrea 
apere pe omul acesta?" 

Ingeri au ramas tacuti. "Haideti", a zis Dumnezeu, "aiei nu 
tern in Republica Populara Romana, nu putem condamna pe 
fi1ra aparare". 

Chiar $1 ingerul pazitor al bogata~ului s-a dat inapoi din 
acestei sareini. "Dar", a zis el, "In ora~ul sau exista un preot atat 
drept-credincios, inc at s-ar putea sa vrea sa-I apere". 

A~a se face ca preotul a fost adus in Rai, in vreme ce trupul 
ramas jos, pe pamant. Bodnara~, cand I-a vawt pe cel pe care-l 
lise de atatea ori, s-a gandit ca ultima lui ~ansa era pierduta. 
preotul a acceptat imediat sa-I apere. 

,.pannte cerese", a inceput el, "care dintre noi este mai bun, 
sau eu? Daca sunt mai bun dedit Tine, da-Te jos de pe tron sa-Ii 
eu locul, caci i-am ingaduit lui Bodnara~ sa rna scuipe in fiecare 
nu m-a incercat niei 0 suparare fata de el. N oi ne inchinam lui 
nezeu ca celei mai bune dintre fiinte. Daca eu a~ fi mai bun 
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Tine, eu a~ fi Dumnezeu, nu Tu. Bineinteles, daca eu pot sa-l iert, il 
poti ierta ~i Tu. 

Al doilea argument pe care-I aduc este ea Isus a murit pe cruce 
pentru pacatele oamenilor ~i, cu toate ca in nefericita noastra tara 
putem fi acum pedepsiti de mai multe ori pentru aceea~i vina, nu este 
drept ca Bodnara~ sa sufere din nou pentru pacatele lui, din moment 
ce ele au fost deja pedepsite in trupullui Isus. 

1;)i, in al treilea rand, Doamne, 0 intrebare practica: ce pierzi daca 
intra ~i el in Rai? Daca Raiul e prea mic, poti sa-I mare~ti. Daca nu 
dore~ti sa-i pui pe cei raj printre cei buni, atunei fa un alt Rai pentru 
sufletele pierdute. Da-Ie ~i lor putina fericire". 

Aceste cuvinte au fost atat de placute lui Dumnezeu, incat EI i-a 
spus indata lui Bodnara~: "Intra in Rai!" Bogatul a facut-o in graba. 
Apoi, adanc mi~cat, Dumnezeu S-a intors catre preot ~i i-a zis: "Ramai 
aiei 0 bucata de vreme, sa starn de vorba". 

"Multumesc", a raspuns preotul, "dar inca n-am tinut liturghia ~i 
toti cei din biserica. abia ~teapta. sa. ajunga. acasa.. Trebuie sa rna. ina
poiez sa-mi fac datoria ~i sa Ie spun oamenilor sa se fereasca de 
piicat. Dar ~i Tu indepline~te-Ii datoria, iertandu-ne ~i daruindu-Ie 
iubire c,hiar ~i celormai ra.i dintre pacato~i. Daca incepi sa-ijudeci pe 
oameni cum merita, niei unul dintre noi n-ar avea mantuire." 

Cei din celula au ascultat in tacere aceasta istorisire. Popescu a 
intrebat: 

- 1;)i dumneavoastra l-ati apara pe Stalin inaintea lui Dumnezeu? 
- Cine ~tie daca Stalin n-a plans ~i el pentru pacatele lui? am 

spus. Psihologii sunt de parere ca, cu cat crimele unui om sunt mai 
cumplite, cu atat mai putin este el raspunzator. Un maniac ca Hitler, 
care arde in cuptoare oameni nevinovati, nu s-a mai vazut pe lume. 
Un ucig~ in masa, ca Stalin, care-~i omoara tovara~ii cu miile _ 
astfel de oameni nu sunt normali ~i nu-i putemjudeca dupa criteriile 
pe care Ie aplicam celorlalti. 

Popescu a spus: 

- Am auzit multe invataturi cre~tine aiei in celula, dar aceasta 
este cea mai buna ~i cea mai greu de aplicat. 
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In primavara lui 1956, cateva randunele ~i-au facutcuib 
acoperi~ul celulei noastre, langa fereastrn. Intr-o zi, un ciripit 
dat de veste ca din oua ie~isera pui. Un detinut urcat pe umerii 
s-a uitat in cuib. 

Sunt patru! a strigat el. Panntii lor pareau a nu sta 0 clipit 
Acest fapt a schimbat discutiile noastre despre eliberare, facandu-n~.~ 
sa numaram de cate ori zburau randunelele din cuib ~i inapoi 
sa-~i hraneasca puii: de doll! sute cincizeci de ori pe zi! Un 
batran a spus: 

Peste douazeci ~i una de zile or sa-~i ia zborul. 
Ceilalti au dis. 

- 0 sa vedeti!, a mai zis el. Intr-a douazecea zi nu s-a jntamplaC( 
nimic, dar intr-a douazeci ~i una, cu ciripituri ~i :tal:taituri, 
au zburat. Noi eram foarte incantali. 

Asta e randuiala dumnezeiasca, am spus eu. La fel are grija 
de fiecare dintre noi. 

Saptamanile treceau ~i se parea ca demascarea lui Stalin 
intr-adevar, Un nou dezghet. El nu a durat mult, dar un anumit 
de detinuti urma sa fie pus in libertate, in urma unei aIIlIlistii. A 
sa. fiu ~i eu unul dintre ei? Gandul acesta nu facea decat sa ma 
tristeze: daca mi-ar da drumul acum, cui i-ar fi de vreun folos 
acesta? Copiii mei se facusers. mari ~i abia daca-~i mai ammte 
de tatal lor. In felulei, Sabina se va fi obi~nuit sa se descurce 
gura. Biserica avea alti pastori, care-i pricinuiau mai putine tuibUlQl 

Intr-o dimineata., devreme, 0 voce mi-a intrerupt aceste 1;"11""",, 

Fa-ti bagajul ~i ie~i imediat la interogatoriu! 
Sa ma intorc iara~i la bruftuluieli, la teama, la intrebarile 

trebuia sa Ie gasesc raspunsuri false? Am inceput sa-mi adun 
in timp ce gardianul racnea: 

- Haide repede, repede! 
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Am mers grab it impreuna cu el prin coridoare ~i am traver
sat curtea. In timp ce urcam treptele, portile de fier se descuiau una 
dupa alta. Apoi m-am pomenit afara. 

Nuse vedea nici 0 ma~ina; doar un functionar care mi-a inmanat 
() hartie. Reie~ea din ea di eram liber. 

M-am holbat la ea. Tot ce-am putut spune a fost: 
Pai, n-am facut decat opt ani ~i jumatate ~i am fost condamnat 

la douazeci de ani. 
- Trebuie sa pleci imediat. Asta vine de la Tribunalul Supremo 
- Dar mai am de executat aproape doisprezece ani de detentie. 

Nu discuta! Ie~i afara! 
- Dar uitati-va la mine! 
De murdara, cama~a mea zdrentuita era cenu~ie. Pantalonii imi 

erau oharta de petece colorate abia insailate. Ghetele parc-ar fi fost 
imprumutate de la Charlie Chaplin. 

- Voi fi arestat de primul militian. 
Aici n-avem haine pentru tine. Pleaca! 

Functionarul s-a tntors in inchisoare. Poarta s-a inchis ~i zavorul 
a fost tras. Dincolo de zidurile pu~cariei nu se vedea tipenie. Eram 
singur, intr-o lume cotropita de soarele veriL Ziua calda de iunie era 
atat de lini~tita, incat puteam auzi insectele bazaind. 0 ~osea lunga, 
alba se intindea pana departe pe sub copacii de un verde uluitor. La 
umbra unui crang de castani, pa~teau ni~te vaci. Ce lini~te era! 

Am strigat, incat am pututfi auzit de gardienii din spatele zidurilor: 
- Dmnnezeule, ajuta-mi sa nu ma bucur mai muIt de faptul ca 

sunt liber, decat ca Tu ai fost cu mine in inchisoare! 
De la Jilava la Bucure~ti sunt vreo patru kilometri. Mi-am saltat 

bocceaua pe umar ~i am luat-o peste camp. in boccea n-aveam decat 
o colectie de zdrente urat mirositoare, care insa in pu~carie fusesera 
de mare pret: dadeau caldura. Nu m-am gandit sa ma descotorosesc 
de ele. in curand am paras it ~leaul drumului, pentru ca sa pa~esc prin 
iarba inalta. ~i sa ating in treacat scoarta aspra a copacilor. 

De mult nu mai vazusem un arbore. Uneori ma opream ca sa pri
vesc 0 floare. In Jilava nu cre~teau flori. 

Doll! siluete s-au apropiat de mine doi ta.rani in varstii. 
S-au oprit ~i, curio~i, m-au intrebat: 
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- Vii de acolo? 
Blirbatul a scos cativa lei ~i mi i-a dat. M-am uitat la banii 

mana mea ~i aproape cli-mi venea sli rad. Nimeni nu-mi dliaUH 
vreodata. pomanli. 

- Dati-mi adresa ca sli vi-i pot restitui, am spus. 
- Nu, nu, plistreaza-i, m-a indemnat, vorbindu-mi cu tu, cum Ii se 

vorbe~te copiilor ~i ce~etorilor. 
Am mers mai departe cu bocceaua mea. M-a oprit 0 femeie. 
- Vii de acolo? 
Spera sli-i dau ve~ti despre preotul din comuna Jilava, care .lU~HOi', 

arestat cu cateva luni in urmli. Nu-l intalnisem, dar i-am explicat 
eram pastor eu insumi. Ne-am a~ezat pe 0 movilitli de plimant de 
marginea drumului. Am fost atat de fericit sli glisesc pe cineva 
ruia sli-i facli pllicere auzindu-mli vorbind despre Cristos, incat 
m-am simtit deloc grlibit sli ajung acasii. Cand, in cele din urmli, 
pornit mai departe, a scos ~i ea cativa bani: 

- Pentru biletul de tramvai. 
- Dar am bani! 
- Ia-i ~i pe li~tia, in Numele lui Cristos. 
Am mers mai departe, paoli cand am ajuns intr-o statie de 

buz, de la periferia Capitalei. Oamenii se ingramlideau in jurul 
ghicind de unde veneam. Mli intrebau despre tatii, fratii, verii 10 
cu totH aveau pe cate cineva in inchisoare. Cand m-am urcat in 
buz, nu m-au llisat sli pllitesc. Mai mult: s-au ridicat in pieioare 
sli-mi ofere un loco 

in Romania, detinutii politiei eliberati, departe de a fi ocoliti 
oameni, sunt foarte respeetati. M -am qezat cu bocceaua pe genunc] 
dar chiar in momentul eand autobuzul a porn it, am auzit strigandu
de afarli. 

- Opriti! Opriti! 
Inima mea aproape eli a inlemnit. Vehieulul a mnat cu 0 smuelt'q 

rli, in timp ee motocicleta unui militian stopa in fata lui. Fusese 
gre~ealli - venea sli mli ia inapoi! 

Dar ~oferul s-a intors spre noi ~i a strigat: 
- Zice cli e eineva aglitat de searli! 
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Allituri de mine stlitea 0 femeie eu un co~ de clip~uni proaspete. 
Mli uitam la ele ~i nu-mi venea a crede. 

N-ai gustat cap~uni anul asta? a zis ea. 
- Nici mlicar n-am vlizut de opt ani, am raspuns eu. 
- Hai, ia cateva! a spus ea ~i mi-a umplut mainile eu fruete moi ~i 

eoapte. 
Le-am mancat cu llicomie, ea un copil infometat. in eele din urmli 

am ajuns in fata intrarii principale a casei mele ~i, un moment, am 
ezitat. Ai mei nu rna a~teptau, iar eu eram groaznic la vedere, murdar 
~i zdrentliros. Apoi am deschis u~a. in hoI erau mai multi tineri ~i, 
printre ei, doi care s-au holbat la mine ~i au izbucnit: 

- Tatli! 
Am dedus eli sunt Mihai ~i Sandu, fiii meL Cel mare avea nouli 

ani cand ii plirlisisem; acum avea optsprezeee. 
Apoi a inaintat spre mine sotia mea. Fata ei finli era mai slabli, 

dar plirul ii era inca negro; m-am gandit ea e mai frumoasa ea oricand. 
Ochii mi s-au inceto~at. Caod m-a euprins cu bratele, am zis 

cu efort: 
- inainte de a ne sliruta, trebuie sli-ti spun ceva. Sli nu erezi eli am 

venit de la mizerie la ferieire! Am venit de la bucuria de a fi cu Cristos 
in inchisoare la bucuria de a fi cu El in familia mea. Nu. de la strliini 
vin, ci de la ai mei din inchisoare la ai mei de-aeasli. 

Ea plaogea. I-am zis: 
- Acum, dacli vrei, poti sli rna sliruti. 
Pe urmli, i-am cantat inceti~or un mic eantec pe care-l pregliti

sem pentru ea la inehisoare cu ani in urmli, ca sli i-I cant daca aveam 
sa ne mai intainim vreodata.. 

Curand ineliperea s-a umplut de vizitatori, vestea s-a raspandit 
prin telefon in tot Bucure~tiul; soneria zbarnaia incontinuu. Prie
tenii veehi aduceau pe altH noi. Trebuiau sli pIece unii, ca sli facliloc 
altora. De fieeare data. eand eram prezentat unei doamne, trebuia sli 
rna inc1in politicos imbrlicat in pantalonii mei absurzi, Iegati cu sfoam. 

Cand toatli lumea a pleeat ~i era aproape miezul noptii, iar Sabina 
rna zorea sa mlinanc eeva, nu mi-a mai fost foame. I-am spus: 
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Azi am avut parte de fericire din bel~ug. Maine sa postim 
a multumi lui Dumnezeu, iar seara Cina Dornnului sa ne fie 
mancare. 

Trei dintre oaspeti - printre care se afla ~i 0 profesoara de ntosone:: 
pe care n-o cunoscusem inainte - mi-au spus in seara aceea ca 
dintre fiii mei ii adusese la credinta in Cristos. Si eu, care ma ".'l11wt~ 
ca, rama~i tara tata ~i mama, copiii mei se vor fi pierdut! Nu gAseatllJ 

cuvinte pentru atata fericire. 
Mihai a zis: 
- Tata, ai trecut prin atatea! A~ vrea sa ~tiu ce ai invatat din 

acele suferinte. 
Amraspuns: 

Copii, in tot acest timp, aproape ca am uitat Biblia. Dar am 
intotdeauna in minte patru lucruri. Primul ca exista un 
Al doilea ca !sus Cristos este Mantui torul nostru. Al treilea, ca 
o viata ve~nica, iar al patrulea ca dragostea este calea cea mai 

Mihai a zis: 
Asta-i tot ce doream sa ~tiu. 

N-am putut dormi in noaptea aceea in patul meu curat ~i 
Nici in urmatoarele. Ma ridicam in capul oaselor ~i deschideam 

Abia dupa doua saptamani am putut dormi normal. Dupa 
am fost tratat la eel mai bun spital cu putinta, primind patul eel 
bine plasat, in salonul eel mai insorit. Ca fost detinut, toata 
voia sa ma ajute - pe strada, in magazine, pretutindeni, iar fluxul 
vizitatori nu inceta. 
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Acum, ca eram tiber, tanjeam din adancul inimii dupa lini~te ~i 
odihna. Dar comunismul i~i eoncentrase toate fortele pentru a ajunge 
la completa distrugere a Biserieii. Pacea pe care 0 doream ar fi fost 0 

evadare din realitate, primejdioasa pentru sufletul meu. 
Ma intorsesem intr-un eamin sarae, dar eram mai norocos decat 

multi altii. A veam doua camere mieute la mansarda, eu foarte put ina 
mobila. Dormeam pe un veehi pat de lemn, eu 0 saltea moale. 
imprumutata de la un vecin. Prelungisem patul cu 0 perna, ca sa incap 
cu toata lungimea trupului meu. Apa era adusa de la subsol, iar eea 
mai apropiata toaleta era intr-o alta eladire. Nu ma a~teptam la nimie 
mai bun. Cuno~team eu totii, inca din inehisoare. conditiile de locuit 
~i !ipsa de hrana, a~a cum ~tiam ~i de inehiderea unor biserici ~i de 
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preluarea c1adirilor care Ie apaqineau, cum s-a inmmplat ~i cu ale 
noastre. 

Apartamentul nostru confortabil fusese confiscat la arestarea 
sotiei mele. Din cauza ca, la eliberare, refuzase sa divoqeze de mine, 
nu ~i-a putut gasi un Ioc de muncli ~i a trait intr-o neagra saracie,; . 
intretinandu-se prin lucru de ocazie ~i gratie bunavointei prietenilor 
no~tri. Mi-a spus ca i-ar fi mers ~i mai greu dadl n-ar fi fost copiH. 
Cand a implinit treisprezece ani, lui Mihai i s-a permis sa-~i viziteze 
mama in timpul celor trei ani de munca la Canal. Lipsit de ambii 
parinti, traind din mila altora, avusese parte de multa amaraciune~ 

Am imprumutat bani ca sa pot ajunge la lagar, a zis el. La vor
bitor ne despaqeau doua randuri de bare de fier. Mama, imbracata in 
uniforma inchisorii, era murdara ~i slaba. Ea mai mult plangea, iar eu' 
trebuia sa strig ca sa ma fac auzit. Mi-a zis: 

Mihai, crede in Isus ~i nu te abate de la credinta! 
lar eu i-am raspuns: 

Mama, daca tu poti sa-ti mai pastrezi credinta intr-un loc ca 
asta, atunci trebuie sa mi-o pastrez ~i eu. 

Cand s-a intors la Bucure~ti, Sabina a aflat ca Mihai devenisei 

acordor de piane, dupa ce fusese ucenic pe langa un acordor de Ia 
Opera; avea un auz muzical atat de fin, incat a fost in stare sa se 
deletniceasca cu aceasta meserie inca de la varsta de unsprezece 
Curand c~tigadestul pentru a-~i ajuta mama ~i a se intretine in 
Traia in saracie, dar avea paine. La fel era ~i viata lui Sandu. 
cerile copiilor no~tri cu partidul comunist au inceput curand, 
elevii au fost obligati sa poarte cravata ro~ie, lucru pe care ei 
refuzat, deoarece "era simbolul opresiunii". Eliminati in mod 
motos, ei au fost reprimiti pe tacute, cand zarva s-a stins, 
invatatorii slujeau regimul numai din varful buzelor. La paispre7'e~~ 
ani, alt necaz: au fost dati din nou afara din ~coala pentru ca au 
ca citisera Biblia ~i ca atacurile din manuale impotriva reiigiei se 
temeiau pe argumente false. 

Copiii erau cre~tini ~i nu indrageau deloc comunismul. Dar, dupiV 
cum se spune ca, daca 0 pasare cantatoare i~i pune cuibul lang! . 

"'.. 

familie de cion va ajunge sa scoata note discordante, tot astfel ~i 
copiii no~tri auzisera putine lucruri in afara celor ce se afirmau oficial. 
A doua zi dupa reintoarcerea mea a trebuit sa Ie spun ca se in~elau 
crezand ca muncitorii din tarile capitaliste mureau de foame. ~i co
legii lor de ~coala luau de buna propaganda comunista. 

o fata chiar mi-a povestit intr-o zi ca plan sese de mila copiilor 
care mureau de foame in America. 

Chiar ~i cei mai buni dintre tineri pareau tulburati ~i dezorientati. 
Nu numai ca n-aveau ocazia sa-i citeasca pe marH autori cre~tini, dar 
nu-~i puteau cumpara operele unor ganditori ca Platon, Kant, Schopen
hauer ~i Einstein. Prietenii copiilor mei ziceau ca parintii lor Ie spuneau 
una, iar profesorii alta. Imi cereau adesea sfatul. 

Un tanar care studia teologia la Universitatea din Cluj avea nevoie 
de ajutor pentru teza de licenta. 

- Care este subiectul? I-am intrebat. 
- Istoria cantecului liturgic in Biserica Luterana. 
I-am spus: 
- Ar fi bine sa incepi prin a scrie ca n-ar trebui sa indesam in ca

petele tinerilor banalitati istorice, cand s-ar putea ca a doua zi ei sa 
aiba de infruntat moartea pentru credinta lor. 

- ~i atunci ce ar trebui sa studieze? 
- Vietile sfintilor: ca sa ne pregatim pentru sacrificiu ~i martiriu. 
I-am povestit unele dintre lucrurile pe care Ie vazusem in inchi

soare ~i in curand el ~i-a adus ~i prietenii. Toti intampinau acelea~i 
dificultati cand incercau sa elaboreze 0 lucrare. M-am interesat de 
cursurile lor. 

Unul dintre ei a spus: 
- Profesorul nostru de teologie spune ca Dumnezeu S-a revelat 

de trei ori. Prima data prin Moise. A doua oara prin Isus Cristos. lar 
a treia oara prin Karl Marx. 

- Dar pastorul vostru ce parere are despre asta? 
- Cu cat vorbe~te mai mult, cu amt lasa impresia ca spune mai 

putine lucruri. 
Urmarea acestor convorbiri a fost ca am carot de acord sa merg 

la Cluj ~i sa predic in catedrala Iuterana a or~uIui. Studentii doreau 
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eaqile mele serise inainte de arestare, dar tot ee scrisesem fusese p. 
laindex. 

{nainte de a pleca, a trebuit sa fae 0 vizita, pentru a indeplini 0 :PfOi" 
misiune facuta unor membri ai Oastei Domnului, haquita tar! tn., 
eetare de Seeuritate. 

In urma eu mai multi ani 11 intalnisem pe patriarhul Iustinian 
Marina ~i am erezut ea le-ar putea fi de ajutor. EI era invinuit O~f 
facuse Bisericii mult rau; dar era in puterea lui sa faea ~i eeva bine. 
L-am gasit plimbandu-se pe aleile din spatele palatului sau. 
ca alesese anume sa ne vedem in gradina, un Ioe :tara microfoaneti': 
:tara functionarii sai care trageau cu urechea. I-am SpUS:,l: 

Sunteli patriarh ~i oamenii vi se adreseaza pentru posturi 
pensii, ~i trebuie sa predicati ~i sa cantali pretutindeni in biseriei ~* 
ea m-am gandit ea a~ putea sa Yin ca sa va cant ~i eu un eantec. 
al Oastei Domnului ~i I-am invatat in inehisoare. 

I I-am eantat ~i i-am cerut sa faea ceva pentru ace~ti oameni simpli 
~i buni. 

- N-ar trebui sa stea in inehisoare atalia ani numai pentru ca apar.. : 
tin unei grupari aparte in biseriea. 

Mi-a spus ca va ineerea. Apoi am stat de yorba timp ...... "'......'1 

gat. Am incercat sa-i reamintesc indatoririle sale fata de Dumnezeu .. \ 
Am spus: 

- In gradina Ghetsimani, Isus I-a numit chiar ~i pe Iuda nru"tAn 

desehizandu-i calea catre mantuire. 
Voiam sa pun in sufletuIIui samanta unei schimbari. EI a a",",Uu.CR/c 

in lini~te ~i ehiar eu smerenie, dar a spus ca nu poate face mare 
deoareee ii fusese pus in coasta mitropolitul Moldovei, Iusum"", 
Moisescu~ 

Daea ar merge prea departe sau ar demisiona, Moisescu i-ar 
loeul ~i situatia ar fi ~i mai rea. Iustinian pastrase un fel de reQn;o,t'!I:Jf: 
pentru mine, dar, cu toate ca sufletullui sra~iat nu justifica 
faptele sale, ~ovaieli1e lui star~eau adesea prin a face pe Ol(l,",W' 

partidului. 
Mai tarziu, am auzit ca patriarhul Iustinian Marina pusese 

blema Oastei in Srantul Sinod, unde intampinase opozitia a",~uar,: 
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mitropolit - care fusese acceptat ea reprezentant al ortodoxiei in 
Consiliul Mondial al Bisericilor. 

Apoi Departamentul Cultelor i-a repro~at patriarhului ea. rna pri
mise - secretarullui Iustiniann raportase, desigur, despre vizita mea, 
intoemai cum patriarhul raporta faptele secretarului sau. 

Iustinian cazuse de acord sa se intalneasea eu reprezentanti ai 
Oastei, dar, cand ace~tia s-au prezentat, i-a trimis la plimbare. 

A~adar, Wurmbrand v-a spus sa veniti la mine? Ar fi timpul ca 
el sa intre iar in pu~carie. 

2 


~tirea ca promisesem sa tin 0 serie de conferinte la Cluj a fost 
raportata autoritatilor imediat, eu mentiunea ca scopul meu real era 
sa atae marxismul ~i, sub pretextul unor prelegeri despre filosofia 
cre~tina, sa provoc tulburari printre studenti. De data aceasta, zelosul 
informator a fost un pastor baptist, care mi,.a spus deschis ce faeuse. 
Initiativa lui nu m-a surprins. Intalnisem atatia eolegi de-ai lui dupa 
eliberarea mea - preoti, pastori, chiar ~i episeopi care au facut ase
menea rapoarte eatre Ministerul Cultelor! De obicei, rapoartele se 
refereau Ia proprii lor enoria~i, ~i c1ericii se simteau ru~inati de faptele 
acestora ~i Ie regretau. Spuneau ea nu Ie faeusera pentru propria lor 
siguranta, ci pentru a-~i salva biserieile de la inehidere. Fiecare ora~ 
avea reprezentanti ai Ministerului Cultelor care-i chestionau cu regu
laritate pe deserventii diferitelor eulte asupra activitatii credineio
~ilor. In afara de asta, Securitatea se interesa care enoria~i se 1m
part~eau mai des, care dintre ei ineercau sa eonverteasca pe altii, de 
ee pacate se spovedeau, daea acestea aveau 0 tangenta eu politica. 
Preotii care refuzau sa raspunda unor astfel de intrebari aveau de 
suferit. Refuzul de a eolabora putea duee ~i la inchiderea bisericilor. 
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A~a se face ca pe vremea aceea Romania avea mai multe categorii de 
preoti: cei din inchisoare, cei liberi care se pastrau curap, cei care,: 
sub presiuni, deveneau informatori ca sa pastreze biserica deschisi 
~i Iaceau oficiul de informatori cu placere. Ace~tia erau doar cativa 
la numar. 

Multi pastori oficiali venerabili care nu au colaborat ~i-au pierdut ' 
curand dreptul de a predica. 

Denuntul impotriva mea a ajuns la imputemicitul c1ujean al Cui· 
telor, numit Rugojanu. ~i Ministerul Cultelor avea specimene diferite~, 
Unii dintre funetionari erau slabi, altii i~i foloseau puterea pentrutr', 
stoarce bani de Ia clerici ca sa-i "protejeze", dar Rugojanu era un 
fanatic care mergea din biserica in biseridi adulmecand neobosit<~ 
"contrarevolutionari". A frecventat personal slujbele la care predi~ 
cameu. 

La Cluj, in prima seara, a participat doar un grup de vreo cincizeci 
de studenti ~i capva profesori de teologie. Intrucat Darwin ~i teoriil.!,; 
lui evolutioniste erau totdeauna 0 problema de actualitate in ~colile 
teologice, am incercat sa tratez acest subiect. Am spus ca Rom_~ 
cea noua, avansata ~i socialista, trebuie sa respinga toate ideile 
din lumea capitalista; de ce sa ascultam de englezul burghez 
Charles Darwin? 

Rugojanu, ghemuit intr-o strana din fata, se holba la mine. 
uitat peste umar la el, in timp ce am continuat: 

- Un fiu de doctor vrea saajunga doctor; un fiu de compozlt 
vrea sa ajunga muzician;un fiu de pictor - artist, ~i a~a mai 
Daca crezi ca ai fost creat de Dumnezeu, atunci vei incerca sa 
asemenea Lui. Daca preferi sa crezi ca te tragi dintr-un trib de 
mute, e~ti in primejdie sa devii un maimutoi. 

