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În februarie 1948, conducãtorul comunist Klement Gottwald apãrea în balconul unui palat baroc
din Praga pentru a le þine un discurs sutelor de mii
de cetãþeni adunaþi în Piaþa Oraºului Vechi. Era momentul unei mari cotituri în istoria Cehiei. Un moment fatidic, cum nu întâlnim decât unul sau douã
într-un mileniu.
Gottwald apãrea flancat de tovarãºii sãi, în imediata-i apropiere aflându-se Clementis. Ningea, se
lãsase frigul ºi Gottwald avea capul descoperit. Grijuliu, Clementis ºi-a scos cãciula de blanã ºi a pus-o
pe capul lui Gottwald.
Secþia de propagandã a reprodus în sute de mii de
exemplare fotografia balconului din care Gottwald,
cu cãciula de blanã pe cap, înconjurat de tovarãºii sãi,
se adreseazã poporului. Pe acest balcon a început istoria Cehiei comuniste. Orice copil cunoºtea aceastã fotografie pe care o vedea în manualele ºcolare,
pe afiºe sau în muzee.
Patru ani mai târziu, Clementis a fost acuzat de
trãdare ºi spânzurat. Secþia de propagandã l-a ºters
imediat din istorie ºi, bineînþeles, din toate fotografiile. De atunci, Gottwald apare singur pe balcon. Acolo unde odinioarã se afla Clementis, nu se mai vede
decât zidul golaº al palatului baroc. Din Clementis
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n-a mai rãmas decât cãciula de blanã pe capul lui
Gottwald.

2
Suntem în anul 1971 ºi Mirek spune: lupta omului împotriva puterii este lupta memoriei împotriva
uitãrii.
Vrea sã justifice astfel ceea ce prietenii sãi numesc
imprudenþã: îºi þine cu grijã jurnalul, pãstreazã corespondenþa, redacteazã procesele-verbale ale tuturor întrunirilor în care analizeazã împreunã situaþia
ºi se întreabã cum sã continue, explicându-le cã, de
fapt, ei nu încalcã nicidecum Constituþia. Sã te ascunzi, trãind cu sentimentul culpabilitãþii, n-ar însemna decât începutul înfrângerii.
În urmã cu o sãptãmânã, în timp ce lucra cu echipa sa de montatori pe acoperiºul unei clãdiri în construcþie, aruncând o privire în jos, l-a cuprins ameþeala.
Pierzându-ºi echilibrul, s-a agãþat cu mâna de o grindã prost consolidatã care a cedat; dupã ce l-au scos,
i s-a pãrut la prima vedere cã rana era serioasã, mai
târziu însã, constatând cã nu-i vorba decât de o banalã fracturã de braþ, se consolã cu gândul cã va obþine câteva sãptãmâni de concediu ºi aºa va putea, în
sfârºit, sã rezolve treburile pentru care pânã atunci
nu gãsise rãgazul necesar.
Între timp, ajunsese totuºi sã fie de aceeaºi pãrere cu prietenii sãi mai prudenþi. Constituþia, ce-i
drept, garanteazã libertatea cuvântului, dar legile pedepsesc aspru tot ceea ce poate fi luat drept atingere adusã securitãþii statului. Nu se ºtia niciodatã când
poate începe statul sã strige cã un cuvânt sau altul
îi submineazã siguranþa. Hotãrâse, de-aceea, sã-ºi
punã hârtiile compromiþãtoare la adãpost.
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Dar, înainte de toate, doreºte sã lãmureascã povestea cu Zdena. I-a telefonat în oraºul în care locuieºte, dar n-a reuºit s-o gãseascã. A pierdut, astfel,
patru zile. Abia ieri a izbutit sã dea de ea ºi Zdena
i-a fãgãduit cã-l aºteaptã în aceastã dupã-amiazã.
Fiul lui, în vârstã de ºaptesprezece ani, protestã:
Mirek nu putea conduce cu braþul în ghips. ªi condusul era într-adevãr dificil. Braþul vãtãmat, prins în
eºarfã, i se legãna la piept inutil ºi neputincios. Ca sã
schimbe viteza, era nevoit sã lase pentru o clipã volanul.

3
Avusese cu Zdena o legãturã în urmã cu douãzeci
ºi cinci de ani, dar, din toatã povestea, dacã-i mai rãmâneau câteva amintiri.
Odatã, la o întâlnire, Zdena se smiorcãia ºi îºi ºtergea de zor ochii cu batista. O întrebare ce i s-a-ntâmplat. Ca sã afle cã, în ajun, murise un om de stat rus.