Mi-am inceput conferintele intr-o lunL Marti, publicul era de 
ori mai numeros. Pe la sfiir~itul saptamanii, nu mai puteam 
multimea chipOOlor - se parea ca intreaga Universitate ~i 
din afara ei se ingramadisera in catedrala. ~tiam cll multi dintre 
erau domici sa auda adevarul, dar se temeau de consecinte. 
citat cuvintele unui pastor care a moot pentru credinta lui, ucis 
fasci~ti. EI mi-a spus: 
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- Cand iti l~i trupul in mana celor care vor sa te batjocoreasca, n 
oferi ca jertta lui Dumnezeu. Cand rastignirea Lui nu mai era 0 

chestiune de timp, Domnul Isus a zis: "Tata, a sosit ceasul!" Ceasul 
la care Se refera era sorocul suferintei ~i El S-a bucurat ca va suferi 
pentru mantuirea neamului omenesc. Ar trebui sa consideram su
ferinta ca pe 0 insarcinare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Siantul Pavel 
a spus in Epistola catre Romani: " Va indemn, dar, Irafilor, pentru 
indurarea lui Dumnezeu, sa aducefi trupurile voastre ca 0 jertla 
vie, stanta, placuta lui Dumnezeu" (Rom. 12.1). 

Mi-am aruncat privirea asupra credincio~ilor care ascultau in 
tacere. 0 c1ipa, m-am simpt ca atunci cand eram in biserica mea, in 
preajma razboiului, in ziua in care ni~te huligani antisemiti au patruns 
inauntru eu ganduri rele. Acum du~manii erau strecurati chiar intre 
copiii lui Dumnezeu. Rugojanu lua note. 

Am continuat: 
- Nu lasati suf~rinta sa va ia prin surprindere! Ganditi-va deseori 

la ea. tns~iti-va virtuple lui Isus ~i ale sfmplor Sai, integrandu-Ie in 
cugetul vostru. Pastorul despre care am vorbit ~i care a moot pentru 
credinta lui mi-a lasat 0 reteta de ceai impotriva suferintei, iar eu am 
sa v-o dau voua. 

In vremurile cre~tinismului primar, un medic a fost inchis pe ne
drept de imparatul sau. Dupa un timp indelungat, membrilor familiei 
sale Ii s-a ingaduit sa-l viziteze. Ace~tia, vazand in ce hal ajunsese, 
intai au plans. Hainele ii erau zdrente, hrana 0 felie de paine ~i 0 cana 
de apa pe zi. Sopa lui I-a intrebat mirata: "Cum se face, totu~i, ca 
arati a~a de bine Ia chip ~i e~ti bucuros?" Zambind, medicul i-a spus 
ca el are un medicament pentru toate'necazOOle. L-au intrebat care 
este acela ~i elIe-a spus: "Am descoperit un ceai bun pentru a lecui 
orice suferinta. it fierbi din ~apte ierbOO. Am sa vi Ie enumar pe 
toate. 

Prima iarba se cheama multumirea. Fii multumit cu ceea ce ai. 
Tremur in zdrentele mele dlnd imi rod painea, dar ar fi fost mult mai 
rau daea imparatul m-ar fi aruncat gol in inchisoare ~i tara nimic de 
mancare! Ma bucur din toata inima de ceea ce am. 
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A doua iarba este gandirea dreapta. Fie ea ma bueur, fie ea rnl 
neeaJese, tot in inehisoare 0 sa fiu. Sigur ea~i mai plaeut sa ~ezi 
bueurandu-te. 

A treia este amintirea paeatelor din treeut: numarati-le ~i, 
supunand ea fieeare paeat merita 0 zi de inehisoare, soeotiti 
vieli ar trebui sa petreeeti dupa gratii. Cu eata inehisoare am facu(l 
am seapat u~or! 

A patra iarba este gandulla suferintele pe care Isus le-a ind. 
eu bueurie pentru noi. Daea singurul om care a putut vreodata 
aleaga soarta pe pamant - fiindea a preexistat eu Dumnezeu a 
suferinta, ee mare pret va fi avut ea in oehi Lui! Atunci eand este 
durata eu seninatate ~i bueurie, suferinta este de folos mantuirii. 

A eineea iarba este reeuno~terea faptului ea suferinta ne-a 
data de Tatal eerese nu ea sa ne faea rau, ei ea sa ne eurete ~i sa. 
sfmteasea. Suferinta prin care treeem are seopul de a ne purifiea ~i de 
a ne pregati pentru imparatia eerurilor. 

A ~asea iarba este eunoa~terea faptului ea niei 0 suferinta nu poa .... 
dauna vietii unui ere~tin. Daea pentru un om pIaeerile trupe~ti insea:Jllo'li 
na totul, atunci durerea ~i inehisoarea n-au nici un sens: daea 
eontinutul vietii euiva este adevarul, ei bine, pe aeesta il pot trai 
plin ~i-n inehisoare. in ea, ea ~i in afara ei, doi ~i eu doi fae 
inchisoarea nu ma poate impiedica sa iubese; gratiile de fier nu 
pot indeparta de credinta. Daea aeestea imi sunt idealurile in 
eu pot ramane senin oriunde. 

Ultima iarba din reteta este speranta. Roata vietii 11 poate 
pe medicul Curtii regale Ia inehisoare, dar ea va continua sa se 
varteasca. Ea poate sa rna readuea in palat ~i ehiar la 0 pozitie 
inalta deeatinainte. 

Am taeut 0 clipa. In biseriea intesata era 0 lini~te 
- Eu am baut butoaie intregi din eeaiul aeesta ~i vi-l reeoman": 

tuturor. S-a dovedit a fi bun. 
Pe eand imi ineheiam spusele, Rugojanu s-a ridieat ~i, fara sa 

uite inapoi, ~i-a eroit drum afad din eatedrala. Am eoborat din 
iar publieul a izbuenit intr-o rumoare de voci care eomentau. 
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ineereau sa-mi stranga mana. I-am telefonat Sabinei, care a fost bu
euroasa de eeea ce faeusem, eu toate ea ~tia ea vor urma represalii. 

A doua zi episeopul meu mi-a spus ea Rugojanu ne facea necazuri. 
in timp ee el imi vorbea de protestele ee Ie primise, a intrat in ineapere 
insu~i Rugojanu. 

- Ah, dumneata? a strigat. Ai provoeat un val de razvratire am 
auzit eu ureehile mele! 

L-am intrebat ee anume ii displaeuse. 
- Totul, dar in specialleaeul impotriva suferinlei. 
- Dar ee e suparator in bietul meu eeai? Ce nu v-a plaeut? 
El a replieat violent: 
- Ai spus oamenilor ea roata se invarte~te eontinuu. Dar in aeest 

atae eontrarevolutionar te in~eli! Roata nu se va mai invarti, prietene! 
Comunismul e aici pentru totdeauna! 

Fala i se schimonosise de ura. 
- Eu n-am spus 0 yorba despre eomunism, am replicat. Am zis 

doar ea roata vietii se invarte~te mereu. Eu, de exemplu, am fost in 
inehisoare; aeum sunt liber. Am fost bolnav; aeum rna simt mai bine. 
Mi-am pierdut parohia; aeum mi se permite sa predie. 

- Nu, nu, nul Ai vrut sa spui de eomunism ea va eadea, ~i toti au 
prieeput ee-ai vrut sa dai de inteles. Sa nu-ti inehipui ea luerurile se 
vor opri aici! 

Rugojanu i-a eonvocat pe toti pastorii din zona la episeopie. Aici 
m-a invinuit ea ineerc sa otravese tineretul prin ataeuri insidioase 
impotriva guvemului. 

- Puteti fi siguri eli nu va mai prediea niciodata, a zbiemt Rugojanu 
in eulmea turbmi. 

La sfii~it a mai strigat: 
- S-a terminat eu Wurmbrand! S-a terminat eu Wurmbrand! S-a 

terminat eu Wurmbrand! 
Si-a luat haina ~i palma ~i a ie~it afara din cladire. La 100 de 

metri deplirtare depoarta episeopiei, 0 ma~ina care a ineereat sa evi
te un caine s-a ureat pe trotuar ~i I-a zdrobit de zid. A murit pe loc. 
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S-a tenninat eu Rugojanu! S-a tenninat eu Rugojanu! S-a ~o;;;UJ."'_If! 
eu Rugojanu! 

Povestirea despre ultimele euvinte ale lui Rugojanu ~i Intampl~ 
rea care a unnat a £leut turul tarii. Deseori, in timpul aeestor ani 
Dumnezeu ~i-a aratat puterea intr-un fel sau altul. 

j 

Revocarea autorizatiei mele ca pastor nu m-a putut opri sa pret'ltlt~ 
dar acum a trebuit sa actionez .tot atat de tainuit ca la sf'ar~itul 
boiului, printre soldatii sovietici. 

Vizitele vechilor tovara~i de temnita veniti sa-mi ceara un 
sau un ajutor intr-o problema sau alta au fost prilejul unor noi 
placeri. Deveniti infonnatori, unii dintre ei incercau sa rna 
Aceste fiinte nenorocite i~i pusesera prea mari sperante in 
lor din inchisoare; gasindu-~i caminele destramate, c!zusera in 
frau ca sa-~i reea~tige tineretea pierduta. Aeeasta, de obieei, 
mai mult deeat i~i puteau pennite ei, iar mijloeul eel mai rapid 
a intra in gratiile noului regim ~i de a obtine e~tiguri rapide, era 
devina informatori ai partidului eomunist. Libertatea lor era ~i 
tragic a decat Ie fusese detentia. 

Cea mai buna paza impotriva infonnatorilor erau avertismentel 
primite din partea prietenilor no~tri din politia secreta. Unii dintre 
cre~tini pe aseuns, detineau diferite funetii de partido 0 tanl1rl1 perechC 
care ziua luera la Departamentul de propaganda al partidului 
nist, i~i petreeea serile rugandu-se alaturi de noi, ~i nu numai 0 

ne-am intalnit in easa unui funetionar superior din Securitate in 
ee el era pleeat, servitoarea sa fiind dintre ai no~tri. Alteori, ne 
neam in subsoluri, in mansarde, in apartamente sau case tarauo;;;f' 
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SIujbeIe noastre erau tot atat de simple ~i de frumoase ea eele de 
aeum 0 mie noul1 sute de ani ale primilor ere~tini. Veeinilor, daea 
puneau intrebllri, Ie spun earn ea se aniverseaza 0 zi de na~tere ori de 
eununie. 

Familii ere~tine eu patru sau cinci membri serbau panl1la treizeei 
de zile de na~tere ~i de eununie pe an! 

Uneori ne intiilneam pe 0 paji~te. Cerul era eatedrala noastrl1; pa
sarile eoneertau pentru noi, florile tl1maiau vazduhul, stelele ne slu
jeau de lumanllri, ingerii erau slujitori care Ie aprindeau, iar hainele 
proaste ale unui martor abia eliberat din inehisoare stralueeau pentru 
noi eu mult mai mult dec at eele mai bogate odajdii preote~ti. 
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~tiam, desigur, ea, mai eurand sau mai tiirziu, aveam sa fiu din 
nou arestat. Dupa revolutia din 1956 din Ungaria, situatia a devenit 
mai grea de la 0 lunl1la alta. Hru~ciov a anulltat un nou plan de ~apte 
ani "pentru a eradiea rl1ma~itele superstitiilor din eon~tiinta oame
nilor". In URSS, multe biseriei au fost daramate sau transfonnate in 
cluburi eomuniste, muzee, silozuri. Multi dintre eei pe care ziarele 
partidului Ii denigrau ea "eseroci in anterie negre" au fost arestali. 

M-am rugat; "Doamne, daea ~tii ea sunt inehi~i oameni pe care 
i-a~ putea ajuta, suflete pe care le-a~ putea aduee la mantuire, trimi
te-rna inapoi la inehisoare! 0 voi indura bueuros. 

Sabina a ezitat putin, apoi a spus: 
-Amin. 
Era bueuroasa. Inima ei era atunei eople~ita de 0 bueurie izvorata 

din sentimentul ea in eurand noi aveam sa slujim Domnului intr-un 
mod ~i mai speciaL Privind-o, m-am intrebat 0 data mai mult dac! nu 
eumva este gre~ita imaginea in care Maiea Domnului este prezentatl 
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stand indurerata la piciorul crucii. Nu a fost oare ~i ea bucuroasl 
Fiul ei moare pentru a mantui lumea? 

Agentii Securit!tii au venit s! m! ridice la IHa unu noaptea, 
data de 15 ianuarie 1959. Mica noastr! mansard! a fost intoarsi\ 
dos, intr-o perchezitie care a durat patru ore. Cu acest prilej, fiul 
Sandu ~i-a gbit in spatele unui dulap mi~cat din loc 0 curea r!tlcitL, 

- $i cand te gande~ti ca exista oameni care spun ca politia secreti' 
ar fi inutil!! a remarcat el. Am c!utat peste tot cureaua asta! 

A doua zi a avut de suferit la Universitate pentru obraznicia 
Dup! ce m-au ridicat, Sabina a deschis Biblia mea. Ea a g!sit 
bucatl de hartie un fragment din Epistola c!tre Evrei pe care-l no~'1 
~i in care se spune: "Prin credin¢femeile ~i-auprimit ,napoi mn.,.;j} 
lor inv;ati~~ (Evr. 11.35). Scrisesem dedesubt: "Sotia mea este 0 

de femeie". 
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Era inca intuneric, iar str!zile acoperite cu lapovit! inghetatl, 
am ajuns la sediul central al Securit!tii din Bucure~ti. Am trecut 
obi~nuitele formalit!ti de primire, inainte ca gardienii sa rna 
duc! intr-o celula. Acolo am gbit un om de vreo treizeci de ani, 
nume Nuti P!tra~canu, unul dintre reeducatorii detestati din 
De fiecare data cand se deschidea u~a celulei, el s!rea in picioare 
alerga de colo pana colo. Mi-a spus: 

Scuzati-ma ca sunt a~a de agitat. 0 fac pentru ca nu ~tiu 
data daca yin sa rna scoata afara ca s! fac baie sau s! rna impul1""~! 
Am fost condamnat la moarte in urrn! cu patru ani. .. 

Nuti mi-a spus povestea vietii lui. In copilarie, il venerase pe 
otul din parohia lui, care intr-o zi i-a spus: 
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- Tatal tau este ceasornicar. Spune-i sa rep are ieftin ceasul 
bisericii. 

Nuti I-a convins pe tat!l s!u sa fac! lucrarea gratis, dar preotul 
i-a cerut 0 chitant! de cinci sute de lei, ca sa poat! incasa el banii 
bisericii. Nuti a ranjit ~i a ad!ugat: 

- Daca nu a~ fi cunoscut aceasta intamplare, poate c! ~ fi devenit 
intr-o zi un bun cre~tin ~i a~ fi d!ruit bisericii, in decursul anilor, 0 

griimada de bani. 
Intr-o zi, tatallui, un betivan, a dispMlit cu economiile familiei ~i 

biiiatul, la paisprezece ani, de dragul cam~ii verzi, al cantecelor Ie
gionare ~i in dorinta de a-~i atrage admiratia feteIor, s-a inscris in 
Garda de Fier. Cateva luni mai tarziu, garda a fost lichidat!. Nuti 
P!tra~canu a ajuns in inchisoare, iar cand comuni~tii au venit la putere 
a primit automat inc! unsprezece ani ca fascist activ. Dupa ce a 
executat ~apte ani, i s-a promis, la Pite~ti, ca va fi eliberat dac!-i va 
bate pe ceilaiti detinuti. 

- Aveam douazeci ~i unu de ani, mi-a spus. Nu voiam sa r!man 
in pu~c!rie, a~a ca am Iacut ceea ce mi s-a cerut. I-am crezut, iar 
acum, din cauza asta, trebuie sa mor. 

Parea ca e deja pe moarte, din cauza tuberculozei. 
- A~a-mi trebuie, a mai ad!ugat patra~canu. 
Stateam culcat cu ochii deschi~i, ascultiind cum tu~e~te Nuti ~i 

rna gandeam: "Dac! m-ar chema Dumnezeu acum ~i m-ar intreba: 
«Dupa ce ai trait cincizeci ~i ~ase de ani pe p!mant, ce p!rere ai 
despre om?», ar trebui sa rbpund: «Omul este un p!ditos, dar vina 
nu este a lui. Satana ~i ingerii c!zuti lucreaz! de zor ca s! ne adudi ~i 
pe noi la tic!lo~ia 10m"; 

Timp de zece zite ~i zece nopti am stat de yorba cu Nuti, cantarind 
lucrurile in toate chipurile. 

- N-ai ales de bunlivoie sa fii un criminal, am zis ell, dar sentimentul 
de viM pe care-l ai cere isp!~ire. Isus aluat asupra Lui pedeapsa pe 
care simti ca 0 meriti. 

In cea de-a zecea seam, Nuti a izbucnit in lacrimi. Ne-am rugat 
impreun!. Dup! aceea, frica ~i remu~carile sale au disp!rut. Astfel, 
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rugaciunea prin care I-am cerut Domnului sa-mi ingaduie sa-i ajut'" 
pe cat mai multi detinuti a fost ascultata chiar in primele zile 
revenirea mea in inchisoare. 

o -
Dupa aceea am fost adus pentru interogatoriu la pu~caria 

din Bucure~ti. Un maior al politiei secrete a incercat sa obtina de 
mine numele "contrarevolutionarilor" pe care-i cunoscusem. 

Am spus ca a~ fi bucuros sa-i numesc pe contrarevolutionari, 
pe cei din Rusia, cat ~i pe cei din Romania. Cateva mii dintre acestia 
fusesera uci~i in Uniunea Sovietica in anii '30 de Iagoda, 
de Interne de pe atunci, dar in cele din urma Iagoda insu~i a 
demascat ca un real contrarevolutionar. Apoi, sub succesorul 
Beria, politia secreta sovietica a trimis la moarte alte mii de ValH~11lt; 
pana ce Beria a fost ~i el impu~cat. Am adaugat ca du~manul supretA' 
al revolutiei, uciga~ul a milioane de oameni, era Iosif Stalin, 
intre timp a fost scos din mausoleul sau din Piata Ro~ie. A~a ca ar 
mai bine, am recomandat eu, sa se caute in alta parte 
tionarii, ~i nu in sarmana mea biserica. 

Ofiterul a dat ordin sa fiu batut ~i tinut in izolare. Am ram.... 
acolo pana la proces, care a fost 0 repetare a celui ce avusese loc 
urma cu zece ani, cu deosebirea ca, de data aceasta, sotia ~i 
dintre fiii mei erau prezenti, pentru a asculta actul de acuzare. 

Mai tarziu, am a~teptat intr-o celula comuna mutarea mea 
urmatoarea inchisoare. In timp ce Ie vorbeam celorlalti despre 
a intrat un ofiter ~i a anuntat lapidar noua sentinta. I-am multumit 
am continuat cu ceea ce aveam de spus. Condamnarea imi 
sporita de la douazeci la douazeci ~i cinci de ani. 

• Cu Dumnezeu in subteranii • 

PARTEAA ~APTEA 
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In camionul Securitatii mai erau cu mine ~i alti membri ai cle
rului condamnati de curand. Dupa un drum scurt, am coborat 0 panta 
abrupta ~i ne-am oprit. Pulsul meu s-a accelerat. A~adar, rna aflam 
iara~i in inchisoarea subterana de la 1ilava! S-auauzit voci racnind: 

- Dati-ijos! 
U~ile au fost deschise cu violenta. Un grup de gardieni cu bate 

ne-au condus, lovindu-ne, de-a lungul unui coridor. Erau beti ~i, la 
vederea preotilor, au chiuit de bucurie. Ne-au fost aruncate hainele 
vargate ~i murdare de pu~caria~, iar celor ce nu reu~isera sa se schimbe 
destul de repede Ie-au fost rupte de pe ei propriile ve~minte. In hohote 
de ras, barbo~ilor Ie-au fost taiate barbile. Am fost tun~i cu brutalitate 
~i manati intr-o celula spatioasa, plini de sange ~i pe jum!tate 
dezbdicati. 
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Ne-am a~ezat pe pardoseala de piatra, ghemuindu-ne un'lll 
intr-altulin frigul din februarie. Peste cateva clipe, a intrat un gardian. 
zbierand: 

Toti popii afara! 
Dincolo de u~a, chicotelile ~i hohotelile incetasera. Ne-am in~irat, 

afara ~i am parcurs iara~i, ca printr-un tuneI, printre Mtele a doui 
~iruri de batau~i, ferindu-ne cu bratele cat puteam mai bine capetele, 
de ploaia de ghionturi. Cei care cadeau primeau Iovituri cu cizmel. t,,! 
~i erau scuipati. 

o jumatate de ora mai tarziu, preotii au fost chemati din nOll 
afara. Nu s-a mi~cat nici unul. Gardienii s-au napustit incelula, 
mnd in dreapta ~i in stanga tara alegere. 

Am incercat sa-i consolez pe cei aflati in preajma. Vnul dintre ei' 
i~i pierduse cativa dinti ~i avea 0 buza spintecata adanc. In timp ce- ' 
~tergeam sangeIe de pe fatA, s-a prezentat. Era arhimandritul GhiUf. 
II intalnisem cu ani in urma. Faceam anticamera pentru a intra la 
triarhul ortodox Nicodim. Arhimandritul lucra in biroul sau. 
vorbit despre necazurile noastre. Atunci, el ~i-a pus ma.inile pe 
mei ~i a zis: 

Frate, Cristos va veni din nou: speram in revenirea Lui. 
Acesta este un lucru pe care un slujitor allui Dumnezeu ar tr..h ..M 

sa-l spuna adesea, dar, din nefericire, il spune rareori. Nu l-a~ fi 
niciodata pe arhimandrit, dar, tuns ~i barbierit, cu fata brlizdata 
sange ~i murdarie, era de nerecunoscut. 

Orele treceau ~i noi ~edeam pe beton ~i tremuram. Arnlmanannu: 
ne-a vorbit despre felul in care el ~i a1tii din juruI patriarhului 
casera sa salveze Biserica, pentru ca sa nu devina un instrument 
regimului. Crezusera ca ar putea reUfi, contand pe firea mai bun! 
patriarhului. Dar Gheorghiu-Dej alesese bine. lustinian a fost 
intr-o vizita la Moscova, unde conceptiile i-au fost ~i mai mult 
fluentate. El a dat lovitura dupa lovitura catolicilor, unitilor ~i 
celor care, aflati sub propria lui autoritate, nu acceptau compromisll 

- lata-ma aici, ca toti ceila1ti, a spus arhimandritul Ghiu~. 
tacut 0 gre~eala mcercand sa-l conving: trebuia sa opun rezistenta 
la inceput. 
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- Nu va lasati intristat prea mult de asemenea ganduri, i-am spus. 
El ~i-a ridicat frumo~ii ochi catre mine ~i a raspuns: 
- Frate Wurmbrand, eu nu cunosc decat 0 singura tristete: aceea 

de a nu fi stant. 
Rostite de la inliltimea amvonului, cuvintele acestea ar fi fost 

doar 0 fraza frumoasa. Dar, in celula aceea oribila, dupa bataia cum
plita ce primisem, ele demonstrau adevarata maretie a arhimandri
tului Ghiu~. 
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Ghiu~ era cu mine cand, cateva zile mai mrziu, am fost integrat 
intr-un convoi care se indrepta spre muntii Transilvaniei. Dupa multe 
ceasuri de drum, am sosit la Gherla ~i am intrat in cea mai mare 
c1adire a ora~ului, inchisoarea in care sotia mea venise sa rna vada in 
timpul celor doua luni petrecute aid in anul 1956. Mi-au trecut prin 
minte ~i alte amintiri. 

De la ferestrele de sus ale inchisorii, care fusese construita pe 
timpul dornniei imparatesei Maria Tereza, in secolul al XVII-lea, 
puteai vedea vechea spanzuratoare, care acum nu mai era folosita, 
metoda comunista de executie fiind 0 impu~catura in ceata. Dineolo 
de zidurile inalte, am vazut speetacolul vietii din ora~ desta~uran
du-se in continuare. Detinutii priveau ca mtr-un vis frumos scenele 
ce Ii se perindau prin fata oehilor. Dar la amiaza, nimeni nu mai avea 
curajul sa se uite afar!. Era ora cand copiii ie~eau de Ia ~coala strigand, 
razand, fugarindu-se unii pe aItii ~i fiecare dintre cei inchi~i se gan
dea atunei la propria lui familie. ' 

Mii de detinuti fusesera inghesuiti in conditii primitive, iar re
gimul era la feI de aspru ca in vremurile grele ale campaniei de 
reeducare. 

In trecut avusesera loc la Gherla serioase razvratiri. Detinutii se 
baricadasera intr-o aripa, ca protest pentru ca Ie fusesera batute in 
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cuie obloanele, impiedicand astfel patrunderea luminii ~i aerului. 
Paznicii au sflramat u~ile ~i a inceput 0 incaierare. A fost alertat:4 
militia. Cum s-au intamplat lucrurile in realitate, nimeni nu ~tia precis. 
dar multi au fost raniti, ba unii chiar uci~i. 

Drept pedeapsli, hrana a fost redusli panli la infometare, iar SutOi 
de condarnnati au fost dispersati pe la alte pu~clirii. 

Preoti ~i pastori, Ie-am luat curand locul impreunli cu alte mii 
a1ti detinuti politici, victime ale unui nou val de arestliri: mo~ieriJ:\ 
ofiteri, doctori, negustori, meseria~i care nu voiau s<l intre in coop~ 
rative me~te~uglire~ti, tarani ce se opuneau colectivizmi 0 ultirnl":l 
deposedare de pamanturi a agricultorilor pe care partidul comunis 
se strMuia s-o punli in aplicare. Dupa douli planuri cincinale 
truoase, Dej anuntase un plan pe ~aisprezece ani, care avea sa 
panli in 1975. 

- Dacli mai rlimanea cineva in libertate pentru a-I aplica, 
comentat un detinut. 

Celulele erau incliperi de cazarmli, lungi, intunecoase ~i sonore;; 
unde erau inghesuiti cate 80-100 de oameni. Era greu sa dormitij/', 
Afara. de obi~nuita procesiune ce avea loc toata noaptea pana. 
closetele primitive care mereu dMeau pe afarli, aveam 0 duzina 
sforliitori: fiecare executa 0 melodie proprie, iar daca unu! se 
intra un altul in corul sonor. Nu te puteai odihni nici ziua, 
disciplina era supravegheata cu bata ~i bocanci cu tinte. 
siguranta, gardienii taceau "vizite-surpriz<l" in celule, izbind 
de fier de la ferestre, ca sli se asigure cli nu fusesera pilite. Cea 
mica incaIcare a regulamentului atr!gea cel putin doulizeci ~i 
de lovituri cu vana de bou. UnH primisera "portia" celor douiizecl 
cinci de lovituri de mai multe ori. Plesniturile ardeau. Era ca ~i 
spinarea ti-ar fi fost priijita in cuptor. ~ocul era putemic. De asemenea 
era dernn de remarcat ce efect abrutizant aveau aceste biciuiri 
gardienilor, stlipanii no~tri. Sangele ~i puterea plireau sli-i atate 
~i pe cei mai buni dintre ei, asemenea Muturii; iar ei duceau in 
zi otrava cruzimii din pu~clirie in afara ei, in familie ~i in SOCleUll 

Exista pe fiecare palier un closet, la care eu ~i GhiUJ cliram 
tele in fiecare zi. Trebuia sli starn la coadli cu alti detinuti 
a~teptau randul pentru a turna conpnutul pe canal. Arhimandritul 
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un om fin ~i cuItivat, dar i~i dadea silinta sli indeplineasca asemenea 
treburineplacute. Intr-o dimineata, a alunecat pe pardoseala slinoasa 
de piatta ~i putin lichid a strop it cizma unui gardian. 

Cretinule! a zbierat acesta, trbnindu-l pe Ghiu~ in umar. Ai sa 
sf'ar~e~ti in Rozsa Sandor! 

Mai tarziu, in timp ce mancam, lingurli cu lingurli, terciul, el m-a 
intrebat ce insernna asta. 

_ Cimitirul, i-am raspuns. Totdeauna spun a~a, dar sa nu-i iei in 

seamli. 
Rozsa Sandor era cimitirul inchisorii. Pietrele sale de clipatai, 

cenu~ii, puteau fi vazute ~i de la ferestre. I~i luase numele in secolul 
trecut, de la un asasin de noulisprezece ani, Rosza Sandor, care fusese 
condarnnat la douazeci de ani de inchisoare. Privind in jos printre 
gratiile Gherlei, el a vilzut intr-o grMina 0 femeie cu un copil in 
brate. I-a urmlirit zi dupli zi. A venit un preot sa boteze fetita, a avut 
loc petrecerea primei sale comuniuni, cur§.nd ea a mers la ~coalli, 
apoi s-a tacut 0 domni~oarli. Rozsa Sandor a urmarit-o tot timpul. 

Ea devenise viata lui, astfel ca ~i-a pus de gand ca, dupa ce va fi 
eliberat s-o ia de nevasta. In s~it, a venit ziua ie~irii lui din pu~
cme. Sandor s-a grabit spre casa preaiubitei sale ~i s-a pomenit in 
mijlocul unui ospat de nunta. Mireasa era fata. "Ah, a~a se gandise 
ea sa rna primeasca!" ~i-a zis el. 

A alergat la ea ~i i-a spus: 
_ Nu pot sa spun cat sunt de fericit ca vei fi chiar azi sopa mea. 
Tanara s-a holbat la hidosul Rozsa Sandor, care nu moo avea dinti, 

~i a inceput sli rada. 
Ce vrea sa spuna mo~neagul acesta nebun? a intrebat fata. 

Apoi, apucandu-I de mana pe tanarul care sUitea in picioare in 
preajma a zis: 

- lata care este mirele meu! 
Sandor i-a privit uimit pe tineri. Apoi, intr-un acces de turbare ,i 

de nebunie, a in~tacat un cupt ~i i-a injunghiat de moarte pe amandoi. 
A fost spanzurat pentru aceastlt dubHl crimli ~i a fost inmormantat in 
cimitirul inchisorii, care acum purta numele lui. 

- Ai sa sIar~e~ti in Rozsa Sandor! 
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Aceasta amenintare repetata zilnic ne amintea ca imbatn1n~ 
Detinutii nu observa niciodata cum trece timpul. in sinea lor, se 
rama~i Ia aceea~i varsta la care erau cand au intrat in inchisoare 
viseaza Ia tinerele sotH sau iubite pe care Ie-au Iasat ~i niciodata 
femeile uzate de griji la care se vor intoarce. 

Chiar ~i ceasul de deasupra portii principale de la Gherla, 
de doua sute de ani, se oprise. Nu s-a clintit niciodata in cei ~ase 
pe care aveam sa-i petrec acolo. 
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Comandantulinchisorii era 0 imitatie a lui Nero, un ins 
nos, cu fata ro~ie, care nu se putea opri din mancat. Detinutii adu~i 
fala maiorului Goiciu tresareau cand, in mijlocul unei tirade, 
lui, scotocea 'intr-un sertar ~i ie~ea de-acolo 'in~fi1cand un carnat 
usturoi sau un mar. 

Prima mea intalnire cu el a fost tipica. Am ascultat cu ~tenlie, 
pozitie de drepli, cum mormaia un discurs plin de ura ~i de divagai 
Se parea ca existau numai doua lucruri pe care Goiciu nu Ie 
mancarea ~i sunetul propriei voci. 

- Vasazica, Wurmbrand, a strigat, impro~cand masacu fir11'nitl 

de prajitura din gura. Calugar, ptiu! 
I-am spus ca eram pastor. 

- Pastori, preoli, calugari! Pentru mine-s totuna. Ii jumuliti 
saraci ca sa va fie voua moale. Las' ca ~tiu eu! 

Dadea din maini ca 0 paiata, in timp ce debita inmmplari de pe 
mea nefericitei sale copilarii. Pazea oile tatalui sau langa una 
tre cele mai bogate manlistiri romane~ti. Intr-o zi, oile s-au ratacit 
un teren almanastirii. Calugarii au pus mana pe el ~i I-au batut 

- Ai vazut vreodata un preot tragand cu 0 pu~ca cu leava 
intr-un copil infometat, Wurmbrand? Ce proM. de sfinlenie! 
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Goiciu se mai plangea ca, mai tarziu, fusese exploatat ca mun
citorin fabrica. A~a ca se folosea acum de prilejul ce-l avea pentru a 
Ie plati polita capitali~tilor ~i preolilor. 

In celula cu mine se mai aflau cateva personaje dure, asasini ~i 
hoti care erau numili detinuli politici din cauza ca omorasera vreun 
comunist sau pentru ca furtul se chema uneori sabotaj economic. 
Allii erau criminali de razboi, ispa~ind condamnari pe viata pentru 
ca masacrasera ru~i ~i evrei. Erau oameni d~mano~i ~i manio~i. Au 
respins cu vehementa toate incercarile mele de a Ie aduce alinarea pe 
care 0 ofera credinta in Dumnezeu. In special cei care omorasera 
evrei imi aratau multa ura, fiind ~i eu de neam evreiesc. 

N-am ascuns niciodata acest lucru ~i adesea, cand eram intrebat 
despre asta, imi exprimam dragostea naturala pe care 0 aveam fata 
de cei din neamul meu, cu toate ca rna folosisem de dreptul pe care it 
are orice om de a-~i alege credinta. Eu alesesem 0 alta credinta decat 
cea a majoritatii poporului meu. 

Odata, cand am inceput sa vorbesc in lini~te cu un detinut aflat 
singur intr-un colt, ceilalti au format un cere amenintlitor in jurul 
nostru. 

- Ti-am spus sa tad din gura, a marait ~efullor. 
Clocotea in ei ura impotriva evreilor. 
M-am ridicat in picioare ~i cineva m-a imbrancit. Un altul mi-a 

pus piedica ~i am clizut jos, cu fata la pamant. Am simtit 0 lovitura 
violenta in coaste. Dar, in timp ce haita se arunca asupra mea, cineva 
a racnit la ei, punandu-i In garda. 

Un paznic, uitandu-se prin vizor, vlizuse hataia ~i striga dupa 
ajutor. Gloata s-a impra~tiat. Cand s-a deschis u~a celulei, fiecare era 
pe priciullui. 

- Wurmbrand! 
Comandantul, trecand pe coridoare, auzise cele intamplate. Fiind 

eel mai inalt din incapere, gardianul rna recunoscuse, dar, in 
semiintuneric, nu-i putuse identifica pe agresori. 

- Wurmbrand, care a fost? 
Pipaindu-mi buza taiata, i-am spus eli nu puteam raspunde. 
-De cenu? 
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- Sunt cre~tin, imi iubesc vmjm~ii ~i ii iert! A~a canu-i pot denuDtl 
Atunci e~ti un idiot, a incheiat acru maiorul Goiciu. 

- Aiei aveti dreptate, am zis. Cel ce nu-i cre~tin din tot 
este un idiot. 

- Ma faei pe mine idiot? a tunat comandantuL 
- N-am spus asta. Voiam sa zic ca nu sunt un cre~tin atat de 

cum ar trebui sa fiu. 
Goiciu s-a plesnit cu palma peste frunte. 
- Luati-l de aici. Douazeci ~i einci de 10vituri! 'Popi nebunit 
A plecat leganandu-se ~i bombanind:. 
Cand am revenit in celula, gardienii inca ii mai i:s\,;uu\;;i:UiI 

intrebari pe detinuti. Cum n-au atlat nimic, nimeni altcineva n-& 
fost pedepsit. 

Dar, dupa aceasta intamplare, nu prea am mai fost intrerupt 
incercam sa predic. 

Ii 

Cateodata, certurile din inchisoare erau cornice, cu toate cA 
implicati rareori i~i dade au seama de asta. 

Am locuit in celule supraaglomerate, totdeauna cu ferestre' 
brelite ~i prea inguste. Sa Ie deschidem, astfel incat sa inghetam 
cali in paturi? Sau sa Ie inchidem, incat aerul sa devina greu ~i 
mirositor ~i sa ne trezim dimineata cu dureri de cap? Subiectul 
dezbatut literalmente ore intregi, zi dupa zi, ca ~i cum am fi fost 
parlament. Erau doua tabere. Cei aflati departe de fereastra 

- Aerul curat nu face cau nimanui. Cei de aproape raspundeau 
Mii de oameni mor de pneumonie in fiecare an. 

Daca ni~te interese materiale putemice dicteaza di 2 x 2 ar 
sa faca altceva dedit 4, atunci a~a va fi! suna 0 axioma a lui 
Am avut dovada in inchisoare. Gardienii se plictiseau in timp ce 
plimbam in curte. 
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_ Gata! Ora a trecut! Toata lumea inauntru! zbierau ei. 
_ Nu au trecut nici cinsprezece minute, am protestat noi. 
Ambele tabere credeau ca au dreptate; interesele personale dictau 

notiunea no astra de timp. Detinutii de drept comun se instalau rapid, 
simtindu-se in pu~carie ca acasa. A veau rutina, ierarhiile ~i sloganele 
lor. Dovedeau 0 admirabila istetime in a-~i procura pe sub mana cate 
ceva de mancare. Ii strigau pe gardieni dupa poreclele lor ~i incercau 

sA Ie cer~easca un chi~toc. 
Ca~tigand autoritate, las au treburile murrlare in seama detinutilor 

politici - iar pe cea mai murdara dintre ele preotilor ~i credincio~ilor. 
Datorita supraaglomerarii, state am inghesuit pe un priei intre doi 

oameni care se certau ca doua pasari de prada inchise in aceea~i 
eolivie. 

Inalt ~i vlaguit, unul dintre ei era fostul sergent Grigore, un ins care 
impu~case evrei eu duiumul, diind ascultare ordinelor venite de sus. 
Du~manul sau, Vasile, inchis pentru sabotaj economic, it scotea pe 
Grigore tap ispai?itor pentru toate necazurile lui. Vasile, care era mie 
~i sfrijit, a gas it repede punctul slab al adversarului sau. Fata lui se 
schimonosea triumfatoare eand scuipa: 

- Asasin! 
Grigore se faeea mic, neputand raspunde. I-am spus lui Vasile: 
_ De ce-i spuneti a~a? E batran ~i bolnav ~i nu ~tim unde-i va fi 

locul in viata de apoi. Daca va fi cu Isus, va bateti joc de un viitor 
locuitor al Raiului; iar daca va fi in lad, de ce sa adaugati ~i alte 
blesteme la suferinta lui? 

Hotul a parut surprins. 
- ~titi dlti ru~i ~i evrei a omorat ~obolanul asta? 
_ Asta s-a intiimplat in timpul unui razboi oribil, aeum douazeci 

de ani, am raspuns eu, ~i a platit pentru acest lucru eu cineisprezece 
ani de foame, blitai ~i inchisoare. 0 sri-mi zieeti ~i mie "paiata" fiindcri 
rna invarteam cu cArutul prin camera cand aveam trei ani? Sau anal
fabet fiindcri nu ~tiam sa eitesc ciind eram de patru ani? Zilele acelea 

s-au dus. 
Vasile s-a enervat. A doua zi, in preajma mea un grup a inceput 

sri discute despre felul cum i-ar trata pe ru~i dac-ar avea ocazia. 
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Spanzuratoarea e prea bunli pentru ei, a scra~nit Vasile. At 
jupuiti de vii. 

N-am mai putut suporta ~i am obiectat ca. nici ru~ii ~i nici 
n-ar trebui tratati in felul acesta. 

- Ieri, a protestat Vasile, ati aparat pe cineva care a ucis 
acum ziceti ca e nedrept sa ucizi ru~i! 

Grigore era adanc nefericit cand i~i amintea de crimele lui ,i
intrebat: 

- Oare suferinlele pe care Ie-am indurat vor isp~i faptele 
daca nu eu am ales ci altii mi-au impus aceste chinuri? 

Da. Biblia spune ca eel ce a plitimit in trup a s~it-o cu 
I-am povestit despre sarmanul Lazar, care a indurat suferin •• 

mers in RaL 
- Daca Yeti credein Cristos, Yeti fi mantuit, i-am spus. 
- Lumea e de alta plirere, a zis el. Iata-l de pildli pe Eichmannl/1 

care israelitii vor sa-l spanzure. 
Nu cred ca cineva ar trebui spanzurat pentru crime 

atata timp in urma. S-ar putea ca el sa nu mai fie acela~i om. 
eu nu mai sunt acela~i om care am fost cu doulizeci de ani in 
sunt sigur cil multi evrei ar fi de acord cu mine. (Dupa multi 
. aflat ca Martin Buber, marele ganditor evreu, obiectase impotl1, 
condamnarillui Eichmann.) 

- Nu mai sunt acela~i fiindca m-am cait pentru ceea ce am 
dar altii s-arputea sa fie gata sa repete 0 fapta ca a mea, a reluat ....u6~ 

- Nimeni nu poate fi pedepsit pentru 0 gre~eala viitoare. Rautatcil 
este numai 0 parte din fiinta noastra. Unii dintre oamenii cei mai 
au ~i mari virtuti. Asta vi se potrive~te ~i dumneavoastra. 

La gandul acesta, i-a mai venit inima la loco Nu duceam UpMl.~ 
res in celula. In Faptele Apostolilor, bucuria este defmita ca 0 mArl:lUi 
a existentei lui Dumnezeu. Daca n-ar fi Durnnezeu, prezenta bucuril 
in inchisoare ar fi inexplicabila. 

Unii puteau sa rada ~i de suferintele proprii. 
era unul dintre ace~tia: un fost ofiter scund, sprinten, cu un ciuf 
neresc, aadus in celula un nou zvon. Urma sa aiM loc inca 0 

la nivel inalt, in acea primavara a lui 1959, intre ministrul de 
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.(wietic Gromiko ~i reprezentantii occidentali. Se zicea ca intalnirea 
urma sa aiba loc la 10 maL Detinutii au adoptat 0 noua formula de 
IlUlut - ridicau toate cele zece degete pentru a arata ziua in care sperau 
lIil fie eliberati. 

In ziua conferintei, gardienii au deschis intr-adevar celula ~i au 
!ltrigat patru oameni, printre care pe maiorul Braileanu. Erau oare 
primii care vor fi eliberati? I-am privit cu invidie. Dar in curand am 
lIuzit strigatele caznelor: veneau din mica incapere de la capatul 
coridorului, unde erau batuti detinutii. Nu se putea sa n-auzi ce se 
petrece. Erau batuti trei oameni; dar, cand a venit randul celui de-al 
patrulea, n-a scos nici macar un murmur sub cele douazeci ~i cinci de 
lovituri. Braileanu a venit in urma celorlalti in celula, palid ~i lara 
grai. Abia se tara. 

- Domnilor, a zis el, va aduc noul nostru salut. 
A ridicat doua degete de la mana dreapta ~i cele cinci de la mana 

stanga pentru a arata douazeci ~i cinci. 
Pove~ti ~i ghicitori se spuneau timp de ceasuri intregi. Fiecare 

trebuia sa vina cu ceva. Exista un soi de prostioare care ne faceau sli 
radem mai mult decat orice altceva. 

- Ce are trei culori, atama in porn ~i canta tara-bum-cea-cea? 
intreba Florescu, un hot pe jumlitate tigan . 

N -a ~tiut nimeni sa raspunda. 
o scrumbie. 


- 0 scrumbie n-are trei culori. 

- Daca 0 vopsesc, are. 

- $i nici nu atarna in porn. 

- Ba atama, daca 0 leg de 0 creanga. 


$i nici nu canta tara-bum-cea-cea! 
Pai, am zis a~a ca sa nu ghiciti. 

Tudor, un preot unitarian cu fata slaM ~i ochelari cu Ientile groase, 
a propus 0 alta ghicitoare: 

- Un om, care caIatore~te cu trenuI, are 0 sotie numita Eva ~i 
locuie~te intr-o casa ro~ie; cum it cheamli pe acest om? 

Pe toate fete1e s-a citit nedumerirea: faptul cli un om caIatorea cu 
trenul ~i avea 0 casa ro~ie in care locuia cu sOfia sa, Eva - amanun
tele acestea nu ajutau la aflarea numelui cuiva. 
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E u~or, a zis Tudor, este Carol. 
- Bine, dar cum ati aflat asta? II cunosc de ani de zile, este 

mai bun prieten al meu. 
Arhimandritul Ghiu~ a spus ca ceea ce va povesti este 0 

plare adeviirata despre colonelul Maramet, directorul Jilavei. 'T'___.._ 

prin fata unui ~ir de detinuti, punea fiediruia aceea~i intrebare: 
- De ce ai fost invinuit? 
- N-am fiicut nimic, domnule colonel ~i am primit zece ani! 
Maramet a mers mai departe: 
- $i tu ce ai fiicut? 
- Nimic, domnule colonel, ~i am luat douazeci de ani. 

Porc mincinos! a spus Maramet indignat. in Republica 
Populara pentru nimic nu se capata mai mult de zece ani! 

Hotii marunti ~i borfa~ii erau cei mai buni povestitori. 
lor era 0 delectare. Florescu a Spus ca jefuise un giuvaiergiu de 
strada Carol din Bucure~ti, care era plina de magazine de 
Ne-a povestit urmatoarele: 

- Domnul He~covici, cel mai politicos dintre giuvaiergii, a 
intrand 0 pereche de tineri eleganti in magazinul sau. 

- Buna dimineata, a zis biirbatul, care era, bineinte1es, 
Domni~oara e logodnica mea,cea mai dulce fata din Bucure~tJ 

Din vorbele lor, Her~covici a inteles ca e ~i una dintre cele 
bogate. 

- Am venit sa alegem un inel - cu diamante, desigur. A, 
acelea sunt prea mici. 

De la inele au ajuns la un ceas de mana batut in pietre 
pentru mama fetei ~i la 0 geanta din piele de crocodil pentru tatAl 
dupa care fata a izbucnit: 

0, Doamne, sa nu-l uitam pe episcop! E unchiul meu, a~a cI. 
va accepta banii pentru slujbli ~i ~tii cum e datina: 0 slujbli neD. 
nu e primita in ceruri. 

- A~a-i, a~a-i, dar ce i s-ar putea da unui episcop? 
In acel moment, ochii amandurora s-au intors catre un ~ilJI.UIWIIII 

in care se afla un set complet de odajdii episcopale. 
- Asta-i ce ne trebuie! a strigat Florescu. 
- Dar, draga, a zis fata, nu ~tiu daca are sa i se potriveascA. 
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Florescu I-a masurat pe giuvaiergiu din cap pana-n picioare. 
AYeti aceea~i statura cu episcopul. 

Her~covici, in speranta de a vinde costisitoarele ve~minte, s-a 
llisat drapat in odajdii. Ei i-au legat eentura injurul taliei ~i i-au infipt 
o mitra stralucitoare pe cap. 

- Exact pe masura, a zis Florescu. Tineti ~i cruce a asta frumoasa! -
Zieand aeestea, perechea a in~fiieat bijuteriile, punandu-Ie in 

geanta de eroeodil, ~i a fugit din magazin. Her~eoviei a ramas paralizat 
din eauza ~oeului. Apoi i-a urmiirit tipand: ' 

HotH! Puneti mana pe ei! Ajutor! 
Negustorii evrei au ie~it pe la u~i ~i I-au vlizut pe Her~eovici aler

gand in galop pe strada pustie, in odajdiile de mare tinuta ale unui 
mitropolit ortodox. 

- A innebunit He~eovici! au strigat ei. 
Trei dintre ei I-au prins ~i I-au tinut, in timp ee el se zbatea 

protestand: 
Nu, nul Ce faeeti? Tineti-i pe hoti, nu pe mine, ea seapa ~i fug! 

Ceea ee s-a ~i intamplat: au luat-o pe 0 strada laterala ~i n-au mai 
fost prin~i niciodata. Cand rasetele au ineetat, preotul Tudor a spus: 

- Dar pana la urma tot te-au prins, Floreseule! 
Dardespre acest episod hotul n-a vrut sa diseute. 

Ei bine, sa presupunem ea e randul dumneavoastra sa ne poves
titi de ee va aflati aiei, piirinte. 

- Foarte bine, a zis Tudor. $i asta-i 0 istorie hazlie. Mi s-au dat 
~apte ani pentru 0 prediea de Craeiun despre fuga in Egipt a Sfintei 
FamiIii. 

Preotul Tudor fusese denuntat de unul dintre enoria~ii sai. La 
proees s-a spus ea, vorbind despre ineerearea lui Irod de a-L ucide pe 
Pruncul Isus in masaerul inocentiIor, el ataea in realitate campania 
eomunista impotriva religiei, in vreme ee referirea la Egipt dezvaluia 
eu elaritate sperantele lui ea Nasser sa se aHiture taberei imperialiste. 
Preotul Tudor a intrebat, la un interogatoriu ulterior, ee anume fiieuse 
el de atrasese supiirarea oamenilor partidului. . 

- Eu am fost intotdeauna de partea muncitorilor, a protestat el. 
Am infiintat 0 ~eoala ~i 0 eooperativa. Numarul enoria~ilor mei s-a 
dublat. 
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Specia de preoti de care avem nevoie~ a ras ofiterul, este 

preotului din parohia vecina cu a ta - un barbat betiv ~i desfranat, 

carui bisericli e intot-deauna goala. 


Tudor mi-a vorbit uneori despre copilaria lui petrecutli in saraci8~ 
Era totdeauna infometat ~i fura cand n-avea nimic de mancare. 

- Odata, m-au prins cand am dat iama intr-un cotet de gaini, a 
eI. M-au purtat prin tot satul cu 0 pancartli aglitatli de gat, pe care eta 

. otscns:"H". 
A crescut mare cu gandul "sli rlistoarne lurnea«. A studiat divetlOl 

sisteme politice ~i filozofice. Cand au venit organele de militie, prin_: 
sutele sale de clirti au gasit ~i un exemplar din Psihologia individual'~ 
a lui Adler. 

Aha! a zis un militian, este un individualist! 

~i a luat cu el cartea, socotind-o un corp delict. 


5 -

Am fost surprins cand I-am vlizut intr-un grup de noi detinuti 
profesorul Mihailescu, un prieten din timpul primei mele 
Arata bolnav ~i se mi~ca asemenea unui om blitran. Nu ne mai 
niserlim dupli amnistia din 1956 ~i scrisorile mele rlimAseserli 
raspuns. Chiar in seara aceea, Mihailescu mi-a povestit totuI. 

Ca multi alti detinuti, la eliberare se aruncase intr-o goana 
plliceri. 

- Eram infometat de viatli, a zis el. Mli temeam eli viata 
netraita pe langli mine. Trebuia sli dovedesc eli mli mai puteam 
de ea. Am exagerat eu petrecerile, am baut prea mult, mi-am 
sotia pentru 0 femeie mai tanarli. Apoi am regretat. Nu 
legamintele mele de cre~tin. Voiam sa te vad, dar dumneata 
departe. Am povestit totul altui preot ~i am invinuit comunismul 
distrugerea tlirii. El m-a ascultat; apoi m-a denuntat. 

Mihailescu primise inca 0 condamnare de doisprezeee ani. 
condamnare fa.cuse sa straluceasea tot ee era in el foqa ~i bunaiat 
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Semana cu 0 pasare de mare care se inaltli prin taria aripilor infrun
rand furtuna ~i care se lasa jos abia cand vantul a incetat. Acurn, 
vointa lui era slab ita. Am incercat sli-l readuc la Dumnezeu, dar acurn 
viata i se parea goala, lipsitli de orice sens. 

Curand dupa condamnare, a fost infonnat ca avusese loc pentru 
el "Inmonnantarea civilli". Aceasta era 0 nouli caracteristica a vietii 
sociale in Republica Populara Romana. Cand un contrarevolutionar 
intra in inchisoare, colegii, prietenii ~i familia lui erau adunati intr-o 
~edinta de catre un reprezentant al partidului, care Ie spunea: 

- Tovarli~i, omul acesta este mort pe vecie ~i pentru toata lumea. 
Ne afllim aici pentru a-i inmonnanta chiar ~i amintirea. 

Rand pe rand, colegii lui trebuiau sa-i dema~te uneltirile impotriva 
statului. Fiica lui Mihailescu, ramasli vaduva, i-a adus ~i ea acuzatii, 
alaturi de ceilalti. Dacli ar fi refuzat, ~i-ar fi putut pierde sIujba ~i 
era mama adoi copii mici. 

A doua zi, Mihailescu a fost pus la corvezi impreuna cu mine. 
Trebuia sli spalam du~umeaua celulei celei mari, frecand-o de la un 
capat la cellilalt, sub supravegherea unui detinut pe care gardienii il 
desemnasera ca ~ef al celulei. Cand aproape tenninaseram treaba, 
acesta a rastumat cu piciorul galeata cu apa murdara. 

- Acurn luati-o de la inceput! 
In cele din urmli a intrat un gardian ca sa inspecteze. L-a in~fa.cat 

pe ~eful de camera, gata-gata sa-I dea cu capul de noroiul adus pe 
propriile-i cizme. 

- Tot mai e murdar! a zbierat el. 
Am frecat podeaua inca 0 ora, sub ploaia de lovituri ~i insulte ale 

~efului de celulli. Nu exista opresor mai rliu, decat cel care este, la 
randul sau, oprimat. 

Dupli aceasta incercare, Mihailescu tremura de epuizare. Ca sli-i 
abat atentia, dupa pranz i-am fa.cut cuno~tinta cu preotuI Tudor. Am 
citit pe chipullui Tudor ca intalnirea I-a ~ocat. Mihailescu s-a intors 
~i a inchis ochii: intalnirea nu i-a clizut bine. 

Pe mlisutli ce zilele treceau, Mihliilescu se insingura tot mai mult. 
Trebuia sa-l indemn sli mlinance ~i sa-I ajutam sli fie gata in fiecare 
dimineatli. Nu radea, nu plangea, nu participa la viata celulei. Dar 
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intr-o dimineata, intepat de 0 observatie batjocoritoare a 
celula, I-a in~tacat pe acesta de beregata, strangandu-l ca un 
pana ce doi gardieni I-au doborat. A fost transportat in stare de 
~tienta in sectia in care se atla spitalul; curand dupa aceea am auziU. 
murise. 

() -

Tragedia i-a umplut de mahnire pe cei din celula. In timp ce 
se rugau pentru sutletullui Mihailescu, dupa obiceiul ortodox, 
a ramas tacut pe priciullui, iar cand am vorbit despre viata 
s-a ridicat ~i a plecat de langa noi. In seara aceea, in celula s-a 
despre acest subiect. A fost intrebat ~i preotul Tudor ce parere 

Mi-e greu sa mai cred intr-o supravietuire dupa moartea natural 
Multi teologi culti se indoiesc in sinea lor, a zis el. 

- Dar noi nu ne adresam unor teologi culti, am replicat eu. 
vorbim cu dumneavoastra. Sa avem curajul sa fim noi in~ine. 
nu spunem intotdeauna: "Noi, catolicii", "Noi, protestantii", 
romanii". 

Atunci, in ceea ce rna prive~te personal, nu mai cred 
viata dupa moarte. 

- A vorbi din punct de vedere personal, am mai zis eu, este 
pas ca.tre credinta, deoarece personalitatea este cel mai mare dar 
de Dumnezeu omului, singurullucru care ramane, pe cand 
schimba. Atomii de oxigen ~i hidrogen din trupul meu sunt 
cu ai altora. Temperatura trupului meu poate fi masurata cu 
termometru ca ~i a dumneavoastra. Toate procesele biologice 
similare la toti oamenii. Dar gandurile mele, sentimentele mele, 
mea sunt numai ale mele. Energia fizica este ca 0 tandara tara 
titate. Energia spiritual a este ca 0 moneda. care are inscris pe ea 
unui rege. Atunci de ce ar trebui sa impart~easca soarta 

242 

:}4. 

.. eu Dumnezeu In subterilnii .. 

Tragandu-~i un sdiunel, Florescu s-a amestecat in yorba, dove
dindu-~i prezenta, ca de obicei, printr-o obscenitate: 

- Eu cred doar in ceea ce vl:i.d, gust ~i pipai. Suntem numai ma
terie, la fel cu bucata asta de lemn pe care ~ed, ~i cand mori - s-a zis! 

M-am apropiat ~i am dat cu piciorul in scaunelul pe care ~edea. 
S-a dus pana la capatul celalalt al incaperii, iar Florescu a cazut 
jos, cu 0 bufnitura. S-a ridicat furios ~i a sarit la mine, dar ceilalti 
I-au oprit. 