Un oarecare Jdanov, Arbuzov sau Masturbov. Judecând dupã abundenþa lacrimilor, moartea lui Masturbov o afectase mai mult decât moartea propriului
ei pãrinte.
E oare cu putinþã sã se fi-ntâmplat aºa ceva? Nu
cumva plânsetele la moartea lui Masturbov erau o
nãscocire a urii lui actuale? Nu, fãrã îndoialã, aºa
s-a-ntâmplat. Dat tot atât de adevãrat e faptul cã împrejurãrile imediate, ce fãceau atunci plânsetele ei
plauzibile ºi reale, îi scapã acum, ºi amintirea devine neverosimilã ca o caricaturã.
Cam aºa sunt toate amintirile sale despre ea: se întorceau cu tramvaiul dupã ce pãrãsiserã apartamentul în care fãcuserã dragoste pentru întâia oarã. (Mirek
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constata, cu deosebitã satisfacþie, cã uitase cu desãvârºire toate împreunãrile lor, despre acestea nemaifiind în stare sã-ºi aminteascã nimic.) ªedea ghemuitã
pe marginea banchetei, în tramvaiul ce se hurduca,
iar faþa ei posacã, încruntatã, arãta uimitor de îmbãtrânitã. Când a întrebat-o de ce e atât de tãcutã,
i-a fost dat sã afle cã o nemulþumise felul cum se iubiserã, spunând cã fãcuse dragoste cu ea ca un intelectual.
În jargonul politic de atunci, cuvântul intelectual era o insultã, caracterizând un om rupt de mase,
care nu înþelege viaþa. Toþi comuniºtii spânzuraþi, în
acea vreme, de alþi comuniºti erau rãsplãtiþi cu aceastã jignire. Spre deosebire de cei cu picioarele pe pãmânt, ei pluteau, chipurile, cu capul în nori. Era
drept, aºadar, ca pãmântul sã le fie luat definitiv de
sub picioare prin pedeapsã ºi sã rãmânã suspendaþi
puþin deasupra lui.
Dar ce voia sã zicã Zdena, acuzându-l cã face dragoste ca un intelectual?
Dintr-un motiv sau altul, era nemulþumitã de el
ºi, aºa cum izbutea sã încarce cu sentimentul cel mai
concret (materializat în lacrimã) o relaþie abstractã
(relaþia cu necunoscutul Masturbov), tot aºa izbutea sã dea actului cel mai concret o semnificaþie abstractã, iar insatisfacþiei sale o denumire politicã.

4
Priveºte în oglinda retrovizoare ºi îºi dã seama cã
un autoturism, mereu acelaºi, goneºte în spatele lui.
Nu s-a îndoit niciodatã cã este urmãrit, dar pânã
acum procedaserã cu o discreþie desãvârºitã. Astãzi
s-a produs o schimbare radicalã: þin cu tot dinadinsul sã se facã remarcaþi.
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La vreo douãzeci de kilometri de Praga, în plin
câmp, se afla o îngrãditurã lungã ºi, dincolo de ea,
o staþie de benzinã cu ateliere de reparaþii. Un bun
prieten lucreazã acolo ºi vrea sã-l roage sã-i înlocuiascã demarorul defect. Opri în faþa intrãrii blocate
de o barierã cu dungi roºii ºi albe. Alãturi, în picioare, se afla o grãsanã. Mirek aºtepta sã ridice bariera,
dar ea stãtea neclintitã mulþumindu-se sã-l cerceteze îndelung. Claxonã, dar inutil. Scoase capul prin
portierã.
— Nu v-au arestat încã? întrebã femeia.
— Nu, încã nu m-au arestat, rãspunse Mirek. Puteþi ridica bariera?
Ea îl mai privi câteva secunde, cu un aer absent,
apoi cãscã ºi se retrase-n ghereta ei, unde se tolãni în
spatele unei mãsuþe, fãrã sã-i mai dea nici o atenþie.
Aºa stând lucrurile, coborî din maºinã, ocoli bariera ºi intrã în atelier sã caute mecanicul. Revenirã
împreunã ºi acesta ridicã bariera pentru ca Mirek sã
poatã intra cu automobilul în curte (grãsana continua sã zacã în gheretã, cu aceeaºi privire absentã).
— Vezi, asta þi se întâmplã pentru cã ai apãrut
prea des la televizor. Acum orice baborniþã te recunoaºte, spuse mecanicul.
— Cine e? întrebã Mirek.