- De ce ali tacut asta? 
- Pai, am replicat cu blandete, ziceati ca sunteti materie,la fel cu 

scaunelul. Pe scaunel nu I-am auzit plangandu-se! 
Au rasunat cateva rasete, carora Ii s-a aHiturat chiar ~i preotul 

Tudor. 
- Irni pare rau, domnule Florescu, am zis. Am vrut sa dovedesc 

ca, deoarece materia nu reactioneaza cu dragoste sau ura, ea este, la 
urma urmei, diferita de noL 

Florescu s-a imbufnat pentru moment, apoi s-a bagat iar in yorba: 
- A~ putea-o crede, daca moqii s-ar intoarce vreodata sa ne 

vorbeasca. 
- Eu sunt sigur ca oamenii au intrat in contact cu mortii, am 

replicat. Marii savanti, de la Newton la Sir Oliver Lodge, au crezut 
in spiritism. Biblia descrie invocarea spiritului regelui Saul. Scriptura 
it interzice, dar afirma ca spiritismul este posibil. 

Incidentul cu scaunelul a atras ~i aite persoane in discutia noas
tra, astfel ca am inceput sa predic cu seriozitate despre viata de dupa 
moarte. Pentru noi nu era 0 problema academica, ci un subiect de 
interes arzator ~i imediat: la Gherla mureau oameni in fiecare zi. 

- Daca Durnnezeu ne-ar fi creat nurnai pentru viata aceasta, am 
zis eu, ne-ar fi tacut batrani ~i intelepti Ia inceput, apoi tineri ~i vigu
ro~L Pare lipsit de sens sa adun3.m cuno~tinte ~i intelepciune pentru a 
Ie duce in mormant. Luther compara viata noastra pe pamant cu viata 
unui copil nenascut; el spune ca, daca embrionul ar putea rationa in 
pantecele mamei, s-ar intreba de ce i-au crescut maini ~i picioare ~i 
ar ajunge cu siguranta la conc1uzia ca trebuie sa urmeze 0 alta lume 
in care sa se joace, sa alerge ~i sa lucreze. Suntem la fel ca embrionul 
care se pregate~te pentru 0 noua stare. 
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Uitasem de gardieni ~i mi-am inMt;at vocea pentru a fi auzit 

detinutii care zaceau pe priciurile suprapuse pana la tavan. in 

palida pe care becul slab aHimat deasupra noastra parea s-o 

mai deprimanta, rna unnareau de pretutindeni ochi curio~i. Am 


- Sa presupunem ca vreau sa dovedesc ca intr-o sticla de jumitl 
de Htru incap cinci litri de lapte. Veti zice ca sunt nebun. 
pot avea in mintea mea laolalta ganduri despre potop, care a avut 
mii de ani in unna, despre sotia ~i fiii mei, care traiesc azi, despre 
laxii, despre popoare departate, despre viitor, despre Dumnezeu ,i 
pre Satan. Cum se face ca in spatiul ingust al mintii mele sunt 
aspecte ale vietii zilnice, ale infinitului ,i ale ve~niciei? NemArgirUI 
trebuie sa fie continut tot in ceva nemarginit: acesta este 
Cand spiritul vostru neincatu,at poate calatori oriunde in timp 
tiu, credeti ca el va imparta~i soarta acestui inveli, care este 

in timp ce vorbeam despre aceste lucruri, s-a facut 0 tacere 

nu e nici macar in biserica. Nimeni nu casca, nimeni nu se 

nici macar gandurile nu Ie hoinareau aiurea. in hainele lor 

cu obrajii scobiti ~i cu ochii mariti de foame, depnutii primeau 

supravietuirii dupa moarte a~a cum pamantul insetat prime~te 


7 -

A doua zi, trezindu-rna inainte de a se fi dat de~teptareai 
observat ca priciul preotului Tudor era go!. Apoi am distins 
trupului sau subtire la fereastra. Mi-am aruncat patura pe 
m-am dus langa el. Am privit in jos, printre gratii. Lumina era 
,ie. 0 ceata plutea deasupra cuqii, dar am putut vedea un 
co,ciuge negre in,irate langa poarta principala. in ele, oamenilf~ 
muriser! in ultimele douazeci ~i patru de ore. Unul dintre 
Mihailescu. La Gherla, scena aceasta se rep eta zilnic ~i rna 
de ce ale sese preotul Tudor tocrnai ziua aceasta ca sa se scoale 
unnareascit. Am incercat sa-I aduc inapoi sit se cuIce, dar el 
mi~cat. 
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Sub ochii no~tri, un gardian a traversat curtea ~i a ridicat capacele 
sicrielor, descoperind cadavrele. in spatele lui a aparut 0 matahala. 
A yea in manit 0 tepu~a de otel, pe care a infipt-o pe rand in fiecare 
cadavru. 

Dumnezeu sa-i odihneasca, am zis eu. 
Gardienii se asigurau ca nu mai erau vii ~i ca nici un potential 

evadat nu luase locul vreunui cadavru. Tudor tremura. L-am invelit 
in pittura, dar el a riimas sa se uite, in timp ce sicriele erau inchise ~i 
lncitrcate in camionul care urma sa Ie duca la cimitirul Rosza Sandor. 

Patru zile mai tarziu, Tudor parea bantuit de gandurinegre. Punea 
ceva la cale, dar nu imparta~ea nimiinui ce gandea. A respins toate 
incercarile mele de a-i alunga tristetea. SeRra asculta povestirile celor
lalp, dar numai 0 data a vrut sa istoriseasca ~i el una. Detinutii au 
schimbat intre ei priviri. Tacuse atat de mult, indit nu ~tiau la ce sit 
se a~tepte. El a spus: 

Odata, exact inaintea arestarii mele, rna aflam intr-un restau
rant. Ma gandeam ca un pranz bun avea sa-mi schimbe dispozitia. 
A~a ca mi-am atamat pardesiullanga 0 masa dintr-un colt ,i am co
mandat tot ce mi-a placut. Din apropiere un alt client m-a privit 
ingrijorat ,i s-a ridicat sa-mi vorbeasca, dar I-am indepartat cu un 
gest. "Va rog", i-am spus "fiecare avem necazurile noastre ,i a~ vrea 
sa cinez in lini~te". 

Mancarea a fost buna. Mi-am aprins 0 tigara ,i m-am gandit ca ar 
trebui sa rna scuz pentru impolitetea mea. I-am cerut iertare omului 
,i I-am intrebat despre ce era Yorba. 

- Prea tarziu, a zis el, focul din sobaa facut 0 gaura in pardesiul 
dumneavoastra. 

Povestea preotului Tudor a stdmit ni~te rasete, dar el s-a intors 
pe priciullui ,i s-a cuI cat in intuneric. 

intr-o vreme, Tudor ne vorbise mult despre veneratia lui pentru 
Isus, pe Care-L socotise cel mai mare invatator, dar nu Dumnezeu; 
ne-a mai vorbit ,i despre ceea ce unii teologi modemi acceptau ca 
fiind adevarat ,i ce nu in Biblie. Dupa interpretarile lor, nu mai ra
maneau in Scriptura multe lucruri demne in incredere. 

Pe ei nu-i preocupa viata ve,nica, zicea el. 
Dar acum incepuse sa vorbeasca iar~i despre Mihailescu. 
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- Ce dovada puteam avea ca mai ramasese ceva din el, uUJ.H!I1MII! 

na oribila ai carei martori fuseseram in zorii acelei dimineti? 
preotul. Barbatul are nevoie de patru lucruri ca sa supravietui81111 
brana, caldura, somn ~i tovara~ia unei femei. Iar de aceasta din 
se poate Iipsi. Sotia mea a plecat cu alt barbat. Cei doi fii ai . 
sunt intr-o casa de copii. Eu n-am nici unul din aceste patru 

- Nici dumneavoastra in~iva nu credeti in asta, am spus. 
aici cu minimum din toate acestea, totu~i auzim in fiecare zi 
oameni cantand. Din punctul de vedere al satisfactiilor 
oamenii a~tia n-au nimic care sa-i faca sa cante. Altceva ii 
cante. Ce-i face, totu~i, sa aiba clipe de bucurie? 
credeti, nu-i a~a? in existenta sufletului, in ceea ce vechii 
numeau kaa, grecii psyche evreii neshama. Ce motiv aveti 
ingrijorati in privinta educatiei copiilor dumneavoastra, daca 
ei totu! se va term ina in cateva decenii? Ce mai a~teptam de la 
morala sau bunacuviinta? 

E prea tarziu, a zis el. Nu ma mai pot schimba acum. Viata 
s-a consumat ca un foc mocnit, asemenea pardesiului meu care 
in restaurantul acela. Oamenii au incercat sa ma previna, 
consumase deja prea mull. Un singur lucru ma retine sa nu ma 
frica de moarte. Am avut odata un ciob de sticHi ca s-o fac, dar 
lipsit curajul. 

- Sinuciderea nu dovede~te nimic altceva decat ca sufletul 
destul de putemic ~i independent pentru a ucide trupul din 
care-i sunt proprii, i-am spus. ~i unii oanieni liberi ~i care au to~ 
~i doresc pot avea acest impuls. Mi-ati povestit cate ceva din 
ce s-a intamplat cu sotia ~i copiii dumneavoastra. Este ingrozj." 
dar simt ca.exista altceva ce va framanta, ceva ce n ..ati spus nim" 

Tudor a dimas tacut. Am continual. 
- Am cunoscut un detinut care a murit de inanitie. A tlilm. 

pentru a-~i da piinea fiului sau, care era in pu~carie cu el. A 
putemic este sufletul. Kreuger, milionarul suedez, fabricant de 
brituri, care avea tot ce-~i putea dori pentru indestularea trupu" 

'- s-a sinucis, lasand un bilet in care vorbea despre "melancolie". 
seamna ca avusese ~i altceva decat trupul: sufletul, de care . 
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ingrijise. Dar dumneavoastra aveti resurse interioare, aveti credinta 
cre~tina care sa va ajute. Vorbiti cu Isus! El 0 sa va mangaie ~i 0 sa 
va dea tarie. 

Tudor a suspinat in intuneric: 
- Vorbiti de parca ar fi aici cu noi, viu. 

Bineinteles ca e viu, am zis. Dumneavoastra nu credeti nici 
macar in inviere? Maine am sa v-o dovedesc. 

Cat de insistent sunteti! a spus el. Sunteti mai rau decat un 
comunist! 

8 


In seara urmatoare, in timp ce detinutii state au de Yorba, Ie-am 
reamintit ca se apropia Pa~tele - al doilea pe care-l petree earn la 
Gherla. 

- Dac-am avea ni~te oua fierte, am putea sa Ie vopsim inro~u ~i 
sa Ie ciocnim impreuna, dupa obiceiul ortodox, am zis eu. Am intins 
mana fiecaruia ca ~i cum a~ fi oferit un ou de Pa~te ~i am rosti!: 
"Cristos a inviat!" 

Batranul Vasilescu, unul dintre tarani, ~i-a ciocnit pumnul de al 
meu ~i a strigat: 

- Adevarat a inviat! 
Un cor de voci s-a filcut ecoul raspunsului traditional. 
- E ciudat sa afirmi un asemenea lucru! am zis eu, intordin

du-ma catre ceilalti. Cu siguranta, Cristos a murit pe cruce, dar ce 
dovada aveti ca a inviat? 

S-a Iacut tacere. Vasilescu se tragea de mustafile stufoase. 
Sunt un tliran simplu, dar 0 cred, fiindca tatal meu, ~i mama 

mea, ~i tatal lui, ~i toti preotii no~tri rni-au spus-o. 0 cred pentruei 
vad cum reinvie natura in fiecare an. Cand pamantul e aeoperit de 
zapada, nici nu-ti vine sa crezi ca ogoarele vor fi impanzite de semi
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naturi primavara. Dar copacii inmuguresc, aerul se incalze~te ~i 
inverze~te. Daca natura reinvie, poate reinvia ~i Isus. 

- Sanatos raspuns, a zis Ghiu~. 
- Dar, intr-o lume in care orice afirmatie cre~tina este pusl 

semnul intrebarii, asta nu e destul, a intervenit Tudor. 
- A vern nevoie de dovezi foarte puternice, am zis eu, ~i acestea, 

exista. Mommsem, marele istoric al Imperiului Roman, aflI1l1l 
invierea lui Isus este faptul cel mai bine dovedit din istoria romanlt: 
Noi socotim ca istoricii clasici sunt demni de toata increderea. 
erau de obicei curteni, oameni obi~nuiti sa-l lingu~easca pe 
oameni care aduceau laude pentru a obtine profituri sau a se 
placuti unor protectori putemici. Cu atiit mai mult trebuie sa-i cred~~ 
pe Pavel, Petru, Matei ~i Andrei, apostolii care au murit ca martirlil'J;~ 
pentru raspandirea a ceea ce ei ~tiau ca fiind adevarat. 

L-am intrebat pe maiorul Bmileanu: 
. - Cand ati fost in serviciu la Curtea Martiala, ati tinut seama ~i 

caracterul martorului, a~a cum ati tinut de cuvintele sale? 
- Desigur, a mspuns el. intr-un proces, cand depozitiile mart'Qii6,',~ 

rilor nu se potrivesc, este foarte important sa se tina seama 
caracterullor. 

- Atunci trebuie sa acordam credit apostolilor, am spus, 
care ~i-au petrecut viata predicand, Iacand binele ~i care ~i-au 
viata pentru ceea ce sustineau. 

Ni~te miracole ca hranirea a cinci mii de oameni cu cinci 
~i doi pe~ti depa~esc puterea mea de a crede, a zis maiorul. 

- Ce este un miracol? am intrebat. Misionarii din Africa spun 
la inceput au fost primiti ca facatori de minuni. Oamenii primit<t 
erau uluiti cand vedeau un chibrit aprinzAndu-se. Pearl Buck 
relatat femeilor dintr-o regiune indepartata a Chinei ca in 
ei trasurile merg mra cai. Se referea, bineinteles, la automotmc 
"Ce mincinoasa!" au ~optit ele. A~adar, un miracol este un lucru 
care-l poate face 0 fiinta superioara, iar Isus era 0 fiinta cu pu 
exceptionale. 

Tudor a obiectat: 
- Daca un om primitiv accepta asemenea lucruri u~or, nu tot 

este cu un rationalist. 
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Dar este rational, i-am raspuns, sa credem ca Isus Cristos a 
inviat din morti, altfel trebuie sa acceptam imposibilul - anume di 
Biserica cre~tina, care a supravietuit timp de doua mii de ani .asalturilor 
externe ~i conflictelor interne, este cladita pe minciuna. Isus n-a scris 
nici 0 carte. EI n-a avut decat 0 mana de ucenici saraci, dintre care 
unul L-a tradat pentru bani, iar ceilalti au fugit sau s-au lepadat de EI, 
cand a venit momentul incercarii. EI a murit pe cruce, strigand: 
"Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai parasit?"Mor
mantul Lui a fost acoperit cu 0 piatra uria~a. 

- Asta nu e un inceput promitator, a intervenit Braileanu. 
Cum iti poti explica atunci ca a avut ca urmare infiintarea unei 

religii mondiale? 
- Ucenicii s-au adunat din nou, a spus preotul Tudor ~ovaielnic. 
- Dar ce i-a mcut sa se adune iam~i ca sa predice ~i sa moara 

pentru credinta lor? 
- $i-au invins, cu timpul, frica, presupun. 
- Da, ei spun ce a invins-o. A treia zi, Cristos le-a aparut in per

soana ~i le-a dat curaj. Petru, care se speriase de 0 servitoare, a ra
mas in Ierusalim ~i a afirmat ca ~i el, ~i fratii lui II vazusera pe Cristos 
~i-I vorbisem; ~i ca EI inviase cu adevarat. Petru a preferat sa se lase 
omomt, decat sa-L renege iara$i. 

- Are sens sa credem, am intrebat eu, cli Petru ~i ceilalti ucenici 
s-au lasat crucificati pentru un lucru despre care ei ~tiau ca era 0 

minciuna? Petru ~i-a tinut prima predicli despre Inviere la vreo cinci 
sute de metri de mormantul gol. EI $tia cli faptele nu pot fi contrazise. 
Nimeni dintre vrajma$ii lui Cristos n-a incercat sa-l contrazica.De ce 
s-a llisat Saul din Tars a~a de u~or convertit de viziunea lui de pe 
drumul Damascului, in care Cristos ii repro~a cli-L prigone~te? Saul 
era biciul cre~tinatatii. 

- E posibil sa fi avut 0 halucinatie auditivli sau vizuala, a zis 
Braileanu. 

- Pavel $tia cli asemenea halucinatii exista. 0 aparitie nu era deloc 
un argument pentru un expert ca dansul. El a cedat atat de repede ~i 
total, deoarece, ca membru al Sinedriului, cuno~tea un mare secret, 
~i anume cli mormantul era gol. 
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In timp ce noi vorbeam, arhimandritul Ghiu~, care i~i cosea 
petec la pantaloni, ~i-a ridicat ochii Iumino~i ~i a spus: 

- Cu ani in unna, am primit 0 ilustrata de Ia un cunoscut din 
York. Inainte de a urca pana in varful zgarie-norului Empire Statlr 
Building, el nu i-a cercetat fundatiile. Faptul ca acea cladire dainuUl. 
de atatea zeci de ani era 0 dovada ca fundatiile sunt bune. La 
~i cu biserica: ea rezista de mii de ani fiindca are adevar Ia .,",m\;ill~ 

Argumentele noastre au avut efect asupra preotului Tudor. 
u~urat suferinla ~i I-au readus la credinta. Dorinta de a se sinucl<Jel,I; 
sMa stins, pe masura ce treceau saptamanile. Totu~i, mai parea 
de 0 vina. Vara, a fost adus un nou transport de detinuti. Am 
mutali in celule diferite ~i I-am pierdut din vedere. 

9 


Trecusera de atunci Iuni de zile. Ca sa nu se statorniceasca prit;l
tenii, detinutii erau mutati din celuia in celuIa, astfel ca eu putelUlt. 1 

predica ~i Iucra cu oamenii, de~i deseori eram pedepsit. Ca unnare a 
unei corectii, intr-o zi, sMa nimerit sa fiu din nou cu preotul 
Jucam ~ah cu figuri modelate din paine. Comandantul Goiciu, 
cutreiera coridoarele in cautare de prada, a dat buzna i'nauntru. 

- Sa nu va prind cu jocuri de noroc! a urlat el. 

Am sugerat ca ~ahul era un joc de inteligenta, nu de noroe. 


Comandantul ~i-a umflat pieptul ~i a raspuns: 
- Ei, na! $i a avea sau nu inteligenta este 0 chestie de noroc! 
Multumit de acest raspuns, sMa indepartat tanto~. Dupa ce a plecat, 

detinutii au izbucnit in nlsete ~i au inceput sa-i imite vocea. U~a SM. 
deschis din nou, trantindu-se. Goiciu statuse la panda. 

- Wunnbrand, ie~i afara! 
Le-a mai ordonat ~i altora sa iasa afara cu mine. 
- 0 sa mai ,,radeti" ~i cu obrazul celalaIt, a zbierat el. 
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Am primit douazeci de lovituri, dupa care am fost mutat intr-o 
alta celula. AcoIo, zacea singur pe un prici, cu fata in jos, preotul 
Tudor. Fusese ~i el batut. Am incercat sa-i u~uram durerea oblojin
du-I cu 0 cama~a inmuiata in apa. Trupul i se zgaItaia ca de febra. 
La inceput n-a putut vorbi mult, dar incetul cu incetul, in cuvinte 
intretaiate, a explicat ca fusese pedepsit fiindca predicase. II turnase 
un detinut. I 

- Vreau sa va spun ceva, a zis el. 
- Nu trebuie sa vorbip. 
- Acum ori niciodata. Despre profesorul Mihailescu ~i pastorul 

care I-a tradal. 
S-a oprit cu buzele tremurande. 
- Nu trebuie sa-mi spuneti, am inceput eu. 
- N -am putut suporta constrangerea! Am suferit. Eu am dat decla

ralia impotriva lui. Cand a murit ... 
A inceput sa planga cu suspine. Ne-am rugat impreuna. Spunea 

ca n-are sa ~i-o ierte niciodata. 
- Mihailescu nu m-a iertat. Cum ar putea-o face altul? 
- Fire~te ca poate. Ar fi tacut-o ~i Mihailescu, daca ar fi ~tiut prin 

ce ali trecut, am zis eu. Sa va povestesc despre un om care a tacut 
ceva mult mai rau decat dumneavoastra. A~a 0 sa ne treaca noaptea 
mai ~or. Familia sOliei mele a fost ucisa de acest om. Ea I-a iertat, 
iar el ne-a devenit unul dintre cei mai buni prieteni. Exista numai doi 
barbati pe care SOfia mea Ii saruta: eu, sotul ei, ~i acela care i-a omorat 
familia. 

I-am povestit preotului Tudor intamplarea. Cand Romania a intrat 
in razboi alaturi 4e Gennania, SMa pornit un pogrom in care mai multe 
mii de evrei au fost uci~i sau deportap. La la~i, intr-o singura zi, au 
fost rnasacrati unsprezece mii de oameni. Sotia mea, evanghelica ~i 
ea, este tot evreica. Noi locuiam in Bucure~ti, de unde evreii nu 
fusesera deportati, dar parintii, unul din frati, trei surori~i alte rude, 
care Iocuiau in Bucovina, au fost du~i in Transnistria. Evreii care 
n-au fost uci~i la capatul acestei calatorii au fost Iasati tara hrana. 
Acolo au murit cei din familia Sabinei. A trebuit sa-i dau eu aceasta 
veste. Ea ~i-a revenit destul de repede ~i a zis: 
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- N-o sa ma pun pe jelit. Tu ai dreptulla 0 sotie fericita, Mihai ~i 
Sandu la 0 mama fericita, iar biserica noastra la 0 slujitoare curajoasa. 

Nu ~tiu daca a mai varsat lacrimi in singuratate, dar din ziua 
aceea eu n-am mai vazut-o niciodata pe Sabina plangandu-~i familia., 
Dupa catva timp, proprietarul nostru, un bun cre~tin, mi-a vorbit cu 
tristete despre un om care locuise candva in aceea~i casa ~i acum' 
venise de pe front intr-o permisie . Proprietarul mi-a zis: 

- L-am cunoscut inainte de razboi, dar este complet schimbat. A 
devenit 0 bruta careia ii place sa se laude ca s-a oferit de bunavoie sil 
extermine evreii din Transnistria ~i ca, facand parte din plutoanele 
de executie, a ucis el insu~i sute de persoane. .' 

Am fost adanc mahnit ~i am hotarat sa petrec noaptea in ruga-' 
ciune. Ca sa n-o deranjez pe Sabina, care, de~i nu se simtea bine a 
dorit totu~i sa mi se alature, dupa ce am cinat, am urcat la apartamen
tul proprietarului, ea sa rna rog cu el. Acolo, trantit intr-un fototiu, ~ 
un om uria~, pe care proprietarull-a prezentat numindu-l Grigore.<, 
Era uciga~ul evreilor din Transnistria. Cand s-a ridicat in picioare(i 
era ~i mai inalt decat mine, ~i mi se parea ca-l inconjoara 0 aura ori .. 
bila ~i parca mirosea a sange. Incepu indatii sa ne povesteasca 
spre aventurile sale din razboi ~i despre evreii pe care-i ma"''''lQ..l 
Vecinul ii spusese ea sunt pastor evanghelic. Nici prin cap nu-i tr~l1m 
ca sunt ~ievreu. 

- Este 0 istorie infrico~atoare, am zis eu, dar nu-mi fac griji 
privinta evreilor, Dumnezeu ii va rasplati pentru ceea ce au 
Ma intreb insa cu nelini~te ce se vaintampla cu uciga~ii lor cand 
sta inaintea Domnului la judecata. 

Gazda n-a lasat ca lucrurile sa ia 0 intorsatura neplacuta, 
ca eram amandoi musafirii lui, ~i a orientat discutia intr-o alta 
Aceasta mi-a permis sa constat ca asasinul nu era exclusiv un 
Fiecare persoana este 0 combinatie intre mai multe elemente. 
era un interlocutor placut ~i in curand am aflat ca era ~i mare 
de muzica. Spunea ca, pe cand era in Ucraina, fusese vrajit de 
tecele acelor tinuturi. 

- Tare a~ dori sa Ie mai aud! a zis el. 
Eu ~tiam cateva din aceste cantece vechi. 
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M-am gandit in sinea mea, uitandu-ma la Grigore: "Mi-a cazut 
pe~tele in pIasa!" 

- Daca doriti sa ascultati diteva din ele, veniti la mine acasa nu 
sunt un mare pianist, dar a~ putea sa va cant cateva melodii ucrainene. 

Proprietarul, nevasta ~i fiica lui au venit cu noL Sotia mea era in 
pat, in alta odaie. Obi~nuita cu faptul ca in timpul noptii cantam la 
pian in surdina, nu s-a trezit. Am cantat un cantec-doua, pline de 
viata ~i de simtire, ~i mi-am dat seama ca Grigore era adanc mi~cat. 
Mi-am reamintit ca, atunci cand regele Saul a fost chinuit de un dub 
rau, taniirul David i-a cantat la harpa. M-am oprit ~i m-am intors 
catre Grigore. 

- Am ceva foarte important sa va spun. 0 sa fiu scurt, darpromi
teti-mi ca rna veti asculta pana la sfflr~it. 

- Va rog, spuneti, a zis el. Era sigur ca eu, pastor fiind, 0 sa-i 
vorbesc despre religie. 

Eu i-am zis: 
- Daca priviti prin perdeaua aceea in camera de alaturi, puteti 

vedea pe cineva care doarme. Este sotia mea, Sabina. E evreica. Pl1rintii 
ei, surorile ~i fratele in varsta de doisprezece ani au fost uci~i impreuna 
cu restul familiei. Dumneavoastra mi-ati spus ca ati omorat sute de 
evrei in apropiere de Golta. Acesta este locul unde au fost ~i ei du~i. 

Privindu-l in ochi am adaugat: 
Dumneavoastra in~iva nu ~titi pe cine ati inipu~cat, nici noi 

nu ~tim amanunte legate de moartea lor, a~a ca putem presupune ca 
sunteti uciga~ul familiei ei. 

El a sarit in sus, privindu-ma cu ochi scaparatori, de parca ar 
fi fost gata sa rna stranga de gat. Am ridicat mana ~i am zis: 

Mi-ati promis ca rna ascultati in lini~te pana la capat. Va propun 
un experiment. Am s-o trezesc pe sotia mea ~i 0 sa-i explic cine sunteti 
~i ce ati facut. Pot sa va spun ce se va intampla. Sotia mea nu va rosti 
nici un cuvant de repro~! Va va imbrati~a ca ~i cum ati fi fratele ei. 
Va va aduce sa mancati ce are mai bun in casa. Acuma, daca Sabina, 
care este 0 pacatoasa ca noi toti, poate ierta ~i iubi in felul acesta, 
imaginati-va cum va poate ierta ~i iubi Isus, Care este iubirea intru
chipatii! Intoarceti-va catre El ~i tot ceea ce ali facut va va fi iertat. 
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Grigore nu era un om tara inima.. In sinea lui, era framantat de 
sentimentul vinovatiei ~i se simtea nenorocit pentru cele ce faptu~ 
ise. Ne aruncase acele cuvinte brutale a~a cum crabul i~i agita arne .. 
nintator cle~tii, dar odata ce I-am atins in punctul sau sensibiI ~i apararea 
lui se staramase. Muzica ii inmuiase sufletul ~i acum, in locuI atacului ' 
pe care-l a~tepta, auzea cuvinte de iertare. Reactia lui a fost uluitoare; 
Mi-a smuls reverele hainei cu amandoua mainile, strigand: 

0, Doamne, ce sa rna fac? Ce sa rna fac? 
Si-a luat capul in maini ~i a plans in hohote, cu zgomot, leganan

du-se inainte ~i inapoi. 
- Sunt un uciga~. Sunt naclait de sange. Ce sa rna fac? 
Lacrimile Ii curgeau ~iroaie pe obraz. Am strigat: 

In Numele Domnului nostru Isus Cristos, poruncesc demo
nuluii uri sa iasa afara din sufletul tau! 

Grigore a cazut in genunchi tremurand ~i am inceput sa ne rugani 
cu voce tare. Nu ~tia nici 0 rugaciune. Doar cerea intruna iertare ~i 
zicea ca spera ~i ~tie ca aceasta Ii va fi data. Am ramas ingenuncheap 
alaturi catava vreme, apoi ne-am ridicat ~i ne-am imbrati~at, iar eu . 
am zis: 

- Am promis di vom face un experiment ~i rna voi tine de cuvant 
M-am dus in cealalta camera la sotia mea, care inca mai dormea' 

lini~tita. Pe vremea aceea era foarte slaba ~i epuizata. Am trezit-o eu 
blandete ~i i-am zis: 

E aici un om pe care trebuie sa-l cuno~ti. Cred ca i-a ucis pe ai 
tai, dar e pHn de remu~cari ~i acum este ca un frate pentru noL 

Ea ~i-a pus capotul, a ie~it din camera ~i a intins bratele spre el, 
ca sa-l cuprinda. Au inceput amandoi sa planga ~i sa se sarute. N-am 
vazut niciodata un mire ~i 0 mireasa sa se samte cu atata inflaca .. 
rare ~i puritate ca acest uciga~ ~i supravietuitoarea victimelor salf,i 
Apoi, a~a cum anticipasem, Sabina s-a dus la bucatarie sa-i aduol 
o gustare. In absenta ei, mi-a trecut prin minte ca crima lui Grigo~ 
fusese atat de groaznica~ incat trebuia sa-i mai dau 0 lectie. M-am 
dus in camera de alaturi ~i am revenit cu fiul meu - care atunci 
doi ani - adormit in brate. Trecusera numai cateva ore de cand 
gore mi se Iaudase cum omorase copiii evrei in bratele parintilor 
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iar acum se gandea la aceasta cu oroare. Ceea ce i se intati~a era ca 
un repro~ de neindurat. Se a~tepta sa-I acuz, dar eu am spus: 

- Vezi ce lini~titdoarme? Si dumneata e~ti acum asemenea unui copil 
nou-niscut, care se poate odihni in bratele Tatalui ceresco Sangele 
varsat de Isus te-a curatat de pacate. 

Bucuria lui Grigore era cu adevarat impresionanta. A ramas la 
noi in noaptea aceea ~i, cand s-a trezit, ne-a spus: 

- De multa vreme n-am mai dormit a~a de bine. 
Sffintul Augustin zice: "Anima humana naturaliter christiana 

est" - Sufletul omenesc este prin natura lui cre~tin. Crima este im
potriva frrii, rezultatul unei presiuni sociale sau al multor altor cauze. 
Ce u~urare inseamna sa te lepezi de ea, a~a cum a facut omul acesta! 
in dimineata aceea, Grigore a vrut sa cunoasca alti credincio~i evrei. 
L-am dus la mai multe familii de cre~tini evrei. A istorisit pretutindeni 
povestea lui ~i a fost primit ca fiul risipitor intors acasa. Apoi, a plecat 
in ora~uI in care era regimentul sau, ducand cu sine Noul Testament 
pe care i-I daruisem. Mai tarziu, Grigore a venit sa-mi spuna ca unita
tea lui primise ordin sa piece iara~i pe front. 

- Ce-am sa rna fac? a intrebat. Va trebui sa incep iar sa omor. 
- Nu, ai omorat deja mai mult decat i se cere unui soldat sa omoare, 

i-am raspuns. Nu vreau sa zic ca un cre~tin nu ar trebui sa-~i apere 
tara, daca aceasta este atacata. Dar dumneata personal, n-ar trebui sa 
mai omori pe nimeni - mai bine lasa-te omorat decat sa omori. Biblia 
nu interzice sa te la~i ucis. 

10 


In timp ce povesteam toate acestea, preotul Tudor s-a mai lini~
tit. La sIar~it a zambit ~i a intins mana, apucand-o pe a mea; dupA 
care a cazut intr-un somn adanc. 

Dimineata am fost mutati amandoi in alta celuIa. Printre detinuti 
I-am gasit pe unul, Carligan, care era ~i el criminal de razboi, eon
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damnat pentru masacrarea unor evrei. II cuno~tea pe Grigore. 
I -am spus preotului Tudor: 
- lata un epilog la povestea omului care a omorat familia 

mele. II vei auzi de la omul acesta. 
Carligan a povestit ca fusese in aceea~i unitate cu Grigore, 

Transnistri,a, unde masacrasera evrei. 
- Cand m-am dus din nou pe front, in Rusia, era alt om. Nu 

putut intelege. In loc sa curme vieti, a fost salvator de vieti. S-a 
voluntar sa adune ranitii de sub tirul inamic, iar in cele din urmA 
salvat ~i pe comandantul sau. 

11 


Lunile au devenit ani: doi trecusera ~i, in afara de faptul ca 
neau ~i plecau chipuri noi, restul ramanea neschimbat. Pu~caria 
transformat pe unii in sfinti, iar pe altH in brute, ~i era greu sa 
care avea sa fie siant ~i care bruta. Dar un lucru era sigur: 
detinutilor va continua sa tmiasca de parca ar fi fost intr-un vid.. 
tolaneau pe priciurile lor ore-n ~ir, tara sa faca nimic. 
era singurullucru care Ie umplea viata. Ma intrebam ce s-ar intamp 
dadi ~tiinta ar face munca inutila. Exista 0 limita a inventivitatii 
materie de sex, cinematografie ~i droguri, ~i prea multi oameni nu 
altceva in capetele lor. 

In timpul celui de-al treilea an petrecut la Gheda, situatia 
ameliorat intrucatva. Am dobandit ceva mai multa libertatede a 
cdteva imbucaturi de hrana in plus: Am dedus ca in exterior se VtlU~4 
ceau ni~te schimbari, dar nu~tiam in ce directie aveau sa evolueze 
de asemenea, nici ca cea mai mare dintre incercari inca era 
domeniul viitorului. 

... eu Dumnezeu in subteranii ... 

PARTEAAOPTA 
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Intr-o dimineata de martie a anului 1962, gardienii au navalit in 
celule ~i au scos afara toti preotii. Ceila1ti ~i-au strans putinele lucruri 
~i s-au in~iruit zelo~i pe condor. Eu nu m-am grabit. A veam un nou 
comandant, un zbir numit Alexandrescu. Aceasta masma, indiferent 
ce scop avea, nu putea aduce dec at mai multe necazuri, iar eu voiam 
sa predic mai departe tara a intampina noi piedici. 

Se hotarase ca intreaga pu~carie sa fie impaqita pe categorii: "inte
lectuali" intr-o celula, tArani intr-alta, militari in a treia ~.a.m.d. Supra
aglomerarea ~i stupiditatea gardienilor au creat harababura. Un mem
bru al sectei "Studenti ai Bibliei", secta ce nu avea nimic comun cu 
Universitatea, a fost plasat intr-o celuH1 cu studentii adevarati. Era un 
taran ignorant, dar penttu gardieni toti studentii erau la fei. 
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Dup~ ce au plecat c1ericii, un gardian m-a intrebat ce eram. "Pas
tor", am raspuns eu, a~a cli am fost dus intr-o celulli cu ciobani ~i 
tarani. Pentru cateva saptamani, scapasem de segregalie. Apoi un in .. 
formator m-a tradat ~i, dup~ 0 corectie, am fost mutat in celula preo
lilor. Am ramas in aceasta pe~tera de beton cu perepi cen~ii ~i murdari 
pe tot restul ~derii mele la Gherla. Priciurile, foarte apropiate, erau gru
pate cate patru. Se mai aflau acolo cateva banci joase ~i 0 masa. Vreo 
suta de persoane, indeosebi c1erici ~i caliva laici, se inghesuiau acolo. " 
Trebuia sa a~tepli mult ~i bine paoa ili venea raodulla toaleta. La 
intrarea mea, 0 voce grav~ a spus cu amabilitate: 

- Bine ali venit printre noi! 
Era batriinul episcop Mfuza, un ortodox exemplar ~i un om de 0 

mare bun~tate. Pulov~l sau, negru odinioar~, era decolorat ~i 
iar de sub p~l alb striiluceau doi ochi tri~ti. 

Capetele s-au ridicat ~i i-am salutat pe cei pe care Ii cuno~team. 
inclusiv pe arhimandritul Miron al c~i pat se afla lang~ acelaal 
episcopului ~i al p~ntelui Tudor. 

in seara aceea, la timpul rezervat pentru rugaciune, catolicii s-au; 
adunat intr-un coil, ortodoc~ii intr-altul, unitarienii in al treilea, mUf 

i
• 

torii lui Iehova pe priciurile de sus, calvini~tii pe priciurile de jos. 
feritele noastre slujbe se line au de doua ori pe zi, in aceea~i forma~ 
dar, cu sigurant~, ar fi fost greu sa g~se~ti printre top ace~ti inflacM 
~i sineeri credineio~i doua persoane din culte diferite dispuse sa 
tease~ impreuna rug~ciunea "Tatal nostru". 

In lipsa unei inlelgeri care ne-ar fi fost tuturor benefic a, 
risirea noastra de credinl~ cre~tin~ contribuia la aparili~ unor 
conflicte. Catoliell nu puteau ierta celor din ierarhia ortodox~ colabQt 
rea cu comunismul. Se iscau dispute asupra fiecllrui punet doctr~ 
Minorit~lile i~i exprimau nemultumirea pentru lezarea "drepturilQ 
lor. Izbucneau dispute asupra fiecllrui punct de doctrina. Discutia 
purta uneori in termenii normali ai unei blande malipi, ~a 
invatase la seminar in dupa-amiezile duminicilor ploioase. Cateocta1 
insa, aveau loc izbueniri de manie. Misa catolica se slujea zi 
la cativa metri de patul pastorului luteran Haupt. Odata, in 
eatolicii se rugau, el a amintit eu glas tare cateva cuvinte ale lui 
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- Cum ai spus? a intrebat unul dintre catolici. 
- Am repetat cuvintele lui Luther, a rostit Haupt cu voce tare. 

"Toate lupanarele condamnate de Dumnezeu, toate crimele, furturile, 
adulterele nu fae atata r~u cat abominabila misa papaU1". 

Dupa terminarea slujbei, unul dintre catolici, p~rintele Fazekas, 
azis: 

- Draga frate, nu ai auzit zicala: "Omenirea a suferit trei mari ca
tastrofe - caderea lui Lucifer, cea a lui Adam ~i revolta lui Luther?" 

PMintele ortodox Andricu s-a alaturat contraatacu1ui: 
- Luther ~i Lucifer sunt unul ~i acela~i! 
A~a se face ca credincio~ii catolici ~i ortodoe~i au devenit temporar 

aliali. Dar inainte de caderea noplii s-au ciorovait ~i ei pe tema supre
maliei RomeL 

Fazekas era ungur ~i acesta era un argument impotriva sa, susli
nut chiar de coreligionarii lui catolici. Cand se ruga eu voce tare 
Fecioarei Maria, ca "patroan~ a Ungariei", pe felele tuturor se vedea 
o mare neplacere. 

- Binecuvantata Fecioara nu este ~i patroana Romaniei? a intre
bat un preot ortodox patriot. 

-Sigur c~ nu: este patroana Ungariei. 
Un pastor s-a intrebat atunci eu ironie de ce SFanta Fecioara nu 

este patroana Palestinei, fiindca i se pare a 0 tradare s~-~i pMaseasca 
tara natala pentru a deveni patroana altei lan. 

- Poate n-ap auzit ca evreii I-au ucis pe fiul ei, a zis Fazekas. 
Cu un zambet bland, preotul Georgescu a incercat sa-i lini~teasca 

pe toti. 
Sf'antaFecioarlinu e legata de nici 0 tarn, azis el. Eae patroana bi

sericii, ea e regina raiului, ea mi~ca planetele ~i dirijeaza corurile ingerilor. 
Eu am spus ca, in felul acesta, lui Dumnezeu nu-I mai ramaneau 

multe de :tacut. 
Alti protestanp m-au suspnut, dar intr-un mod care mi-a displacut. 

De ee a~ venera-o atata pe mama lui Isus, dac~ ea nu ne poate 
da mantuirea? 

- Sarmane om, a faspuns Fazekas, nu venerezi decat pe cei ce te 
pot mantui? Maica Domnului spune intr-un imn: "Toate Neamurile 
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rna vor binecuvanta ". Ele fac aceasta nu pentru ca ea imparte 
ci pentru ca a fost mama lui Isus. 

Era un raspuns bun, totu~i, oricat a~ cinsti-o pe Fecioara IVliU1G; 

eu cred ca rolul ei a fost exagerat de cei care i se inchina ~i ca aceaml/\i: 
exagerare a inceput inca din vechime. Cand cre~tinii s-au gandit ....;_...1.;' 

data la Imparatia cerurilor, ~i-au imaginat-o ca fiind asemenea 
Curti orientale, unui loc al destltarii, al muzidi ~i al parfumuriloJl 
subtile. Un om care dorea 0 favoare din partea sultanului gasea 
prieten care punea 0 yorba burta pe langa vizir, care putea s-o trans ... 
mita sotiei favorite a sultanului, iar aceasta sotului ei. S-a creat 
unei ierarhii spirituale in cadrul ciU'eia oamenii obi~nuip i~i incredinteazlii 
cererile preotilor, preopi Ie transmit sfintilor, iar sfinpi Fecioarei. 
cred ca omul I se poate adresa direct lui Dumnezeu, dar sunt momen~~1 
cand discutia in contradictoriu nu face decat sa sporeasca mania., 
Le-am povestit celorlalti despre cei doi martiri de confesiuni diferi~ 
care au fost trimi~i impreuna pe rug.intrebati care Ie era ultima dorin~ 
inainte de a se aprinde focul, amandoi au spus: "Legati-ne spate 
spate, ca sa nu trebuiasca sa-l vad pe blestematuI asta de eretic 
timp ce mor"'j 

Cateodata, nu mai puteam nici eu sa-mi stapanesc simtamintele. 
It ascultam ore in ~ir pe parintele Ranghet, dominicanul cu care enu:n 
vecin de pat, spunandu-~i rugaciunile. Astfel ca, intr-o zi, n-am 
rabdat ~i I-am intrebat: 

- De ce trebuie sa apelezi la Fecioara Maria de 0 suta de ori 
zi? E surda, nepasatoare sau nu vrea sa auda? Cand eu cer unei 
soane de aici sa-mi faca un serviciu, mi-l face daca e posibil; dst~ 
daca nu mi-l face, eu nu voi continua sa i-I cer la nesflir~it. 

Ranghet s-a suparat. 
- Fiindca voi, protestantii nu credeti in infailibilitatea Sia-.... ·1,_~· 

Parinte, aveti ~imai pupne motive sacredeti in propria voastra llU<llH'" 

bilitate; ceeace apare gre~it in viziunea voastra gre~ita apare ca 
in viziunea mea. 

~i a continuat sa repete ~i mai tare decat inainte: 
Plecaciune tie, Maria! 
Vorbiti adesea de "Sfantul Parinte": va referiti la 

am intrebat. 
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_ Ma refer la.8anctitatea sa Papa, a raspuns. 
_ Mie mi se pare 0 hula sa utilizezi titluri divine pentru 0 flint! 

omeneasca, am replicat. II nume~ti vicarul lui Cristos pe pamant, 
ceea ce inseamna loctiitorul Lui - dar eu nu pot accepta un astfel de 
loctiitor, a~a cum nu i-a~ ingadui sotiei mele sa aiba un loctiitor al 

meu. 
- Ai mers prea departe, a strigat el. 
lar eu imi spuneam ca el era cel care merge a prea departe! Chiar 

in ziua aceea parintele Ranghet spusese ca toate sacrificiile - ale vietii 

~i ale libertatii - aduse de toti oamenii nu insemnau nimic fata de 
ofranda pe care 0 aducea pe altar cand It sacrifica pe Fiullui Dum
nezeu. Pentru mine era inacceptabil caun preot sa poata schimba 0 

bucata de paine in Fiullui Dumnezeu. Nu credeam ca soarta mea in 
eternitate depindea de 0 dezlegare a pacatelor ce venea din partea 
unui om care ar fi putut sa nu fie sigur el insu~i de Imparapa cerurllor. 
Am cautat subiecte asupra carora puteam cadea de acord. Cand pasto
rul Weingartner, un protestant modernist, a inceput sa discute in con
tradictoriu cu catolicii despre n~tereadin F ecioara, am simpt imboldul 
de a fi de partea lor. Weingartner a spus ca nu poate accepta un lucru 
improbabil din punct de vedere ~tiintific. Am replicat: 

_ Este prea tarziu ca sa se faca 0 cercetare istorica privitor la 
Smnta Fecioara ~i lil Na~terea Domnului, dar este ~i prea devreme sa 
o respingi ca fiind imposibila din punct de vedere ~tiintific. Un biolog 
american, numit Loeb, a descoperit na~teri ilra fecundare masculina 
la infraorganisme. Ceea ce se intampla cu fiinlele mid, poate face ~i 
Dumnezeu cu omul. 

_ Dar istoria religiilor este intesata cu na~teri din fecioare. Nu 
poate fi decat un mit, a zis Weingartner. 

Am raspuns prin a spune povestea unui rabin care traia in Ucraina 
pe vremea tarilor ~i care odata a fost chemat sa depuna marturie in 
apararea unui credincios al sau. Privirea nobila ~i spiritualitatea rabi
nului Hofez Haim au impresionat Curtea, dar batranul a refuzat s~ 
depuna juramantul; conditia lui nu-i permitea sa amestece Numele 
lui Dumnezeu in marturia sa. Procurorul a protestat: 

_ Trebuie sa avem 0 garantie ca el spune adevarul. 
Avocatul apararii s-a ridicat in picioare: 

261 

424 



• Richard Wllrmbrand • 

- Onorata Curte, a zis el, va voi spune ceva care va dovedi 
terul martorului meu, ~i yep constata ca depozipa lui poate fi accep~ 
chiar daca, din motive de credinla,el nu poate presta un juramq"\!l 
Rabinul Hofez Haim merge adesea din pravalie in pravalie ~i stranaol! 
bani pentru saraci. fntr-o zi, un hot I-a tnintit la pamant ~i i-a smuls 
ga cu banii adunali. Rabinul s-a necajit foarte rau, dar nu atata T'lPn_ . 

pierderea banilor, pe care a hotariit imediat sa-i inlocuiasca din 1111'"'.1", 

sale economii, ci pentru raul ce s-a abatut asupra sufletului acelui h~ 
A fugit dupa el strigiind: "N-ai nici 0 vina in fata lui Dumnezeu, 
banii mei ~i p-i dau de bunavoie! Banii saracilor sunt in sigUIa.u, 
la mine acasa! Cheltuie~te-i cu inima u~oara pe cei pe care i-ai 

Judecatorull-a apostrofat cu severitate pe avocat: 
- Credeti basmul acesta? a intrebat el. 

Nu, nu-l credo 

- Atunci de ce ne spuneti istorioare pe care nici dumneavoastrli .. 
nu Ie credeti? 

- Domnule judecator, s-au spus oare vreodata astfel de pove,r.:r 
despre dumneavoastra, sau despre mine, sau despre prietenul mcu+. 
domnul procuror? ~i despre alti oameni se spun pove~ti, dar ele surj 
in legatura cu slabiciunile pentru femei, bautura saujocuri de noro":: 
Ce sflint trebuie sa fie omul acesta, daca se les asemenea legende 
jurul numelui saul 

- Foarte amuzant, a zis Weingartner, dar nu ~tiu daca pove/itel:Y 
despre acel rabin este adevarata. ~i nu pot crede nici povestea desPlt.t 
felul cum a dat na~tere SflintaFecioara. 

- Cre~tinii cred Cuviintullui Dumnezeu, am spus. Dar, daca 
un mit, a~a cum zicep, nu-lluati in deriidere. Miturile sunt adiinc inrI~ 
dacinate in giindirea umana. Ele dau adesea masura maretiei unui 


- Vrei sa spui ca oamenii L-au socotit pe Isus amt de 

inca! nu puteau crede ca a venit pe lume la fel ca ceilalti, a ripostat 


- Propiiul meu fiu, i-am spus, ciind era mic, m-a intrebat cum 
nascut Isus. I-am spus cum S-a nascut in grajd. "Nu" a obiectat 
"nu asta am vrut sa ~tiu. Uneori se spune ca ce na~te din pisica 
reci mananca, iar daca Isus s-ar fi nascut ca noi, ar fi fost rau ca 

. - E un punct de vedere, a admis pastorul Weingartner. 
sa facem eforturi mai mari pentru a ne intelege unii altora ........_.;a.... 
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- Marturisesc ca a~ fi imbrap~at credinta cre~tina sub aWl for
ma decat cea luterana, am spus eu, daca mi s-ar fi in:tati~at la vremea 
convertirii mele. Ceea ce este important este respectarea Sfintei 
Scripturi ca unica lege ~i mantuirea prin credinla in Isus. Numele ~i 
formele nu conteaza. 

In dimineata urmatoare s-a petrecut 0 intamplare phlcuta. Un 
episcop greco-catolic, Harta, mi-a spus: 

In timpul noptii m-am giindit la rugaciunea domneasca. Ea ne 
cere sa spunem "TataI nostru Care e~ti in ceruri, iarta-ne noua gre
~elile noastre ". Isus nu ne-a spus sa ne marturisim unui preot, nici sa 
primim iertare din partea lui: ne-a spus sa ne rugam pentru iertare 
TataIui ceresco Bineinteles, problema nu este simp la, dar, daca a~ fi 
protestant, a~ folosi acest argument impotriva catolicismului. M-am 
giindit sa vi-l daruiesc din prietenie, in schimbul apararii pe care ati 
luat-o Fecioarei Maria. 

Episcopul ne-a dat un exemplu. Daca nu reu~eam sa traim in 
pace unii cu allii, cadeam in capcana pe care ne-o intinsesera comu
ni~tii: ii lipseam pe ceilalti detinuti de indrumare spiritual a ~i ne dis
trugeam prin controverse pe noi in~ine. 

Dar ce ne mai pregateau in taina stapiinii no~tri? Ni~te electricieni 
lucrau in inchisoare de catva timp ~i ni~te difuzoare fusesera plasate 
in numeroase celule. Asta insemna ca aveam sa ascultam ni~te emi
siuni radiofonice. 

- Cu siguranjA, nu yom asculta muzica u~oara, a remarcat ironic 
plirintele Tudor. 

2 


Odata impartiti in clase sociale, au inceput sa ni se tina conferinte 
de indoctrinare absurde care durau ore intregi. Un tiin!r ofiter, proaspAt 
absolvent al facu1tatii de ~tiinte politice, a venit sa ne vorbeasca despre 
o apropiata eclipsa solara. 
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Dar nu sunt motive de nelini~te, a adliugat el, pentru el 
~tiintei socialiste este sa-i ajute pe oameni sa se debaraseze de 
superstitie. 

~i a ineeput sa explice mecanismul eelipsei unui auditoriu 
din profesori ~i eruditi care cascau de plictiseaUi.. Evenimentul 
sa aiM loc la 15 februarie ~i, pentru ea era dedatoria Republicii 
pulare sa ne Hirgeasca orizontul nostru cultural, ni s-a promise! 
putea urman eclipsa din curtea fnchisorii. Pastorul W, 
ridicat mana pentru a pune 0 intrebare: 

-- Nu va suparali, domnule conferentiar, nu s-ar putea ca 

aceasta sa aiM loc mai cUTand pe coridor? 


- Nu, a replicat profesorul :fi1ra sa zambeasca ~i luandu-~i 

catia de la capat. 


Acelea~i teme erau repetate iara~i ~i iara~i. La sfiir~itul 
epuizati ~i nervo~i, ne lasau sa ne ducem propriile dispute. Cel 
Ie provoca cel mai adesea era parintele Andricu, pentru care 
~i Lucifer erau totuna. Extremismul lui fl :fi1cuse sii penduleze 
cruciada antiruseascii in timpul razboiului ~i pledoaria pentru 
comuniste dupii tenninarea riizboiului. Caliitorise prin tara, nrP.l1inj 

in favoarea partidului, pana cand fo~tii lui tovara~i au 
"Preotul Ro~u" i~i incheiase roluI, a~a ca a fost arestat, 
condamnat la zece ani pentru activitatea lui din timpul riizooild 
Acum era un campion al credinlei, vociferand in favoarea ortnnn,1I 

-- Este singura religie adevarata! declara el cu patos. 
nu sunt decat fn~elatorie ~i bataie de joc! 

-- Ali fost botezat in Biserica Ortodoxa, pannte Andricu? 
in-trebat intr-o zi. 

- Desigur, m-a botezat un episcop! 
-- ~i docmna religioasa ati .studiat-o la 0 ~coala ortodoxa? 

La cea mai buna din Romania. 
- Atunci n-o sa va suparati daca va propun singura explU~" 

logica de a fi ortodox: aceasta se datoreaza faptului ca in unn! 
de ani un ortodox roman s-a cui cat cu 0 romand\ ortodoxa. 

Andricu s-a fnfuriat, dar eu i-am spus ca aeeasta motiv!:aluo 
valabila pentru cei mai mUlti dintre noL Suntem pu~i din 
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tinerete intr-un tipar $i ni se insufla numai argumentele convenabile 
pentru religia parintilor no~tri. Totu~i, suntem convin~i ca noi in~ine 
ne-am format eonvingerile. Am continuat: 

-- Odata, am auzit din intamplare pe locatarii unui staul discutand 
despre eredintele lor. Mieii spuneau ca singura religie adevarata era 
sa spui: "Bee, bee!" Viteii zieeau ea ritualul corect cerea sa spui: 
,,Muu!" Poreii au sustinut ea adevaratul imn de Iauda era "Groh, groh!" 

-- Nu ne pune in rand cu animalele!, a protestat Andricu. Chiar 
daca sunt un simplu preot, eu am studiat ~i aIte credinte. 

Am replicat ca toti tacuserlirn acest lucru, dar Ie-am studiat din 
punctul de vedere in care ne-a situat na~terea noastra. intorcandu-ma 
catre un grup de protestanti, am intrebat la intamplare: 

-- Cali dintre dumneavoastra cunoa~teti cele nouazeci ~i cinci de 
teze pe care Luther le-a tintuit pe u~a bisericii din Wittenberg? 

Le euno~teau toti. Pastorul Haupt a ~i citat cuvintele lui Luther: 
"Aicea stau ~i nu pot altfel!" I-am intrebat daca ei puteau sa expuna 
~i motivele excomunic3rii lui Luther, continute in bula papala. 

-- Leon al X-lea nu era nebun, am zis eu, ar trebui sa eunoa~tem 
motivele sale. 

Dar nu citise nimeni dintre ei bula de exeomunicare.Parintele 
Andricu discuta acurn in contradictoriu cu un rabin, care se intorsese 
spre el, zieandu-i: 

-- Cunoa~teti curnva Talmudul nostru? 
Andricu a raspuns: 
-- Dar dumneavoastra v-ati uitat prin Noul Testament al nostru? 
Raspunsul a fost, in ambele cazuri, un "nu" claro Ca sa evit 0 alta 

cioTOvaiala, i-am intrebat pe toti cei prezenti: 
~titi povestea lui Toistoi, care a explicat credinta lui, punct eu 

punct, unui rabin? Modestie, smerenie, rabdare. Dar rabinul a rlispuns: 
"N-avem nevoie de Noul Testament pentru aceste virtuti: ~i noi Ie 
tinem la mare cinste!" in cele din unnli, Toistoi a spus: "Isus ne-a 
invatat un lucru pe care religia iudaica nu-l are. El ne-a cerut sa ne 
iubim du~manii". 