Aflã cã invazia Cehiei de cãtre armata rusã, care
ocupase þara ºi-ºi exercita pretutindeni influenþa, a
însemnat pentru ea semnalul de trezire la o viaþã ieºitã din comun. Vedea cã, în urma celei mai mãrunte sesizãri, oameni având o poziþie mai înaltã decât
ea (ºi toatã lumea avea o astfel de poziþie) erau privaþi de putere, de funcþie, de slujbã ºi de pâine, ºi asta
o aþâþa: începuse sã practice delaþiunea din proprie
iniþiativã.
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— ªi cum se face cã a rãmas tot paznic? De ce n-au
avansat-o?
— Nu ºtie sã numere nici pânã la zece ºi nu-i pot
gãsi alt loc. Nu pot decât sã-i reconfirme dreptul la
turnãtorie. Pentru ea asta înseamnã avansare! spuse
mecanicul zâmbind.
Sãltã capota ºi cercetã motorul.
Deodatã, Mirek remarcã în preajma lui prezenþa
unui bãrbat. Se-ntoarse: individul purta un sacou gri,
cãmaºã albã cu cravatã ºi pantaloni maro. Peste gâtul gros ºi faþa-i puhavã se ondula un pãr cãrunt, fãcut cu fierul. Sta proþãpit, ca bãtut în cuie, cu ochii pe
mecanicul încovoiat sub capota ridicatã.
Peste câteva clipe, simþindu-i ºi el prezenþa, mecanicul se îndreptã din ºale ºi întrebã:
— Cãutaþi pe cineva?
— Nu, nu caut pe nimeni, îi rãspunse omul cu
gâtul gros ºi faþa puhavã.
Mecanicul se aplecã din nou asupra motorului ºi
spuse:
— În Piaþa Václav din Praga vomitã un tip. Un altul, aflat în trecere pe-acolo, îl priveºte ºi, clãtinând
din cap întristat, îi spune: de-aþi ºti cât de bine vã înþeleg…

5
Asasinarea lui Allende a estompat curând amintirea invaziei ruseºti din Cehia, mãcelul sângeros din
Bangladesh l-a împins în uitare pe Allende, rãzboiul
din deºertul Sinai a înãbuºit cu vacarmul sãu plânsetele Bangladeshului, masacrele din Cambodgia au
fãcut uitat Sinaiul ºi aºa mai departe, ºi aºa mai departe, ºi aºa mai departe, pânã la deplina uitare a tot
de cãtre toþi.
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Într-o vreme când Istoria mai înainta încet, rarele sale evenimente se întipãreau uºor în memorie,
þesând pânza unui fundal cunoscut tuturor, în faþa
cãruia viaþa personalã îºi desfãºura spectacolul fascinant al aventurilor sale. Astãzi, timpul înainteazã
cu paºi mari. Evenimentul istoric, uitat peste noapte, strãluceºte a doua zi de roua noutãþii, încât nu mai
reprezintã în relatarea naratorului un fundal, ci o surprinzãtoare aventurã ce se desfãºoarã în planul secund al prea cunoscutei banalitãþi a vieþii personale.
Nu existã nici mãcar un singur eveniment istoric
pe care-l putem presupune cunoscut de toþi; de aceea
mã vãd nevoit sã scriu despre întâmplãri petrecute
acum câþiva ani, ca ºi când s-ar fi produs cu un mileniu în urmã: în 1939, armata germanã a intrat în
Cehia ºi Statul cehilor a încetat sã mai existe. În 1945,
armata rusã a intrat în Cehia, ºi Cehia s-a numit din
nou republicã independentã. Oamenii erau entuziasmaþi de Rusia care îi alungase pe nemþi ºi, vãzând
în partidul comunist braþul ei credincios, simpatiile lor au trecut de partea acestuia. Aºa se face cã, în
februarie 1948, comuniºtii au acaparat puterea, nu
prin sânge ºi violenþã, ci salutaþi cu ovaþii de aproape o jumãtate de naþiune. ªi acum, luaþi aminte: jumãtatea care jubila scoþând chiote de bucurie era mai
dinamicã, mai inteligentã, mai bunã.
Da, zicã cine ce-o vrea, comuniºtii se vãdeau mai
inteligenþi. Aveau un program grandios. Proiectul unei
lumi absolut noi, în care tot omul îºi gãsea locul. Adversarii lor n-aveau un vis mãreþ, ci doar câteva principii morale învechite ºi plicticoase, cu care voiau sã
cârpeascã pantalonii gãuriþi ai ordinii existente. Nu-i
de mirare deci cã entuziaºtii ºi temerarii au triumfat
uºor asupra ponderaþilor ºi prudenþilor, grãbindu-se
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sã-ºi realizeze visul, aceastã idilã a dreptãþii pentru
toþi.