-- Asta noi n-o facem , a recunoscut rabinul, dar nici voi, cre~tinii. 
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Cum conferintele, pe care Ie tineau educatorii marxi~ti continua~. 
de~i substanta lor era ridieola, descifram in substratullor un plan in: 
teligent. Vorbitorii treceau de la politica la ceea ce discipolii lui Freuti 
numesc "Id": cautarea placerilor, latura incon~tienta a naturii om~ 
ne~ti. Ei ne spuneau cat de mult pierdeam stand la inchisoare: mancare" 
Mutura, sexualitate - subiecte cu care erau mai familiarizati _ 
cu dialectica marxism, de~i ei n-o uitau nici pe aceasta. Una uu....I..,. 
aceste conferinte ne-a purtat din nou printre maimutele lui Darwin. 

Un tinar instructor politic facuse cariera printr-un studiu asupn$ 
teoriei evolutioniste; acum, cu citate amestecate din Marx, Lenin ~ . 
Darwin, folosindu-se de conflictul dintre cre~tinism ~i ~tiinl!, dezvolt$ 
tristele consecinle ale luptei pentru existenta din America, unde cicil 
milioane de oameni mureau de foame. 

La inceput am fost incurajati sa discutam in contradictoriu, iar 
cand un conferentiar a zis ca, dupa moarte, din corp nu ramane decat 
un pumn de substante chi mice, am intrebat, daca era a~a, de ce unit. 
comuni~ti i~i dadusera viata pentru credintele lor. 

- Pentru un cre~tin, am zis, a se sacrifica poate fi socotit un 
inte1ept. A renunta la lucrurile trecatoare ale vietH pentru a doua.u",•. 
ve~nicia este ca ~i cum ai miza zece dolari pentru a ca~tiga un milion/ 
Dar de ce ~i-ar jertfi viata un comunist, in afara de cazul ca ar avea 
ceva personal de ca~tigat? 

Ofilerul politie n-a putut gasi nid un raspuns, a~a ca am sugerat 
ca raspunsul fusese dat de Smntul Augustin, cand a spus ca sufletui 
omului este cre~tin prin natura sa. 

- Ateismul este 0 masca. In adancul inimH sale - unde un om n.," 
ajunge decat daca practiea meditalia ~i rugaciunea - crede ca exist!p 
rasp lata pentru 0 vial! inchinata unui ideal. In adancul inimii, crede1i. 
~i dumneavoastra in Dumnezeu. 

- Sa vedem ce are de zis Lenin in privinta aceasta, a spus WU.lW'r 

renliarul ~i a citit dintr-o carticica cu pasaje anume marcate, din care. 
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se inspirase adesea ~i mai inainte: "Chiar ~i a flirta cu ideea de Dum
nezeu este 0 infamie de nedescris, 0 urdciune abominabila. Mii de ca
tastrofe naturale ~i epidemii sunt mai putin primejdioase decat cea 
mai mica nopune despre un cat de mic Dumnezeu". Mai sunt intrebari? 

- Dumneavoastra aveti copii? I-am intrebat. 
- Am 0 fiica, este pioniera. 
- ~i ati prefera ca ea sa fie lovita de 0 boala groaznica, dedl.t sa 

ajunga la credinta in Creatorul ei? Asta e ceea ce aspus Lenin. Este 
cancerul preferabil religiei? 

Ofiterul politic m-a chemat la el ~i m-a palmuit. Sub foculviolent 
al indoctrinarii, 0 lovitura parea un pret modest platit pentru sustine
rea credintei. Era clar, aveau sa mai vina ~i altele. A Yearn sentimentul 
ca suntem permanent spionap. Pana de curand fuseseram infome
tati, batup, batjocoriti, darnu se ocupase nimeni de ceea ce gandeam. 

- N-aveti decat sa va alcatuiti ce guvern va place in celulele voas
tre, banditilor, dar sa ~titi ca noi avem guvernul nostru in Bucure~ti! 
obi~nuia sa spuna comandantul Goiciu. ~i, pana la Urma, el a fost 
demis, datorita unor nereguli financiare. 

eu timpul, am constatat 0 anume schimbare datorata noii politici 
adoptate de abilul Gheorghiu-Dej, dictatorul Romaniei, care incerca 
sa slabeasca stransoarea Kremlinului ~i sa faca afacericu Occidentul. 
Pentru aceasta, Dej trebuia sa arate 0 fatada mai "democraticli". Ar
mata detinutilor politici din Romania Ii incurca p1anurile. Totu~i, nu 
putea sli-i puna pur ~i simplu in libertate: ar fi raspandit "convingerile" 
lor "contrarevolutionare". Felul nostru de a gandi trebuia modificat 
printr-o "splilare a creierului". Aceasta era una dintre teoriile care 
circulau, in anul 1962, printre detinutii de la Gherla, dar aproape 
nimeni nu ~tia sigur ce insemna in realitate aceasta Sp!lare. 

Sandu Oprea, un binecunoscut scriitor cre~tin, care ni se aUi.turase 
de curiind, a conchis, relativ la presupunerile noastre: 

- Daca n-au reu~it sa rna schimbe timp de cincisprezece ani, cum 
au s-o facli acum? 

Tocmai vorbeam despre aceasta cand u~a celulei s-a deschis,in 
fata Doilor venip. Printre ei, se afla un individ matahalos cu 0 figtU'i 
nenorocita. A f11cut cativa pa~i poticnindu-se dintr-o parte lntr-alta. 
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ca ~i cum ar fi vrut sa scape de ochii holbati ai detinutilor. Sandu 
Oprea a fost primul care I-a recunoscut. 

- Daianu! a strigat el. 
S-a repezit sa-~i imbrap~eze prietenul. Nicolae Daianu fusesC( Q 

mare personalitate i'n Romania. Poet mistic, profesor de teologie, lider 
alligii ,.Aparareanational-cre~tina", de orientare antisemita, venise 
la GherIa din pu~caria de la Aiud pentru a continua sa-~i ispa~eascl
o condamnare de 25 de ani. 

La inceput, abia I-am recunoscut. Burta lui mare de altAdatA dis
paruse. Sub barbie, pielea ii atama in cute, ca la curcani. Acel " bon 
viveur" ~i Don Juan, care fusese palmuit odatA intr-un restaurant din 
Bucure~ti, devenise un om Mtran ~i slab. 

Tovara~ii sm de pu~carie de la Aiud ne-au povestit ce se i'nt!mplase 
acolo. Daianu, care fusese obi~nuit cu brana din bel~ug, incercase sA 
obtina 0 favoare: 0 portie de terci de ovllz in plus. In ziua urmatoare, 
comandantul Participa personalla distribuirea mancarii. 

- StatU a spus. Omul acela este prea gras. Sa a~tepte paoa maine, 
Urmatoarea zi, caod a venit randullui Daianu, comandantul a zis; 

Spune-mi, Daianu, exista Dumnezeu? Daca-L negi, ai 0 portie . 
dubla. 

Bucatarul tinea polonicul in aero Daianu a mormait ceva. 
- Vorbe~te sa auzim cu totH! 
- Dumnezeu nu existA, a zis Daianu. 
- Mai tare, a zis comandantul. 

Nu exista Dumnezeu! a racnit Daianu. 
Comandantul a facut semn din cap sa fie servit din plin. Daianu 

~i-a umplut gura cu terci. Spectacolul acesta i-a placut atat de mult 
comandantului, incat I-a repetat zi de zi ~i saptAmana urmatoare. 
Intamplarea a facut i'nconjurui Romaoiei, iar mai tarziu a fost relatata. . 
~i in strainatate. Dar Daianu i~i pastrase talentul de a compune poezii 
reJigioase. Prietenii.sai din perioadafascistA it incurajau sa recite 
unele din versurile compuse la Aiud. Erau cantece izvorate din dis
perare ~i pocainta, mai frumoase decat tot ce compusese inainte. Insl. 
i~i pastrase atitudinea antisemitA, ca ~i prietenul sau Sandu Oprea. 
Antisemitismul este 0 boala care se vindeca foarte greu, iar Daianu 
~i Oprea erau martiri ai acestei cauze. 
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Intr-o seara, se discuta din nou desprespalarea creierului, 
- Prostii! a exclamat Oprea. Pavlov a facut trucuri cu reflexele 

condiponate ale cainilor, iar comuni~tii din Coreea au adoptat unele 
dintre procedeele lui ca sa-i faca pe prizonierii americani sA-~i schimbe 
atitudinea, dar aceste metode nu vor prinde la ni~te oameni instruiti 
~i inteligenp. Noi nu suntem simpli soldati americani! 

- Si nici caini, a adaugat Daianu. 
Nu i-a contrazis nimeni. Mai tarziu, au cazut ei in~i~i victime ale 

acestui procedeu. 

4 


Pastorul Weingartner ne-a vorbit despre testul Rohrschach, pe , 
care i1 invatase caod studia psihologia, test folosit pentru identificarea 
personalitApi: examinatorul tragea 0 linie pe mijlocul unei foi de hartie 
~i apoi Ie cerea celor examinati sa schiteze, pomind de la linia aceea, 
primullucru care Ie trece prin minte. Noi am folosit 0 scandura unsa 
cu sapun ~i un cui. 

Unul a desenat 0 sabie, altul un coif, altii 0 floare, un crucifix, 0 

carte, 0 figura geometrica. 
Euam spus: 
- Imi trebuie alta scandura asta-i prea mica pentru ce vreau sa 

desenez. 
Nici 0 zecime dintre noi nu a lasat sa se vada macar un semn de 

misticism, trasatura care tine de esenta firii unui preot. 
Weingartner a ras din toata inima: 
- Nu e de mirare ca nu mi-au dat voie sa-I incerc la seminar. 

Poate ca ar trebui sa invatlim cu topi sa facem pantofi, deoarece numai 
pantofarul care se afla printre noi pare sa aibaun adevarat spirit cre~tin. 

Se referea la Gelu, membru al uneia dintre sectele religioase care 
proliferau in Romania. El era un foarte bun cunoscator al Bibliei. 
Aceasta a parut sa-l irite pe Daianu. 
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- Dragul meu, a zis el, daca vrei sa ne vorbe~ti despre pantofi 
cum sa-i reparam - toate bune ~i la locullor. Dar te afli printre oamenl l,' 

care poseda. dip lome in teologie de la marile universitali ale 
~i ei n-au nevoie de lectii despre Biblie. 

A yeti dreptate, domnule profesor, a replicat Gelu. Eu sunt 
care are nevoie sa se instruiasca. Ati putea sa-mi spuneli ce tratea4 
cartea lui Habacuc? '''' 

- Este yorba de un profet foarte neinsemnat, a zis Daianu. Nu-ti 
bate capul cu el. 

Dar cartea lui Obadia? 
Obadia era un alt profet pe care cizmarii n-aveau nevoie 

cunoasca. 


- Foarte bine. Atunci mi-ati putea vorbi despre Hagai? 

Daianu n-a putut. Nu s-a g!sit nici un teo log in camer! care 


poat! lega trei feaze despre acest subiect. Gelu ne-a minunat citand 
pe dinafar! capitole intregi din ace~ti prooroci. 

S tudenpi in teologie studiau caqi despre Biblie, ~i nu Sflinta Scrip
tur! insa~i. Un alt repro~ care Ii se putea face pe drept cuvant era cl 
se ocupau cu dogroele cre~tine, dar nu ~tiau aproape nimic despre 
ideologia comunista care se strMuia sa-i distruga. 

in cursul anului 1963 am auzit despre apelul Papei loan pentrtJ. 
reconciliere intre "fealii dezbinati" ~i in curand am inceput sa ne 
rovaim in privinta diii de urmat pentru realizarea unitatii cre~tinilor:.' 

- Ne batem ca s! mo~tenim Imparapa cerurilor, pe care n-o arl' 
nici unul dintre noi, am spus eu. Daca am avea-o, nu ne-am ciorovai. 
Cei care-L iubesc cu adevarat pe Cristos trebuie s! se iubeasc! unuf 
pe altul. La fel ca atatia orbi vindecati de Domnul Isus, discutam fi 
noi despre modul in care ne-am recapatat vederea. Unul dintre ei ar 
fi spus: "Am ajuns sa vM din nou prin puterea credintei ". Un altu,h 
"El mi-a atins ochii". Un altul: "Mi-a acoperit ochii cu larana ames.
tecata cu scuipat". Dacl.'iIsus ar veni printre noi, ar spune: "V-am vjn. 
decat in diferite chipuri. Acum, n-ar trebui sa va certati pentru asta, 
ci sa va bucurati". 

Culoarea este suferinta luminii, spunea Goethe. Trecuta printr-o ' 
prisma, lumina este sta~iata. Eu am vazut dezbinarea noastra in dill'l( , 
tarea adevmului ca 0 suferinta indurata de Cristos. 
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In SIa~it, microfoanele au inceput sa emita cateva borborigme. 
Apoi 0 voce a repetat de cateva ori: "Un, doi, trei, patru". Au urmat 
cuvintele: "Comunismul este bun. Comunismul este bun. Comunis
mul este bun". 0 noua pauza. Cateva persoane au scuipat dezgustate. 
Dar vocea a luat-o de la cap!t, cu ~i mai mult! vigoare ~i autoritate: 

"Comunismul este bun ... Comunismul este bun... Comunismul 
este bun ... Comunismul este bun". 

Una ~i aceea~i fraza a fost repetat! toata iloaptea ~i ziua urmatoare. 
De~i aproape ca nu am bagat in seam! vocea aceea, cuvintele au 
patruns in minti1e noastre ~i, atunci cand vocea a fost intrerupta de la 
centrul de comand! plasat undeva in interiorul inchisorii, imi rasuna 
mereu in minte: "Comunismul este bun .... Comunismul este bun ... 
Comunismul este bun ... " 

Weingartner ne-a prevenit ca acesta era abia inceputuL 
- Conducatorii tarii noastre au preluat metoda de la ru~i care, la 

riindullor, au imprumutat-o de la chinezi. M!rturisirea public! a fost 
instituita. Mao Tse-Tung a introdus metoda tinerii de conferinte in 
uzine, in birouri ~i chiar pe strada. Apoi, chinezii au fost pu~i in situ
atia de a se denunta unii pe altii, recunosciind ca au complotat contra 
intereselorproletariatului, in urma cu 10-20 de ani. Li s-a spus: "Dac! 
nu recunoa~teti, Yeti fi aruncati in inchisoare pentru activitate contra
revolutionam. Daca nu v! confesati, Yeti merge in inchisoare din pri
cina a ceea ce ali spus." ~i atunci oamenii au inceput sa se confeseze, 
recunosciind c! au avut ganduri deviationiste, dar t!gaduind ca ar fi 
incercat sa ~i Ie puna in practica. ~i denunturile au inceput. Orice re
latii de incredere intre rude ~i prieteni au fost zdruncinate ~i sta~iate. 
Acela~i proces a inceput ~i aici, a conchis Weingartner. 

- Satan este maimutoiullui Dumnezeu, a reamintit parintele Fa
zekas. Este 0 parodie a m!rturisirii cre~tine. 

Oare cat ar putea sa dureze? a intrebat parintele Tudor. 
Pana cand Yeti crede ca, intr-adevar, comunismul este bun. 

Ani in ~ir, probabil, a replicat Weingartner. 
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Urmatorul nostru lector era un om rotofei ~i voios. Ne-a 
despre minunata Romanie care avea sa fie Burita gratie planului 
16 ani pus la punct de tovanl~ul Gheorghiu-Dej ~i despre paradi/)~' 
de care se bucurau deja cei pe care partidul comunist Ii socotise vred,,: 
nici de asta. Apoi ne-a enumerat privilegiile acordate muneitorilor 
loiali partidului: hrana buna, yin la discretie, concedii frumoase ~,' 
litoralui Marii Negre , unde vedeai pretutindeni numai fete in bikini. 

Oh, a ras el, era sa uit. Cea mai mare parte dintre voi, tovara~i" 
n-ati vazut niciodata un bikini. Nici macar nu ~titi ce este, bietii de 
voi! Sa va explic. LucruriIe cele mai placute ale vietii nu sunt numai 
apanajui Occidentului decadent. 

Ochii i-au devenit stralucitori ~i vocea i s-a ingro~at cand a inceput 
sa descrie cu 0 bucurie nlutacioasa pieptuI, ~i pantecele, ~i coapsele 
unei femei, combinandu-Ie, in maniera lui grosolana, cu pIacerea de " 
a bea yin ~i de a calatori. 

Inca nu vazusem niciodata in viata mea pe ni~te chipuri omene~ti 
atata foame ~i sete de plaeere cum mi-a fost dat sa vad in ziua aeeea 
pe fetele multora dintre tovara~ii mei de temnila aflati in preajma, in 
sala cea mare unde se fineau aceste eonferinte. Chipurile lor urate ~i 
infrico~litoare m-au Bcut sa mli gandesc Ia animalele aflate in caiduri. 
Datorita vorbirii de~antate a aceIui om, multi se lepadasera de oriee " 
decenta, ramanand doar sub stapanirea unei lacomii a simturilor. 

Atat de multe placeri va a~teapta afara! zieea lectorul. lata u~a. 
Sta in puterea voastra s-o deschideti, daca vrelL Debarasap-va de 
gunoiul de idei reactionare care au Bcut din voi ni~te criminali! Tre- ' 
eeti de partea noastra! Invatati sa fili liberi! 

Pupne lucruri mai nlmaneau de spus dupa aceste discufii. Nimeni 
nu se mai gandea acum la solie ~i la munca grea care-I a~teptau afara. 
InstinctuI'sexual, atat de strans legat de instinctul de conservare, de 
vointa noastra de a trw, fusese stimulat cu muita abilitate. 

Pastorii ~i preopi ortodoc~i casatorip au fost mai afectali de pe 
urma aeestui apel adresat instinctului sexual decat preotii catoIici 
care adoptasera celibatul. 

De cateva Iuni de zile ni se dadea mancare insuficienta ~i eram 
cantariti regulat, urmarindu-se ca greutatea noastra sa se mentina Is 
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vreo 20 de kilograme sub cea normaUi.. Or, aeum mancarea se arne
liorase, numai ea avea un gust straniu. Eu incepusem sa biinuiese 
prezenta unor substante afrodiziaee, iar detinutii de profesie medici 
mi-au dat dreptate mai tarziu ca ni se puneau in mancare sub stante 
excitante. Pe de alta parte, femeile incepusera sa roiasca injurul nostru: 
personalul administrativ al inchisorii, medicii, grefierii care veneau 
sa citeasea sentintele erau aproape de fiecare data femei tinere. Imbra
cate provocator, parfumate ~i machiate, parea eli zabovese intentionat 
prin celulele inehisorii. 

Nu aveti decat 0 singura viata, repetau zilnic conferenliarii. Ea 
treee repede. Cat v-a mai ramas de trait? Sehimbati-va soarta, ineer
cap-va norocul cu noil Vrem sa va ajutam sa va traili viala. 

Acest apel la ego-ul fieearuia, care este partea autostimulatoare 
~i autoprotectoare a omului, a fost lansat cand emotiile primitive star
nite de lector erau in plina eferveseentli. In cele din urma, cand plato~a 
rezistentei flZice a fost strapunsa, sMa flicut apella super-ego, la con
~tiintli, la valorile sociale ~i la standardele etice. Leetorii au afirmat 
ca patriotismul nostru fusese fals, ca idealurile noastre sunt 0 in~ela

torie ~i ea, in loeul acestora, trebuie sa accepmm ideologia comunistll. 
,,Lupta de idei" se numeau aceste ~edinte de sugestie in masa, iar 

haquiala nu inceta niciodatli. 
- Ce-or fi flicand sotiile voastre acum? intreba lectorul eel griisut. 

Ceea ce v-ar placea voua in~iva sa faceti! 
Epuizati cum eram, isteria putea izbucni oricand. La randullor, 

difuzoarele repetau :tara incetare, intre doua conferinte: "Comunismul 
este bun ... Comunismul este bun ... Comunismul este bun ... " Deti
nutii se avantau in discutii aprinse cu privire la raspunsul care trebuia 
dat: da sau nu? 

Primul care ~i-a dat drumul a fost poetul Daianu. La SIar~itul 
unei conferinle, a sarit in picioare ~i a inceput sa vorbeasea incoerent 
despre crimele sale impotriva statului. 

- Acum inleleg, inteIeg totul! Mi-am distrus viata pentru 0 cauza 
falsa! 

I~i invinuia parintii, mo~ieri, pentru ca-l indrumasera pe 0 cale 
gre~ita. Nu-i ceruse nimeni sa atace religia, dar el ~i-a repudiat ere
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dinta, i-a renegat pe sfinti ~isfintele taine. Vorbea cu emfaza impotriva 
superstitiilor ~i rostea blasfemii impotriva lui Dumnezeu. Nu mai 
putea fi oprit de nimeni. 

Apoi sMa ridicat Sandu Oprea, continuand pe acela~i ton. 
- Am fost un prost, a zbierat el. Am fost indus in eroare de minciu

nile capitali~tilor ~i ale popilor. Nu voi mai pune niciodata picioml 
intr-o biserica - decat daca rna voi duce sa scuip in ea. 

Daianu ~i Oprea i-au indemnat pe detinuti sa renunie la vechile 
lor credinte cu mai mult entuziasm decat 0 Iacusera confereniiarii 
in~i~i. Amandoi aveau talent oratoric ~imulti dintre cei care i-au auzit 
laudand atat de elocvent bucuria ~i libertatea aduse de comunism au 
fost adanc mi~cati, fiind siguri ca vorbeau dintr-o convingere autentica. 
Cand Oprea sMa a~ezat jos, un batran sfrijit a racnit tremurand din 
toate incheieturile: 

- Ma cuno~teti cu tOiii: sunt generalul Silvianu din corpul de 
garda al Armatei regale. Ma dezic de rangul meu ~i de juramantul de 
credintii. Mi-e m~ine de rolul pe care I-am avut in razboiul criminal 
impotriva Uniunii Sovietice, aliata noastra. Am fost in slujba claselor 
exploatatoare. Mi-am facut tara de ocara. 

Dupa general a urmat un fost comisar de politie, care a "mar
turisit" ca, daca politia nu s-ar fi opus, comunismul ar fi ajuns mult 
mai curand la putere; ca ~i cum n-ar fi ~tiut toatli lumea ca ~ii fuseserl 
cei care impusesera comunismul. 

Unul dupa altul, oamenii s-au ridicat, repetandu-~i papagalice~te 
"marturisirile". Acestea erau primele roade ale lunilor de privaliuni 
concertate, de infometare planificata, de degradare, de maltratare ~i 
indoctrinare colectiva. Primii care au cedat au fost detinuii de teapa 
lui Daianu ~i Oprea, a caror rezistenta vitala era deja subminata de 0 

vina personala. Daianu predicase ascetismul, dar practicase lacomia 
~i fomicatia. Ii invata pe studenti sa renunte la lume pentru a-L urma 
pe Dumnezeu, iar el facuse propaganda pentru Hitler. Spunea: "Iubi
ti-L pe Isus!", in timp ce el ii ura pe evrei. Se credea evlavios, dat 
ceea ce crede un om se vade$te in viata lui de toate zilele: poeziiIe 
sale, oricat de minunate erau, exprimau aspiratii, nu impliniri. Oprea 
era ~1 el sia~iat ideologic intre antisemitism, pe de 0 parte, $1 credinta 
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lui pe de alta. Cat despre cei doi batrani, trebuie sa amintesc ca ei se 
aflau in inchisoare de peste 15 ani $i nu-~i ispii$isera inca nici jumatate 
din pedeapsa. Ceilalti detinuti din celula preotilor n-au cedat cu aceea$i 
u$illinta. De aceea pe ei ii a$tepta, in continuare, 0 gramada de su
ferinte. Cel pulin, pentru moment, certurile noastre incetasera. Multi 
dintre noi $i-au dat seama ca toate denominatiile de care apaqineam 
cu totii se puteau reduce, foarte simplu, la doua: prima era ura, care 
face din ritual $i dogma un pretext pentru aMi ataca pe altii; a doua era 
iubirea, prin care oamenii, oricat de diver$i, Wrealizeaza unitatea ~i 
fratemitatea inaintea lui Dumnezeu. Misiunea incredintata preotilor

iera acum mai de prel decat oricand. Datoritli unui mic numar de preot

cu adevarat credincio$i, aveam adesea impresia ca celula straIuce~te 

de spiritul sacrificiului de sine ~i de credinta reinnoita. Parca eram 


inconjurat de ingeri. 
Pentm Masa Domnului, era nevoie de paine ~i multi erau gata 

sa-~i sacrifice ratia. Dar ritualul ortodox cere ca painea sa fie sfintita 

pe un altar acoperit de un antemis care contine moa$te din trupul unui 
martir. Or, noi moa$te nu aveam. 

_ Dar avem martiri vii printre noi, a spus parintele Andronic. 
Au consacrat painea $i un pic de Yin tumat intr-un pahar ciobit 

subtilizat din spitalul inchisorii, pe pieptul episcopului Marza, care 
zacea in pat, greu bolnav din cauza celor indurate. 

Putini au fost de acord cu aceasta liturghie, motivand ca ea nu era 
dupa Carte. Dar Cartea nu fusese scrisa in inchisoarea de la Oheda! 

o -
In curand, detinutii "convertiti" au trebuit, la randullor, sa Ie tina 

conferinte celodalti, ceea ce au $i facut cu mult zel, crezand ca de 
eforturile pe care Ie depuneau depindea eliberarea lor. Apoi, a circulat 
un zvon ingrozitor in legatura cu consecinte1e teribile ale cedarii lui 
Daianu ~i Sandu Oprea. Se spunea ca doi legionari au furat 0 daltli 
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din atelierul de dulgherie ,i, in semn de protest, ~i-au deschis venele 
~i au sangerat p§.na au murit. 

I-am descoperit pe Daianu ~i Sandu Oprea intr-un colt al celulek 
- Ce mai spuneti despre voi in~iva acum, cand tradarea voastra a· 

costat vietile a doi oameni care.crezusera in voi? am intrebat eu. 
- Ei au murit pentru binele poporului,a raspuns Sandu Opra;' 

Dar acum 8 zile ~i voi faceati parte dintre du~manii poporului, 
am zis eu. 

Daianu a izbucnit: 
- Am de gand sa ies de aici, indiferent cine ar suferi! 
Dispretul ~i furia care au izbucnit impotriva lor au devenit at§.t d" 

putemice, inc§.t au trebuit sil fie mutati intr-o alta celula. Parintel~' 
Miron a clatinat din cap, spun§.nd pe un ton melancolic: 

- Ciudat cum oameni care in scrisullor pareau a fi animati de'd 
adanca credinta cre~tina au devenit cu at§.ta u~urinta tradiltori! 

Poate ca raspunsul trebuia cautat in scrierile in care Daianu ~~ 
Oprea I11audau pe Cristos pentru ceea ce daruia - pace, iubire, man+ 
tuire. Un adevarat ucenic nu cauta darurile lui Cristos, ci pe EI ~ns~i. 
fiind gata sa reziste pana la capat ~i, daca trebuie, sa depuna sacrificiul . 
supremo Ei nu fusesera ucenici ai lui Isus, ci clienti. C§.nd comuni$tji 
au deschis langa laca~ul de inchinaciune un butic cu marfuri atr_!. 
gatoare la un pret bun, ei au devenit clientii acestora.' 

7 -

In vara anului 1963, starea sanatatii mele se inrautatise graVi 

M-au dus la spitalul inchisorii. Ma aflam acolo abia de 0 saptaffiinl 
dind ni s-a ordonat sa ne sculam. Unii detinuti abia se mai putea. 
tine pe picioare, dar sprijinindu-ne unii pe altii, am re~it sa 
intr-o curte imensa unde erau adunati toti pu~caria~ii. Am stat 
in picioare 0 ora intreaga pentru a urmari 0 piesa de teatru jucata 
cateva persoane selectionate din randul detinutilor. Era 0 
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adresa ce~tinismului ~i cand ofiterii care stateau in jurul comandan
tului aplaudau sau rMeau, ceilalti detinuticautausa-i imite. 

La sf'ar~itul spectacolului, comandantul Alexandrescu ne-a cerut 
cu vocea sa ragu~ita sa ne exprimam impresiile in legatura cu cele 
vazute. El aprecizat ca nu era suficient sa ne declaram de acord cu 
ceea ce am auzit, ci trebuia sa aratam ~i motivele. Daianu a spart 
gheat . I-a urmat Sandu Oprea. Rand pe rand, urmandu-le exemplul, a
ceilalti detinuti repetau diferite slogane contra religiei. Intorcandu-se 

la locullor, multe persoane m-au imbrati~at, cu obrajii scaldati in 


lacrimi ~i murmurand: . 

_ A trebuit sa spunem toate acestea pana la capat. 

Cand comandantul m-a interpelat, mi-am amintit cuvintele spuse 


de sotia mea, cu multi ani in urma, la Congresul Cultelor: "Du-te ~i 

spala ru~inea aceasta de pe obrazullui Cristos!" 


Trecusem prin mai toate celulele inchisorii din Gherla, astfel incat 


ma cuno~teau aproape toti detinutii. 

Sute de ochi ma priveau parca vrand sa-mi spuna: 

_ Du-te ~i preamare~te comunismul! 


Hai, ia cuv§.ntul! a racnit comandantuL 
EI nu se temea de opozanti. Cand cei mai indarjiti dintre detinuti 

cedau presiunilor toqionarilor - aceasta nu era dec§.t 0 chestiune de 
timp _ revirimentullor dovedea foqa partidului comunist. 

Am inceput cu prudenta: 
_ Este duminica-dimineata, ~i sotiile noastre, mamele noastre, 

copiii no~tri se roaga pentru noi in biserici sau acasa. Ar fi trebuit sa 
facem ~i noi la fel, dar in loc sa ne rugam pentru ai no~tri, am urmarit 

aceasta piesa de teatru.
Cand am pomenit familii1e detinutilor, ochii tuturor s-au umplut 

de lacrimi. Eu am continuat: 
_ Multi dintre voi tocmai au vorbit contra lui Cristos. Dar, in de

finitiv, ce aveti de spus impotriva Lui? Voi faceti caz de proletariat, 
dar Isus nu a fost dulgher? Voi spuneti ca cine nu lucreaza nu are 
dreptul sa manance, dar asta a spus-o siantul Pavel in Epistola catre 
Tesaloniceni acum cateva secole. Voi va ridicati contra celor bogati , 
dar Isus i-a alungat pe negustori din Templu cu lovituri de bici. Voi 
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doriti instaurarea comunismului, dar uitati ca primii crel?tini traiau ~ 
comunitate §i aveau totul de ob~te. Voi doriti ssA emancipati pe samei.
dar in Magnificat, care este cantarea de bucurie a F ecioarei dupa Buna 
Vestire, se spune ca Dumnezeu va ridica saracii mai presus de eel 
bogati. Tot ce este bun in comunism provine din cre§tinism. 

Cu totii ~tim ca Marx le-a recomandat tuturor proletarilor sa s. 
uneasca. Deci unii sunt comuni$ti, alpi sociali§ti $i, in sfiir~it, altii cr~.. 
tini. Dar dacii noi ne balacarim unii pe altii, nu yom putea niciodat4 
sii ne unim. Eu niciodata nu-mi voi bate joc de un ateu. Chiar ~i dill 
punct de vedere marxist un asemenea procedeu este rau, pentru cl 
aplicandu-l nu Yeti obtine decat dezbinarea proletariatului. 

Apoi am citat cuvintele spuse de Marx in introducerea Capitalulu;: 
cre~tinismul este religia ideala, pentru a regenera 0 viata distrusa de 
piicat. Am intrebat daca era cineva, chiar comunist fiind, care nu 
pacatuise pentru ca, daca nu piicatuise contra lui Dumnezeu, 
pacatuise impotriva partidului comunist. Apoi Ie-am dat numeroase 
citate din proprii lor autori. 

Alexandrescu se invartea pe scaun, lovind nervos cu piciorul in 
pamant, dar nu m-a intrerupt. ~i detinutii rna ascultau in tacere. 
Vazandu-le emotia, eu am uitat unde rna aflam, m-am regasit ~i am 
inceput sa predic, mentionand ce fa.cuse Isus pentru noi ~i ce insem .. 
na EI pentru noi. Am spus ca, dupii cum nimeni nu auzise despre 0 

$coalii tara examene sau despre 0 fabrica tara control de calitate. 
tot al?a ~i noi toti yom fi judecati de con~tiinta noastra, de prietenii 
no~tri, de Dumnezeu Insu~i. M-am intors spre comandant ~i am strigat: 

- ~i dumneavoastra yeti fi judecat, domnule comandant Ale~ 
xandrescu! 

Cum maiorul nu m-a intrerupt, eu am continuat aratand ca Isus 
ne invata sa iubim pe aproapele nostru ~i ne da viata vel?nica. Cand 
am terminat, detinutii nu s-au putut abtine ~i au izbucnit in aplauze. 

Intors la locul meu, Miron mi-a zis: 
- Ai distrus tot ce au cladit ei. 
Dar eu l?tiam ca realitatea era alta. Parintele Tudor mi-a ~optit: 
- Ai auzit aplauzele detinutilor? 
- Nu pe mine m-au aplaudat ei, ci ceea ce au descoperit in adancul 

sufletului lor. 
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Pana la vremea aceea, doar un mic grup de preoti turbulent
i 

suferisera influenta spalarii creierului. Noi,cei care ne opuneam fati~, 
eram doar 0 mana de oameni, dar simpatizantii nOl?tri erau numero~i, 
chiar daca nu aveau curajul sau priceperea necesara pentru a rezista. 

Dar nu era 0 treaba Ul?oara. Rasplata pentru acest discurs a fost 

' 
 pierderea dreptului de spitalizare ~i retrimiterea in celula preotilor. 

Un ofiter politic mi-a spus ca, in celulele lor separate, Daianu l?i 
Sandu Oprea se oferisera voluntar sa scrie despre minunatele realizarl 
ale Republicii populare, pe care nici unul nici altul n-o vazuse de 
vreo 15 ani. Li se dadusera toc ~i hartie ~i toata literatura de partid l?i 
propaganda turistica de care puteau avea nevoie. Cei doi s-au folosit 
din plin de acest prilej pentru a-~i dovedi noile convingeri, deoarece 

cateva saptamani mai tarziu au fost eliberati. 
A fost 0 lovitura puternica pentru rezistenta noastrn. Ei au fost pri' 

mii eliberati dupa noul sistem ~i nu era deloc sigur ca vor fi ~i ultimii. 
Ofiteru1 politic a adus in camera preotilor un ziar l?i i s-a adresat 

parintelui Andricu: 
_ Cite~te tare acest articol, ca sa auda toti! '. 
Andricu a citit titlul: ,,0 tara care rode ~i ni~te inimi care cantA". 
Era un articol de Sandu Oprea, cu 0 fotografie zambitoare a lui, 

facuta inainte de arestare. 
Locotenentul Konya a spus: 
_ Vrem sa ~titi ca oricare dintre voi are aceea~i posibilitate dea fi 

eliberat l?i de a munci de indata ce renun¢ la convingerile lui absurde 
~i perimate, ~i se alatura poporului din noua Romanie! 

"Inimi care canta!" Toti ni-l reaminteam pe Oprea aratand ca Ul). 
sac de oase. ~tiam ca familia sa era in mizerie ~i copilullui nu fusese 
primit in ~coalii. ~i Daianu semnase cu numele lui articole de glorifi
care a libertatii din Romania socialista, dar, asemenea studentilor fran
cezi la medicina de altadata care, daca nu se dovedeau demni de repu
tat lor, erau categorisiti "bons pour rOrient" (buni pentru Orient). ia
productiile lui Daianu ~i Oprea erau bune numai pentru Occident. 
Acolo puteau conta pe ne~tiinta strainilor. Articolele pe care Ie-au 
scris au aparut in ziare ~i reviste speciale trimise miilor de romani 

inedin strainiitate, dar in Romania nimeni nu le-a putut obt . 
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Toti au fost impresionati de eliberarea celor doi. Multi dintre cei 
care indurasera ani de zile, rara sa cedeze, cruzimii ~i umilintei 
incepeau acum sa se clatine. Dar cei care cedau, in loc de a fi eliberati, 
trebuiau sa-~i dovedeasca schimbarea de vederi oferindu-se sa faca 
ore suplimentare in fabrica. Intorcandu-se in celula, erau obligati sa 
asculte sau sa tina ~i mai multe preIegeri. Se tinea 0 evidenta a "tempe
raturii sanatatii politice" a fieciirui detinut, ceea ce i'nsemna ca fiecare 
trebuia sa raporteze in scris despre atitudinea altor detinuti fata de 
comunism: daca era dUduta, sau rece, sau chiar ostila. 

Autoritatile inchisorii nu aveau sa primeasca rapoarte prea bune 
cu privire la persoana mea. Locotenentul Konya a venit sa-mi aduca 
doua ve~ti. Prima se referea la intemnitarea sotiei me)e cu catva timp 
in urma. A doua ma privea direct: urma sa fiu biciuit in aceea~i sea
ra, la orele 10, ca urmare a numeroaselor acte de sfidare ~i obraznicie 
care atinsesera punctul culminant cu prilejul cuvantarii pe care am 
tinut-o dupa urmarirea la te)evizor a so)emnitatilor de )a 23 August. 

Informatia despre Sabina m-a cutremurat, iar acestui ~oc puter
nic i s-a adaugat teama legata de corectia promisa. A~teptarea era in
grozitoare, un adevarat razboi al nervi lor. TimpuI se scurgea ba prea 
ineet, ha prea repede. Deodata am auzit ni~te pa~i grei apropiindu-se 
de eelula in care ma aflam, ~i treeand mai departe, rara sa se opreasca. 
A fost smuls cineva din eeluIa vecina. Ceva mai tlirziu, s-au auzit ni~te 
raenete infioratoare din ultima celuIa de la eapatuI eoridoruIui. In 
noaptea aceea, nimeni n-a mai venit dupa mine. 

A doua zi, am fost avertizat din nou ea voi fi biciuit. $i incertitu
dinea a durat 6 zile. In sta~it, a venit ~i rnnduI meu. Loviturile de 
bici 1mi ardeau pielea ca foeul. Loeotenentul Konya, care suprave
ghea operatiunea, a strigat: 

- Mai dati-i eateva! 

Apoi, parnndu-i-se ea m-am ridieat prea ineet la ordinul sau, a 
racnit: . 

- Zeee lovituri in plus! 

Aproape ea am fost dus pe sus pana in eelula unde mierofoaneIe 
repetau i'ntruna: "Cre~tinismul este stupid ... Cre~tinismul este stupid ... 
Cre~tinismul este stupid ... De ee nu renuntati Ia el? ... De ee nu re
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nuntati la el? .. , De ee nu renuntati la el? ... De ce nu renuntati la el? .. 
Cre~tinismul este stupid ... Cre~tinismul este stupid ... Cre~tinismul 

'd D . I l?"este Stupl ... e ce nu renuntap. a e . '" 
Uneori, cand era yorba despre ni~te abateri minore, corectiile erau 

administrate de gardieni, direct in celule. 
- Jos pantalonii! 
$i noi ne dadeam jos pantalonii. 
- Culca-te pe burta! 
$i ne eulcam pe burta. 
- Intoarce-te pe spate ~i ridiea picioarele! 
~i noi ne eonformam ordinului. 
Incercam sa ne rugam. Un preot zicea eateodata: 
- Eu spun rugaciunea "Tata! nostru", dar ee fel de tata este Dum

nezeul care m-a abandonat astfel in maiilile du~manilor mei? 
Dar noi taeeam presiuni asupra lui ca sa nu cedeze ~i sa continue 

a spune "Tatal nostru". 
- IndiIjiti-va, eaci persevernnd eredinta va va fi fortificata! 
$i omul ne asculta, fiindca noi eram parta~i acelora~i suferinte. 
Cand gardienii oboseau sa ne chinuie, luau doi detinuti ~i Ii ordo

nau unuia sa-l palmuiasca pe altul. Daca acesta ~ovaia, gardienii zi
ceau: "Ti-ai pierdut ~ansa!" ~i Ii porunceau celuilalt sa-Iloveasca. 
Dupa 0 palma rasunatoare, gardianul ii spunea celui lovit: 

- Acum e randul tau! 
$i antagoni~tii se love au reciproc pana Ie dadea sangele, in timp 

ce gardienii se distrau pe seama lor, rnzand in hohote. 
Intr-o seara, locotenentul Konya mi-a ordonat sa-mi strang lu

crurile ~i mi-a spus ca, deoarece nu reactionasem corespunzator la 
diferitele metode de tratament, 0 ~edere in "sectia speciala" s-ar fi 
putut dovedi eficace. Multe zvonuri eirculau in legatura cu aceasta 
sectie speciala. Rareori se intfunpla ca cei du~i acol0 sa se mai intoarca. 
Unii mureau din pricina torturilor, altii cedau spallirii creierului ~i 
erau apoi eliberati. In s~it, cativa se alaturau speciali~tilor inchisorii 
pentru a invata, la randullor, sa-i indoctrineze pe ceila1ti. 

Am strabatut curtea, mergand cand la dreapta, cand la stanga, 
dupa care ne-am oprit in fata unui ~ir de u~i. Una a fost deschisl ~i 
apoi eheia s-a rasucit de doua ori in spatele meu. Eram singur intr-o 
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celuJA cu perep acoperili de carouri albe. Tavanul reflecta 0 putemic4 
lumina alba provenita de Ia ni~te becuri invizibile. De~i era varA~ 
instalatia de incalzire functiona Ia maximum. Evident ca numai aici 
in toata Gherla. Cum locotenentul Konya imi lasase catu~ele pe maini, 
nu m-am putut a~eza decat pe spate sau pe 0 parte. Eram lac de su
doare. Un gardian s-a apropiat de u~a ~i privind pe vizor, mi-a ranjit: 

- A~a-i ca nu prea merge incalzirea? 

M-a lnat cu rau de Ia stomac. Mancarea avusese un gust ciudat. 
"Mi-au pus iara~i droguri!", mi-am zis. 

Microfoanele difuzau aici un aIt mesaj: "Acum nimeni nu mai. 
crede in Cristos ... Acum nimeni nu mai crede in Cristos... AcuIn 
nimeni nu mai crede in Cristos ... Nimeni nu mai merge la biserica .•. 
Nimeni nu mai merge Ia biserica ... Renunta ~i tu ... Renunfa ~i tu ... 
RenunfA ~i tu ... Acum nimeni nu mai crede in Cristos ... " 

Locotenentul Konya s-a intors dimineafa. Odata cu el a patruns 
in incapere un val de aer proaspat. Mi-a scos catu~ele. Mi-am intins 
mainile anchilozate. El mi-a ordonat sa-I urmez ~i m-a dus intr-o alt4 
celula. Aici mi s-au dat haine curate. Se mai aflau acolo un pat cu 
cea~afuri, 0 masa a~temut4 ~i un vas cu flori. Era prea mutt: mi-am. 
dat drumul pe un scaun ~i am inceput sa plang. Dupa plecarea lui 
Konya, m-am mai inviorat putin. M-am uitat la un ziar aflat pe mas!: 

era primul pe care-l vedeam in toti anii mei de detenpe. Am cautat in 

acel ziar ceva despre zvonul care se raspandise prin Gherla, cum ca 

flota a ~ea a State lor Unite intrase in Marea Neagra, pentru a impune 

alegeri libere in fArile captive, dar ceea ce am gasit a fost un articol 

despre un dictator comunist care preluase puterea in Cuba ~i constituia 

o ameninfare directa pentru americani. 

Primul meu vizitator a fost comandantul Alexandrescu. EI a spus 
ca noul decor in care rna aflam era 0 mostra a traiului bun care mi se 
oferea. A trecut apot la atacuri impotriva religiei. Cristos, zicea, este 
o inventie a apostolilor, pentru a-i in~ela pe sclavi ~i a Ie da speranta 
de libertate in paradis. De altfel, a mai spus Alexandrescu, CristO! 
nici n-a existat. Am luat ziarul ~i iI-am intins, zicand: 

- Acesta este tipArit in tipografia partidului. Este datat iulie 1963. 
Au trecut 1963 de ani de la na~terea cuiva care - dupa opinia dum
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neavoastra n-a existat niciodata. Nu credeti in Cristos, dar socotiti 
vremea de la na~terea Lui. II socotili fondator al erei noL 

Alexandrescu a ridicat din umeri. 
- Si ce-i cu asta? A~a-i obiceiul sa se numere. 
- Dar daca Cristos nu a venit niciodata pe pamant, cum a aparut 

acest obicei? am intrebat eu. 
- A aparut datorita unor mineino~i. 

Sa presupunem, am raspuns, ca dumneavoastra imi spuneti mie 
ca ru~ii au pa~it pe Marte: nu trebuie sa va credo Dar daci\ rasucesc 
butonul aparatului de radio ~i ascult New York-ul, care anunta ea 
amerieanii ii felicita pe ru~i pentru aceasta isprava, ~tiu ca vestea 
trebuie sa fie adevarata. In acela~i fel trebuie sa aeceptam existenfa 
lui Cristos ca fapt istoric, de vreme ce e recunoscutli ~i in Talmud, de 
cei mai inver~unati du~mani ai Sai, fariseii, care dau ~i numele mamei 
Sale ~i ale unora dintre apostoli. Fariseii scriu ~i despre unele minuni 
ale lui Cristos, explicand ca Elle-a inlaptuit prin magie neagra. Ex
plicatia pe care 0 dau ei ii prive~te, dar miracolele sunt eonfinnate. 
Mai multi scriitori antici adeveresc existenfa Lui. Numai comuni~tii 
neaga acest elementar fapt istoric, pentru simplul motiv ca nu se po
trive~te cu teoriile lor. 

Alexandrescu nu a mai continuat cu argumentele. in schimb, mi-a 
trimis 0 carte. Era un lucru minunat sa ai 0 carte in mana dupa atalia 
ani, chiar daca aceasta nu era decat Manualul ateului. Acest ghid, 
necunoscut in Occident, este 0 leetura esentiala pentru toti cei care 
vor sa faca 0 cariero in spate Ie Cortinei de Fier. Cartea vorbea de hin
duism, budism, confucianism ~i islamism. Apoi era prezentat cre~
tinismul, eu cate un capitol pentru fiecare confesiune importanta. intr-un 
capitol intreg, biserica era zugravita ca 0 unealta a capitalismului; in
demnullui Cristos de a-i iubi pe du~mani nu insemna nimic altceva 
decat sa ne inclinam in fafa exploatatorilor. 

o sectiune speciala era dedicata coruppei clerului rus (cartes fu
sese, evident, tradusa din limba rusa). Unul dupa altul, ritualurile erau 
inIati~ate cu rea intentie, ca mo~teniri ale superstitiilor pagane. Un 
ultim capitol analiza "forme ale propagandei ateiste" ~i se incheia cu 
o lista a decretelor sovietice impotriva religiei. Am adonnit eitindu-le. 
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8 
in saptiimanile urmatoare, am fost servit altemativ cu promisiuni 

~i amenintari, cu mancare buna - care probabil continea droguri _ ~i 
infometare, discutii de lamurire ~i pedepse. in timp ce tratamentul 
prin incalzire continua, m-am pomenit intr-o dimineata cu parintele 
Andricu, cel care in libertate fusese poreclit ,,Preotul Ro~u" ~i care 
se pocaise. S-a a~ezat ~i a gemut pana n-a mai putut. Apoi s-a ridicat 
brusc ~i a inceput sa bata cu putere in u~a, cerand sa i se dea drumul. 
Comandantul nu a intarziat sa se arate. 

incaIzirea ar putea continua, zise Alexandrescu. Sau poate ca v! 
Yom elibera daca Yom gasi de cuviinta. Daca V-am da drumul, ce com
portament Yeti avea ~i ce fel de predici Yeti tine? Vreau sa vad 0 mostra. 

Ne-a dat creion ~i hartie ~i a plecat. Ne-am a~ezat ~i am scris. Cand 
am terminat, ne-am citit foile unul altuia. 

Asemenea predici se pot asculta acum in orice duminica, a spus 
justificandu-se. E Progresista, in spirit ~tiintific marxist. 

- Nu te in~ela, parinte Andricu, i-am spus. E~ti sub 0 noua presiune 
pentru a te dezice de credinta dumitale. Un preot, chiar daca i~i pierde 
credinta, ar trebui sa tacit Gande~te-te la judecata lui Dumnezeu! 
Ce-ar crede enoria~ii dumitale, prietenii, familia, daca te-ar auzi 
predicand asemenea lucruri? NU-i lasa pe comuni~ti sa te in~ele din 
nou! Te cumpara cu promisiuni pe care nu Ie tin niciodata. 

Am discutat indelung cu Andricu, spunandu-i ca, in inima lui, 
~tia care era adevaratul cre~tinism. in cele din urma, el a spus: 

- D!-mi predica inapoi! 
1;)i a rupt-o in buc!ti. 

!) 

o noua serie de intruniri ~i dezbateri, la care au luat parte sute de 
detinufi, a inceput in sala principal!. Am fost adu~i din blocul special 
sa Ie ascultam. Acum, majoritatea prelegerilor erau tinute de oameni 
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care, nu de mult, ne fusesera colegi de celuUL Dupa instruire, reveneau 
acum pentru a aduce laude comunismului care Ie pricinuise ani de 
suferinta. Atacurile lor impotriva religiei se bazau adesea pe citate 
din teoriile unor teologi modemi, care negau Sfanta Scriptura: pro
pagandi~ti de teapa celor din ~coala care proc1ama ca "Dumnezeu e 
mort". 

- Studiati-i pe proprii vo~tri ganditori! ni se spunea. S-a dovedit 
ca nu exista adevar objectiv in religia cre~tina. 

Cate 10-12 ore pe zi ascultam prelegeri, participam la dezbateri, 
inghifeam slogane care rasunau din microfoane. Instructorii no~tri 
apelau mai des ~i intr-un mod mai grosolan decat conferentiarii oficiali 
la"Id", iar viziunile lor despre libertate ~i 0 situatie material! prospera 
- asalturi asupra personalitatii - erau mai convingatoare. 

Din fiecare celuIa, cativa oameni raportau zilnic despre "sanatatea 
politica" a celorla1ti. Cei care i~i plecau capul ~i lingu~itorii ramaneau 
aproape neatin~i. Cei care n-o ilceau erau pedepsitL Delatiunea i-a 
contaminat pe multi ca 0 epidemie. Un ins de langa mine s-a plans 
unui ofiter ca, la perchezitie, gardianul nu-i controlase bine patul: nu 
se uitase dedesubt! 

La 23 August, aniversarea incheierii armistiliului cu Uniunea 
Sovietica, transformata acum in sarbiUoarea comunista a eliberarii 
Romaniei de sub jugul fascist, majoritatea detinutilor erau dispu~i sa 
creada orice Ii se spunea. Maiorul Alexandrescu s-a adresat celor 
adunali in sala cu urmatoarele cuvinte: 

- A vem ve~ti bune. 
Taranilor carora Ii se luasera pamanturile, le-a inflorit un zambet 

pe buze cand el a anunfat ca in gospodariile colective, acum, ogoarele 
lor produc mai mult ca inainte. Fo~tii negustori ~i bancheri au aplaudat 
cand el a spus ca se constata un mare avant ~i in comert. 

- UnH dintre voi dau semne ca v-a venit mintea la cap. Altii insa 
au ramas pro~ti. Voi stati in inchisoare de 10-15 ani ~i-i a~teptati pe 
americani sa vina ~i sa va elibereze. Am ve~ti pentru voL Americanii 
Yin - dar nu ca sa va elibereze: Yin sa fad\ afaceri cu noi! 

A continuat spunand ca, sub conducerea lui Gheorghiu-Dej, 
partidul tacuse pa~i pentru dobandirea increderii Occidentului in 
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vederea stabilirii de relatii comerciale. Se contractau imprumuturi, 
se construiau fabrici, sepuneau in functiune instalatii nucleare, toate 
cu sprijin occidental. Alexandrescu ne-a impro~cat din nou cu acelea~i
cuvinte. 

- Cu totii v-ati hranit cu iluzii. Noi ii cunoa~tem pe americani 
mai bine decat voi. Daca Ie ceri, nu dau nimic. Daca-i injun ~Hi bap 
joc de ei, capeti tot ce vrei. Noi am fost mai de~tepti decat voi. 

Cineva a ras, un ras ascutit, ~i is-au alaturat ~i altii. In curand, in
treaga sala se zguduia. Zarva luase proporpi, dar comandantul a !'hcut 
un semn cu mana ~i lini~tea SMa reinstalat. Bine dispus, ne-a mai zis 
ca, intrucat nu eram in stare sa participam la sarnlltorirea zilei eIiberiirii, 
ordonase instalarea unor televizoare ca sa putem urmliri des!'h~urarea 
manifestatiei de pe bulevardele Bucure~tiului. Spectacolul la tele
viziune a inceputcu diseursurile lui Gheorghiu-Dej ~i ale altora, despre 
cAderea regimului fascist din Romania. Desigur, nimeni dintre vorbi
tori n-a mentionat rolul capital jucat la 23 August 1944 de catre tanllrul 
rege Mihai I, nici de catre national-taranistul Iuliu Maniu, marele om 
de stat, sau de ministrul comunist aljustitiei. Regele fusese exilat, Pa
tra~canu impu~cat, iar Maniu munse in pu~carie. Imi aminteam ca, 
in primii ani ai comunismuIui, oamenii incercau sa evite festivitatile 
aniversare. Cand a inceput defilarea, m-au uimit coloanele nesta~ite 
care demonstrau cu portretele lui Marx, Lenin ~i Dej ~i steagurile
ro~ii ce fluturau. Am auzit fanfara, ovaliile mulpmilor, scandari ca: 
"Douazeci ~i trei August! libertate ne-a adus!" 


- Niciodata n-am mai vazut a~a ceva, i-am spus parintelui Andricu, 

aflat langa mine. 

- Cand 0 fata e siluita, prima oara se lupta, a doua oarn protesteaza, 

a treia oara ii face placere, mi-a raspuns ~uierat. 


Dupll. acest spectacol, a inceput un aitul: 


- Acum yom discuta despre semnificatia sarbatorii, a zis Alexan

drescu. 

Unul dupa aitul, cei ce au urmllrit emisiunea televizata fo~ti 
militari, fo~ti polili~ti, mo~ieri, tarani, industria~i - ~i-au exprimat 
entuziasmul. Toti i~i incheiau spusele exclamand: "Douazeci ~i trei 
August! libertate ne-a adus". 

A venit ~i randul meu. Am inceput in stilul zilei. 
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Daca este cineva dlruia 23 August i-a adus libertatea, apoi acela 
sunt eu, am spus. Fasci~tii rna urau fiindca sunt evreu, iar daca Hitler 
ar fi ca~tigat acest razboi, a~ fi fost acum 0 bucata de sapun. Multe 
cadavre de evrei au fost transformate in sapun. Dar sunt in viafll., ~i in 
Biblie sta scris: un caine viu valoreaza mai mult decat un leu mort. 

Am continuat, in ~oaptele aprobatoare ale aceluia~i auditoriu. 
- Dar, din alt punct de vedere, inainte de 23 August eram liber. 

Sa va explic cum. in vremurile vechi, tiranul Siracuzei, citind cartea 
Epictet, filosoful sc1av, I-a admirat atat de mult, incat SMa aratat 

¥ata sa-I elibereze. "Elibereaza-te pe tine insuli ", a replicat Epictet. 
Inaltul vizitator i-a spus: "Dar eu sunt rege!" Filosoful a raspuns: 
"Un tiran stapanit de poftele sale este un sc1av; un sclav care-~i 
stapane~te pasiunile este liber. Rege, elibereaza-te pe tine insuli!" 
Cu toate ca sunt in inchisoare, eu sunt liber. Isus m-a eliberat de 
vinovatia mea, de intunericul din cugetul meu. Pot fi recunoscator 
evenimentelor de la 23 August ca m-au eliberat de fascism, dar pentru 
cealalta eliberare, de ceea ce este trecator, de moarte, Ii multumesc 
lui Isus. 

Comandantul a sarit in picioare. 
Prostia asta sa i-o spui lui Gagarin. EI a fost sus in spaliu, dar 

n-a vazut nici urmlI. de Dumnezeu. 
A ras. Detinutii au ras cu el. Eu am rAspuns ca, daca 0 fumica s

ar plimba in jurul t!lpii pantofului meu, ar putea spune ea n-a vazut 
nici urma de Wurmbrand. 