Subliniez: idilã ºi pentru toþi, cãci toate fiinþele umane tânjesc dintotdeauna dupã idilã, dupã acea grãdinã în care cântã privighetorile, dupã acel imperiu
al armoniei în care universul nu se ridicã necunoscut împotriva omului, iar omul nu se ridicã împotriva semenilor sãi, ci, dimpotrivã, universul ºi oamenii
sunt plãmãdiþi din unul ºi acelaºi aluat — focul din
cer arzând ºi în suflete. Toþi devin acolo o notã dintr-o sublimã fugã de Bach, iar cel ce refuzã aceastã condiþie nu rãmâne decât un punct negru nefolositor ºi
lipsit de sens, pe care e de-ajuns sã-l apuci ºi sã-l striveºti între unghii ca pe un purice.
O seamã de oameni, înþelegând de la bun început
cã nu sunt fãcuþi pentru idilã, au vrut sã-ºi pãrãseascã þara. Dar idila fiind prin definiþie o lume pentru
toþi, cei ce doreau sã emigreze erau socotiþi tãgãduitori ai idilei ºi, în loc sã ajungã dincolo de graniþã, ajungeau în spatele gratiilor. I-au urmat curând, pe acelaºi
drum, alte mii ºi zeci de mii, printre aceºtia aflându-se
ºi numeroºi comuniºti ca, de pildã, ministrul de externe Clementis, cel care îi împrumutase lui Gottwald
cãciula de blanã. Pe ecranele cinematografelor îndrãgostiþi timizi se þineau de mânã, adulterul era aspru
pedepsit de tribunalele de onoare alcãtuite din cetãþeni de rând, privighetorile cântau, iar trupul lui Clementis se legãna în ºtreang, ca un clopot vestind o
nouã dimineaþã a omenirii.
Apoi, deodatã, aceºti tineri inteligenþi ºi radicali
au avut sentimentul straniu cã au lansat în lumea
largã o acþiune ce începuse sã trãiascã de sine stãtãtoare, încetând sã mai semene cu ideea pe care ºi-o
fãcuserã despre ea, fãrã sã-i mai pese de cei care-i
dãduserã viaþã. Aceºti oameni tineri ºi inteligenþi au
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început sã se rãsteascã la propria lor acþiune, s-o cheme, s-o defãimeze, s-o urmãreascã, s-o alunge ºi s-o
izgoneascã. Dacã ar fi sã scriu un roman despre generaþia acestor oameni talentaþi ºi radicali, l-aº intitula: În urmãrirea acþiunii pierdute.

6
Mecanicul închise capota ºi Mirek îl întrebã cât îi
datoreazã.
— Toþi banii, îi rãspunse.
Mirek se aºezã la volan impresionat. Nu-i mai ardea de drum. Ar fi preferat sã rãmânã cu mecanicul,
sã-i asculte anecdotele hazlii. Acesta se aplecã în interiorul maºinii ºi-l bãtu pe umãr. Apoi o luã spre
poartã sã ridice bariera.
Când Mirek ajunse în dreptul lui, mecanicul îi
semnalã, cu o miºcare discretã a capului, maºina parcatã în faþa benzinãriei.
Bãrbatul cu gâtul gros ºi pãrul ondulat stãtea
postat lângã portiera deschisã. Îl privea pe Mirek.
Acelaºi lucru fãcea ºi cel de la volan. Îl fixau amândoi fãrã jenã, cu obrãznicie. Trecând pe lângã ei, Mirek se strãdui sã-i trateze la fel.
Dupã ce-i depãºi, îl zãri în oglinda retrovizoare
pe tipul cu pricina urcând în maºina care, pentru a-ºi
continua urmãrirea, era nevoitã sã facã un viraj.
Îi veni în minte cã ar fi trebuit totuºi sã se despartã mai demult de hârtiile acelea compromiþãtoare.
Dacã ar fi fãcut-o îndatã dupã accidentarea sa, fãrã
sã mai aºtepte s-o prindã pe Zdena la telefon, poate ar mai fi putut sã le transporte în altã parte, fãrã
nici o primejdie. Dar nu fusese în stare sã se gândeascã la altceva decât la drumul spre reîntâlnirea cu
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