10 


Am fost trimis din nou, ca pedeapsa, la "blocul special" ~i rna 
aflam acolo cand Alexandrescu a venit anume sa rna informeze ca 
pre~edintele american fusese asasinat. 

- Ce parere ai de asta? SMa interesat el. 
- Nu-mi vine a erede, am spus eu. 
Mi-a aratat un ziar eontinand ~tirea. 
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Ei, cezici? a insistat el. 

Intrebarile de felul acesta faceau parte din tehnica lor de a descO!o', ' 
peri cum gandeau detinutii. Cand i-am raspuns ca, daca Kennedy a ' 
fost cre~tin, a ajuns in Rai, Alexandrescu a ie~it afara. 

Mai taniu - eram intr-o celula cu p8.rintele Andricu _ au venit gat-! 
dienii sa ne ia. Inainte de a fi condu~i afara, am fost legafi la ochE 

- Aiei luati-o la dreapta! au spus ei. Si acum la stanga! 
Ajun~i intr-un capat indepartat al inchisorii, ne-au dezlegat la ochi. 

Ne aflam intr-un birou dintr-un ~ir de incaperi incalzite. Andricu I' 
fost dus intr-alta parte, care era probabil sectia administrafiei centraJe 

tEu am ramas indarlitul unei u~i, singur cu un gardian care clindva mI 
ascultase in lini~te cand vorbisem despre Isus. Mi-a ~optit: 

- Bietul meu prieten! Treci prin dipe grete, dar, pentru Nume1e 
lui Dumnezeu, mergi mai departe! 

S-a indepartat caliva pa~i, eu 0 fata impasibila, dar euvintele 1m 
rna incalzisera. Cand s-a deschis u~a, am fost dus in fata unui bArbat ' 
in uniforma. de general. Era generalul Negrea de Ia Ministerul de 
Interne. Ofiterul politic ~i cativa functionari din Bucure~ti ~edeau 
Ianga eLNegrea a spus politicos: 

Am studiat eazul dumneavoastra, domnule Wurmbrand. Nu 
rna intereseaza parerile dumneavoastra, dar imi plae oamenii care 1lU 
se dau batuli·Si noi, comuni~tii, suntem incapalanati. Am stat ,i cu. 
adesea in inchisoare ~i s-au depus multe eforturi pentru a rna ~ . 
sa-mi schimb convingerile, dar m-am linut dan. Cred ca. e timpulill ' 

ne intalnim Ia jumatatea drumului. Daca suntep pregatit sa uitap co 

afi suferit, noi uitam ce ali facut impotriva noastra. Am putea intoaree . 

o noua. pagina, devenind prieteni in loc sa fim du~mani. Departe de a 
actiona impotriva propriilor convingeri, le-ati putea totu~i preluera.' 
intrand intr-o perioada de colaborare fructuoasa. 

In fata lui era deschis un dosar. Am continuat: 
V -am chit ~i unele predici. Exp1icatiile din Biblie sunt frumos 

formulate, dar trebuie sa acceptafi ca traim intr-o epoci! ~tiintific~ 
"Asta ce mai e?" m-am intrebat, in timp ce Negrea i~i contin~; 

prelegerea tipica a partidului pe tema ~tiintei. Facuse un ministnl':~ 
important patru sute de kilometri ea ,sii-mi spuna toate astea? Ca :fi. 
Dunarea, care ~erpui~te ~i face tot felul de ocoluri sWbat§.nd campiilo,. 
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dar ajunge totu~i, in cele din urma, la mare, ~i lungul sau discurs a 
luat star~it. 

- A vern nevoie de oameni ca dumneavoastra! Nu vrem sa ni se 
alature oportuni~tii. Daca sunteti gata sa ne ajutati in lupta impotriva 
superstipilor, puteti incepe imediat 0 nona viata. Veti avea un post cu 
salariu mare, yeti fi inconjurat din nou de familie, in confort ~i sigu
ranta. Ce ziceti? 

Am replicat ca aveam bucurie ~i in viata pe care 0 duceam in in
chisoare. Cat despre ajutorul pe care sa-I dau partidului, rna gandisem 
la 0 modalitate la care a~ putea recurge, dad\ a~ fi in libertate. Ofiterul 
politic s-a a~ezat mai bine pe scaun. Negrea spuse: 

- Vreti sa ziceti ca yeti lucra pentru noi? 
- Va sugerez sa rna trimiteti din ora~ in ora~ ~i din sat in sat im

preuna cu eel mai bun profesor de marxism pe care-l aveti. Eu voi 
arata mai intai ignoranta mea explicand ceea ce dumneavoastra numip 
stupiditatile religiei cre~tine retrograde. Apoi, marxistul dumneavoas
tra va explica teoriile sale. In fmaI, oamenii se vor putea hotm ~i vor 
alege intre cele doua. 

Negrea mi-a aruncat 0 privire iritam. 
- Ne provocati, domnule Wurmbrand. Asta e ceea ce-mi place Ia 

dumneavoastra. Este exact felul in care Ie mspundeam noi, comuni~tii, 
guvernantilor de altadata. A~a ca, sa nu mai discutam! Va voi face, 
to~i, 0 propunere ~i mai buna. Nu vrea nimeni sa deveniti un propa
gandist al ateismului. Daca sunteti realmente atat de at~at de 0 cre
dinta perimata - cu toate ca nu pot intelege cum un om cultivat poate 
accepta asemenea prostii - , atunci pastrati-o, dar sa nu uitati nici 0 

clipa ca puterea este in mainile noastre! Comunismul a cucerit 0 treime 
din lume, Biserica trebuie sa cada la invoiala cu noi. Hai sa jucam cu 
cartile pe fatal Sincer, am obosit sa avem de a face cu capi ai Bisericii 
care fac tot ce Ie cerem, ba chiar mai mult. S-au compromis in ochii 
oamenilor; au pierdut contactul cu realitatea. 

Unul cate unuI, am auzit din gura lui Negrea numele episcopilor 
inca in funcpune. Top erau lipsip de credit sau se vandusera partidului 
comunist, ~i toata lumea ~tia acest Iucru. 

- Daca un om ca dumneavoastra devine episcop, v-ap putea pastra 
credinta, ftind totu~i loial ~i fata de noi. Biblia dumneavoastra spune 
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cli trebuie sa va supuneti autoritatiilor, deoarece ea vine de la Dum- . 
nezeu, a~a ca de ce nu v-ati supune autoritatii noastre? 

Nu am raspuns nimic. Negrea le-a cerut celorlalti, functionari sa 
ne lase singuri pentru cateva momente. Era convins ca voi accepta 
oferta ~i mi-a marturisit ceva ce nu voia Sa fie auzit de ceilalli. 

- Partidul a tacut 0 gre~eala atacand Consiliul Mondial al Bise
ricilor. A inceput prin a-I socoti un cerc de spioni, dar pastorii care 
lucreaza In el sunt adesea de origine proletara; ei nu sunt bogata~i. In 
loc sa combatem astfeI de oameni, ar trebui sa-i ca~tigAm de partea 
noastra, astfeI incat ConsiliuI insu~i sa devina un instrument al nostru. 

- Domnule Wurmbrand, aceasta este problema in care ne puteli 
ajuta, a spus el aplecandu-se peste birou. Ati lucrat pentru Consiliul 
MonqiaI al Bisericilor. Sunteti cunoscut in strainatate: Inca mai facem 
cercetAri in ceea ce va prive~te. Daca ocupati un loc inalt in biserica, 
i-ali putea ajuta pe ceilalti lideri ai Consiliului Mondial al Bisericilor 
sa construiascA Ia noi nu un bastion al ateismului, desigur, ci un bastion 
aI socialismului ~i al pacii. Bineinteles cli recunoa~tefi in spatele inifi
ativelor noastre ca ideaIismul urmare~te sa indepi\rteze pericolul 
nuclear ~i rAzboiul criminal. ~i va yeti putea ruga cat va cere inima. 
In asta nu ne Yom amesteca. 


Am reflectat cateva cIipe. 


- Cat de departe trebuie sa mearga aceastA cooperare? Episcopii 

care au lucrat cu dumneavoastra in trecut trebuiau sa va furnizeze in

formatii asupra propriilor lor preoti. Mi se va cere sa fac acela~i lucru? 


- Nu vetifi supus nici unei obIigatii, a spus Negrea razand. Oricine 

cuno~te 0 faptA care poate dauna statu lui este dator sa-I dema~te pe 

cel ce 0 comite, iar in biserica yeti afla cu siguranta astfel de lucruri. 

Actualul episcop luteran este batran. Ati putea deveni dumneavoastra 
episcop. 

Am cerut sa mi se ingaduie sa reflectez un timp ~i Negrea a fost deacord. 

- Ne Yom intalni inainte de a pleca Ia Bucure~ti ~i voi semna 
adele necesare eliberani dumneavoastra, a zis el. 

Am fost dus intr-o celula izoIatA ~i am stat cateva ore ~i m-am 
gandit. Mi-am amintit de vechea povestire evreiasca despre alt om 
care ceruse timp de gandire. Unui rabin aflat in fata inchizitiei i s-a 
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pretins sa-~i renege credinta. ~i el a cerut un ragaz pentru meditare. in 
dimineata unnatoare, rabinul a spus: 

- N-o sa devin catolic, dar am 0 ultima dorinta ca, inainte de a fi 
ars pe rug, sa mi se taie limba, fiindca n-am dat raspunsul pe loco 

Laoastfel de cerere, singurul raspuns ar fi trebuit sa fie un imediat: 
"Nu". Dar acesta era numai un aspect al problemei. Pe de alta parte, 
~tiam ca biserica oficiala poate supravietui intr-o tara comunistA numai 
printr-un compromis; chiar ~i numai pUitind impozite unui stat care 
se declara du~man allui Dumnezeu faei un compromis. U~or de zis 

. ca biserica sa intre in clandestinitate, dar 0 biserica clandestina are . 
nevoie de 0 acoperire pentru activitatea sa. Lipsiti de acest paravan, 
milioane de oameni ar ramane fiira un loc in care sa se roage, tara 
pastori care sa predice, fiira nimeni care sa-i boteze, sa-i casatoreasca, 
sa Ie ingroape mortii - 0 altemativa de neconceput. A~ putea s-o evit 
rostind cateva cuvinte in favoarea politicii guvemului. ~i apoi, nu-mi 
vazusem sotia ~i copiii de ani de zile. Nu ~tiam nici macar daca erau 
in viata. Ofiterul politic spusese ca Sabina era in inchisoare. Ce se va 
intampla cu ei daca refuzam aceasta propunere? Aveam nevoie de 
tme de sus pentru a spune "Nu", cand, refuzul insemna sa mai isp~esc 
Inca unsprezece ani, sacrificandu-mi familia ~i fiind aproape sigur ca 
voi muri in conditii groaznice; dar, in momentul ace la, chipul lui 
Dumnezeu nu mi se arata, iar credinta rna parasise. Am vazut in fata 
ochilor umbra uria~a a comunismului, care cuprinsese atat de mult 
din suprafata lumii, amenintand sa acopere ~i restul; imaginatia mea 
era stApanita de pericoluI mortii. Ma chinuia ~i gandulla foamea ~i 
lipsurile la care irni condamnam sotia ~i copiii. Sufletul imi era ca 0 

corabie care, sub vantul putemic, ba coboara in abis, ba se inaltA pana 
la ceruri in clipa unnatoare. in ceasurile acelea am baut paharullui 
Cristos. Ele au insemnat pentru mine gradina Ghetsimani. ~i, 
asemenea lui lsus, m-am aruncat cu fata la pamant ~i m-am rugat ell 
plansete ~i suspine, cerandu-I lui Dumnezeu sa rna ajute sa depa~esc 
aceasta groaznica ispita. Dupa rugaciune. m-am simtit putin mai 
lini~tit. Dar tot ii mai vedeam in fata ochilor pe Daianu ~i pe Sandu 
Opfea ~i pe atatia altii. oameni care fuses era fala credintei ~i acum ii 
aduceau atatea prejudicii; se numarau cu rniile, ~i, iatA, devenisem 
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~i eu un om m!runt, eu 0 eredintl palida, care avea sa fie inghitit do 
slabiciunile trupe~ti. Am inceput sa rna gandesc cu atentie la toate 
ocaziile in care diScutasem ~i adusesem argumente in favoarea ere. 
dintei cre~tine. Este calea iubirii mai buna dec at ura? A ridicat Isus 
Cristos povara pacatului ~i a indoielii de pe urnerii mei? Este El Min
tuitorul? Nu era deloc greu sa raspund "da". Iar dupa ce am flcut-o, 
am avut sentimentul ca am inlaturat 0 greutate de pe cugetul meu. 
Timp de 0 ora am statculcat pe pat, zicandu-mi: ,,Acum voi incerca 
sa nu rna gcindesc la Cristos". Dar efortul nu mi-a reu~it: nu rna puteam 
gandi la nimic altceva. Para credinta cre~tina, era un gol in inima mea. 
Pentru ultima data, mi-a venit in minte propunerea lui Negrea. M-8.Ill 
gandit la tirani, de la Nebucadnetar, care a pus peste evrei un rege pe 
placullui, la Hitler, care ~i-a instalat marionete in toata Europa. Pe 
cartea mea de vizita unna s~ scrie: "Richard Wurmbrand, om de vatl 
al Bisericii, angajat de Securitate". N-aveam sa fiu un slujitor allui . 
Durnnezeu intr-un loc stant, ci un spion al Securitatii intr-o institutie 
de stat deghizata in biserica. M-am rugat din nou ~i, dupa aceea. 
mi-am gasit pe deplin Iini~tea sutleteasca. 

In ziua urmiitoare am fost iara~i chemat. Comandantul Alexan
drescu era acolo, alaturi de mulp alpi care-l inconjurau pe Negrea, ,1, 
cand am spus ca nu puteam accepta, discufia s-a reluat. Nurnai atunei 
cand am atins subiectul ConsiIiului Mondial al Bisericilor, Ne~ 
le-a cerut celorlalp sa ne lase singuri. Apoi m-a indemnat sa mai chib:- . 
zuiesc inca 0 data asupra refuzului meu. Am spus: 

- Nu rna simt demn sa fiu episcop. N-am fost demn sa fiu pastOtr, ,
~i chiar condipa de simplu cre~tin a fost un lucru prea mare pentru 
mine. Primii cre~tini s-au dus la moarte spunand: "Cristianus surnl 
Sunt cre~tinl iar eu n-am :tacut acest lucru; in sehimb, am admis sa stu~ 
diez ru~inoasa dumneavoastra propunere. Dar n-o pot accepta. 

- Vom gasi pe altul care 0 va accepta, m-a avertizat Negrea. , 
Daea credep ca gre~esc, am replicat, aducefi-mi argumentele 

dumneavoastra ateiste. Eu am argumente pentru a sus tine eredinf:a 
mea ~i caut nurnai adevWuI. 

- Stip ce inseamna asta pentru viitorul dumneavoastnl? m-a intrebat; 
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- Am examinat situapa cu de-amwuntul, ~i am cantlirit primej
diile. Ma bueur la gandul ea voi suferi pentru ceea ce reptezinta ade
vami supremo 

Negrea m-a privit ca unul care-~i da seama ca-~i pierde timpul. 
Politicos pana la cap at, a dat din cap catre mine, ~i-a inchis servieta, 
s-a ridicat ~i a travers at camera plina la fereastra, unde a ramas privind 
afara, in timp ee gardienii mi-au pus catu~ele ~i m-au scos afara. 

II 


Am fost linut vreme indelungata in "bIocul special". Cat, nu sunt 
sigur. In anumite perioade din detentia mea, durata tuturor zilelor se 
dilata pana la dimensiunile unei singure zile enorme. Aeliunile de 
spalare a creierului au fost reluate cu ~i mai muIta intensitate, doar ea 
metodele folosite au cunoscut 0 u~ara schimbare. In microfoane 
rasuna neintrerupt: "Cre~tinismul este mort ... Cre~tinismul este mort ... 
Cre~tinismul este mort ... " 

Imi adue aminte foarte bine ee s-a intamplat intr-una din acele 
zile. Ni s-au dat ni~te cacti po~tale pentru a-I invita pe membrii fa
miliilor noastre sa vina ca sa ne vada ~i sa ne aduea pachete. A doua 
zi, eu am avut dreptulia un du~, un barbierit ~i 0 cama~a curata. Cea
surile se scurgeau meet. Stand in eelula, eu ochii alintili Ia pHicile de 
faianta, am tot a~teptat pe cineva dintre ai mei. Dar n-a venit nimeni. 
Seara, a avut loe doar schimbarea gardienilor, tara sa-mi spuna cineva 
ca scrisoarea mea niei nu fusese trimisa. Microfonul a inceput sa 
fornaie: "Nimeni nu te mai iube~te... Nimeni nu te mai iube~te... 
Nimeni nu te mai iube~te... " 

Am ineeput sa pIeing. in timp ce vocea din microfon a continuat: 
"Ai tai nu vor sa te mai recunoasca ... Ai tai nu vor sa te mai recu
noasca... Ai tai nu vor sa te mai recunoasea..." 
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Nu mai puteam suporta aceste cuvinte, dar nu aveam nici posibili
tatea de a Ie face sa inceteze. A doua zi, delinulii ale caror a~teptari 
fusesera in~elate, au avut dreptulla 0 dojana decircumstanta. 

- Sunteti ni~te oameni iha minte. Nu vedeti ca top v-au aban
donat? Sotiile voastre se culea chiar in momentele acestea cu a1ti bar
bali, zise oratorul, descriind tabloul cu toata obscenitatea de care era 
capabil. 


Apoi a continuat: 


- Dar copiii vo~tri unde sunt? Se tarasc pe strazi ~i au devenit atei 
cu totH! N-au nici ceamai mica dorinta sa-~i revada tatii. Ah, ce stu
pizi puteti fi! 

Si in celula mea din "blocul special" auzeam zi de zi acela~i re
fren: "Cre~tinismul este mort ... Cre~tinismul este mort ... Cre~tinismul 
este mort ... " 

Sub influenta tuturor celor intamplate, am ajuns sa cred ceea ce 
ni se spusese in decursul acestor ultime luni. Cre~tinismul murise. 
Biblia prezice 0 vreme de mare apostazie ~i credeam ca aceasta sosise. 
Apoi m-am gaudit la Maria Magdalena ~i poate ca gaudul acesta, mai 
mult decat oricare altul, m-a ajutat sa scap de otrava ucigatoare a 
sufletului care-mi fusese inoculata in ultima ~i cea mai rea fazli a. 
spalarii creierului. Mi-am amintit cat de credincioasa I-a fost ea lui 
Isus, chiar ~i atunci cand El a strigat de pe cruce: "Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, de ce M -ai paras it?" Chiar cand EI a fost un cadavru 
in mormant, ea a ramas in preajma ~i a plans pana ce a inviat. A~a cli, 
~i atunci cand am crezut ca cre~tinismul murise, mi-am spus: "Chiar 
daca a~a ar fi, eu voi crede in EI ~i voi plange la mormantul Sau pana 
cand va invia, ceea ce se va intampla cu siguranW'. 

.. eu Dumnezeu in subteralHl .. 

PARTEAANoUA 

f -

In iunie 1964, toti detinutii au fost adunap in sala cea mare. Co
mandantul a intrat cu ofiterii sm. Ne a~teptam la un nou stagiu in lupta 
pentru luminarea noastra. In loc de asta, maiorul Alexandrescu ne-a 
anuntat ca, in cadrul unei amnistii generale date de guvem, detinutii 
politici de toate categoriile vor fi eliberali. Nu puteam s-o cred. Am 
vazut injurul meu numai fete palide. Apoi Alexandrescu a strigat un 
ordin ~i toti au izbucnit in aplauze. Daca ne-ar fi spus: "Maine veti fi 
impu~cati toti", ar fi aplaudat la fel ~i ar fi strigat ,,Bine faceti! Nu 
meritam sa tTaim". 

De data asta n-a mai fost un truc. In vara aceea au fost eliberati 
multe mii de detinuti. 0 datoram incaIzirii raporturilor dintre Est ~i 
Vest ~i de asemenea - n-o ~tiam atunci - unei adevarate schimbari 
in inima primului nostru ministru, Gheorghiu-Dej. Dupa ani de in
doieli in privinta dogmei comuniste, se intorsese, a~ se spunea, la 
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credinta in care-I crescuse mama sa. A fost convertit de 0 servitoare 
din casa lui, pe care am cunoscut-o mai tarziu personal ~i care ne~a 
povestit ce s-a intamplat. Cre~tinismul- de~i nu-I marturisea des
chis i-a dat taria sA se opuna stApanilor lui sovietici. Ignorand ame
nintArile lor, el a intrat in noi relatii cu Vestul, dand prin aceasta 0 pildA
~i altor tiiri subjugate. Din pacate, a murit dupa cateva luni, moartea 
fiindu-i grabita, se spune, de agenti sovietici. 

Mi-a venit randulla libertate. Eram in ultimul grup de vreo suts, 
stran~i in acea sala. Am fost printre cei din urma detinufi care au para~ 
sit Gherla. Pe coridoare domnea 0 Iini~te stranie. Am fost tun~i ~i ni 
s~au dat hainele noastre. Deodata am auzit pe cineva strigand: 

- Frate Wurmbrand! 

Omul a venit langa mine ~i mi-a spus ca era din Sibiu, ceea ~ 
m-a facut sA presupun ca era un membru al Bisericii noastre de acolo. 

- $tiu atat de muIte despre dumneavoastrA de la fiul dumneavoas
tra Mihai! a adaugat el. Am stat impreuna in aceea~i celula. 

- Fiul meu Mihai in inchisoare? am spus. Nu, nu, va in~elaji! 
Vreti sa spuneji ea nu ~tiati? Este in pu~carie de ~ase ani. . 

M-am indepartat ~i el m-a Iasat in pace. Lovitura era aproape 
de neindurat. Mihai nu avusese 0 sanatate prea grozava. N-avea sl 
suporte duritatea unei detentii prelungite. Cugetul imi era inca inghe
tat de ~ocul durerii, cand comandantul Alexandrescu a venit Ia mine. 

- Ei bine, Wurmbrand, m-a intrebat curios, unde 0 sa te duci 
acum, cand e~ti liber? 

Nu ~tiu, am riispuns. Mis-a spus oficial ca sOjia mea estem. 

inchisoare, iar acum aflu ca ~i un fiu al meu e inchis. 


Alexandrescu a ridicat din umeri. 


- $i MiatuI! Cum te simfi ~tiind ca ai un fiu pu~caria~? 

Sunt sigur ca n-a fost inchis pentru furt sau vreo alta crima ~i,l. 


daca a ajuns acolo siujindu-L pe Cristos, atunci sunt mandru de et 

- Cum? a zbierat el. Cheltuim atata ca sa va finem ani de zile 

inchi~i ~i dumneata crezi ca e un motiv de mandrie sa ai toata familia 
in inchisoare pentru astfel de lucruri? 

Eu n-am dorit sa cheltuiti nimic pentru mine, am zis. 
Cu aceste cuvinte, ne-am despartit. Am ie~it din inchisoare 

imbracat in hainele altcuiva. Strazile Gherlei mis-au parnt orbitor QC,t,. 
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luminoase. Automobilele huruiau pe langa mine ~i rna enervau. Cu
10area pardesiului unei femei, a unui buchet de flori erau ~ocante pen
fro ochii mei. Muzica unui aparat de radio care venea printr-o fereastra 
deschisA imi suna agresiv in urechi, sugerandu-mi 0 cafea supra
indu1cita. Aerul mirosea curat ~i proaspat, de parca s-ar fi cosit flinul 
la marginea ora~ului. Dar totul era umbrit de tristete la gandul ca so
lia ~i fiul meu erau in inchisoare. 

M-am dus la Cluj, ora~ul cel mai apropiat, unde aveam prieteni, 
dar ace~tia se mutasera. Am ratacit de la 0 casa la alta, in cal dura ina
bu~itoare a miezului de vara, pana ce, in cele din urma, i-am gas it. 
Mi-au dat priijituri ~i fructe, dar pe masa se afla 0 ceapa ro~ie, frumoa
sa ~i eu pe aceea am vrot-o. Tanjisem de atatea od dupa 0 ceapa care 
sa schimbe gustul manciirii de inchisoare, ~i acum sa n-o fi cerut? 
Am sunat la telefon pe un vecin al nostru din Bucure~ti. Vocea care 
a ras-puns era a Sabinei. 

- Sunt Richard, am spus. Credeam ca e~ti in inchisoare. 
Am auzit un zgomot nelamurit. Pe fir a intrat Mihai. 
- Mama a le~inat. Ramai la aparat! 
Am prins aIte sunete ciudate, apoi el a spus: 
- $i-a revenit. Noi am auzit ca ai murit! . 
Mihai nu fusese niciodatii in inchisoare. ~tirea faIsa ce mi se da

duse era 0 ultima m~avie. Am luat trenul catre Bucure~ti. Cand am 
ajuns in gara, am viizut 0 gramadii de biirbati, femei ~i copii cu bratele 
pline de flori. Ma intrebam: cine 0 fi fost norocosul caruia i se facea 
oastfel de primire? 

Apoi am recunoscut chipurile ~i m-am aplecat pe fereastra va
gonului, ca sa Ie flutur din mana. In timp ce coboram, mi se parea ca 
toti credincio~ii bisericii noastre alergasera sa rna intampine.1n clipa 
urm.atoare, sotia ~i fiii mei se aflau in bratele mele. 

In noaptea aceea, Sabina mi-a povestit ca i se adusese, cu ani in 
urma, vestea mortii mele. Ea refuzase sa-i dea crezare, chiar cand 0 
vizitasera ni~te necunoscuti care ii spusesera cli sunt fo~ti detinuti ~i 
asistasera la inmormantarea mea. 

Eu am sa-l a~tept. zisese ea. 
Au trecut ani ~i nu mai primise nici 0 veste pana la telefonul meu. 

Pentru ea a fost ca ~i cum a~ fi inviat din morti. 
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intr-o duminid, la cateva luni dupA eliberarea mea, am luat la 
plimbare un grup de ~colari. La inceput, Securitatea ne-a urmarit, 
dar, vAzdnd cA intrim la Grldina ZoologicA, ne-a IAsat in pace. 

I-am dus pe copii la cu~ca leilor ~i i-am strans injurul meu ca sl 
Ie pot vorbi lini~tit. Le-am spus: 

- Inaint~ii vo~tri in credintA erau aruncati la tiare sAlbatice ca 
aces tea. Ei au murit bucuro~i, fiindcA au crezut in Isus. S-ar putea sA 
vinA vremea ca sA fiti ~i voi inchi~i ~i sA suferiti, dacA sunteti cre~tini. 
Trebuie sA hotarati acum dacA suntep pregAtiti sA intampinati ziua 
aceea. 

Cu lacrimi in ochi, fiecare la randul sAu a spus "Da". Nu i-am 
mai intrebat nimic - ~i a fost ultima od de religie in vederea con
firmlrii pe care am tinut-o inainte de a pleca din jarA. 

Am scris in prefatA de ce am hotarat cA trebuie sA plec din tam ~i 
cum am ajuns in Occident. Acum nu mai am de adAugat decat un 
singur luciu. 

Pe zidulunui edificiu public din Washington D.C. existA 0 placA 
mare cuprinzand Constitutia Statelor Unite, artistic gravati in bronz. 
Cdnd 0 prive~ti, la inceput, se vld numai cuvintele gravate. Apoi, 
dacA faci cativa pa~i inapoi, astfel incat lumina sa carla din alt unghi, 
apare sApat in text chipullui George Washington. 

Tot ~a ar trebui sA se intample cu aceastA carte, care contine epi
soade din viaja unui om ~i a celor care au fost cu el in inchisoare. in 
spatele tuturor sti 0 flintA nevlzutA: Isus Cristos, Care ne-a tinut in 
credinjii ~i ne-a dat fOrJa necesara pentru a ie~i biruitori. 

Richard Wurmbrand fa doi ani dupa eliberare. 



Richard Wurmbrand aratandu-.# ranile $i depunand marturie despre 
ororile comunismului in jata Senatului American in 1966. 

Pastorul Richard Wurmbrand. 




