
8

Alcui bine?
„Sa dezgropam viii!“
Scrisoare „la vedere“
tuturor celor ce vor
sa ramâna în ascuns,
despre efectele marturisirii

˘ ˘

˘ ˘ ˘
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�Marius David CRUCERU
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MAMA A VENIT DIN NOU. ESTE LA NOI PENTRU

prima dat\ de când i-am dat articolul pe care l-
am publicat în Cre[tinul Azi. Este vorba de
articolul din cauza c\ruia am fost prezentat în
ultima vreme în bisericile în care am ajuns s\

predic ca „fratele care a scris articolul…”.Tot acum am
primit unul dintre ultimele numere ale acestei reviste.
Vizita mamei, aceste pagini, interviul cu Gunter Grass [i
câteva reac]ii ale celor care ar trebui s\ fie repere morale
pentru comunit\]ile în care tr\im mi-au f\cut sufletul s\
ard\ din nou.

În urm\ cu nu prea mult timp, unul dintre prietenii pe
care i-am delegat s\ se ocupe de dosarul tat\lui meu,
mi-a trimis ni[te rânduri care m-au r\scolit: „Nu v\
imagina]i cât\ mizerie exist\ în dosarele pe care le v\d.
Sunte]i sigur c\ vre]i s\ caut dosarele acelea?” „Da”, a
fost r\spunsul meu. „Adev\rul ne elibereaz\”. Am dat
acest r\spuns tocmai din pricina faptului c\ m\rturisirea
public\ ne d\ruie[te atâta lini[te.
Dar, la câteva luni dup\ publicarea textului Despre

Dumnezeu numai de bine, am primit dou\, ba chiar trei
tipuri de reac]ii. Pe unele le-am prev\zut, merit\ anali-
zate, altele mi-au produs o stare de perplexitate care
sterilizeaz\ orice inten]ie de a mai face vreo investiga]ie.
Asupra acestora numai rug\ciunea mai este singurul
r\spuns valid.

Prima reac]ie a venit din partea celor din genera-
]ia mea. Foarte pozitiv\. Am p\strat un SMS
primit din partea unui pastor din sudul ]\rii,
mesaj pe care l-am citit cu ochii înl\crima]i.
B\nuiesc c\ a fost scris în acela[i fel. Fratele V.

B., care locuie[te în Statele Unite, [i-a început scrisoarea
astfel „Marius, fiul multor lacrimi”, am fost în acela[i
duh. Este o scrisoare scris\ ca din partea unui prieten de-
o seam\, de[i diferen]a de vârst\ dintre dânsul [i mine
este de 50 de ani. Fratele P. G., din aceea[i genera]ie cu
tat\l meu, dar aprig lupt\tor împotriva delatorilor de
atunci [i de acum, b\rb\tos, mi-a spus scurt „ai f\cut
bine”! Reac]iile celor mai tineri [i b\trâni au continuat s\
vin\, f\r\ limit\ de genera]ie, L.T. teolog ortodox din
Canada, îmi scrie: „Am fost foarte mi[cat pân\ la lacrimi
de sinceritatea [i curajul t\u în ciuda atâtor altor opinii
contrare despre care scrii. Îmi dau seama c\ nu ]i-a fost
deloc u[or s\ scrii ce ai scris; b\nuiesc c\ rela]iile cu
familia [i prietenii nu sunt din cele mai bune dup\
aceast\ decizie, dar sunt convins c\ pentru tine, c\utarea
adev\rului (care ne va face liberi, nu-i a[a? ne spune
Domnul) te-a eliberat. {i b\nuiesc c\ ai restabilit [i o
nou\ rela]ie între tine [i tat\l t\u. Î]i mul]umesc pentru
c\ ai scris a[a un text.”
Prieteni [i potrivnici s-au bucurat de faptul c\ lucr\rile

celui pidosnic, satana, au fost scoase la iveal\. Interesant
lucru c\ [i unchiul meu, în vârst\ de 87 de ani, datorit\
c\ruia port cu atâta mândrie duhovniceasc\ numele pe
care îl port – frate al tat\lui meu, b\rbat care a refuzat s\
colaboreze, amenin]at fiind cu pistolul la cap, dus prin
pu[c\riile de le Canal – [i el a avut aceea[i reac]ie. Cu

ochii înl\crima]i de amintirea fratelui s\u mai slab [i care
s-a temut, a citit [i a tot recitit articolul [i apoi a tr\it
bucuria c\ nu duce în mormânt o spovedanie atât de
dureroas\. Este unul dintre pu]inii care aflaser\ chiar de
atunci [i care înc\ mai sunt în via]\.
Dar cea mai surprinz\toare primire a venit din partea

mamei mele. I-am dat articolul cu mâinile tremurânde.
Mi-a fost foarte mare team\ de felul în care va reac]iona.
A citit, a recitit, a citit din nou [i a subliniat aproape tot
articolul [i apoi cu ochii usca]i de izvorul s\rat a spus
„Parc\ a murit înc\ o dat\, dar acum l-am îngropat alt-
fel”. L-am plîns [i deplîns tustrei [i l-am îngropat înc\ o
dat\. Demn.

Al doilea tip de reac]ie a venit din partea oamenilor
care l-au iubit mult. Mult prea mult. Cu acea dragoste
care este gata s\ acopere totul [i s\ n\d\jduiasc\ împotri-
va oric\rei n\dejdi. Au fost fra]ii de la Scânteia [i
Hlipiceni sau de la Turnu M\gurele sau Balaci. Sora S. [i
fra]ii care au cântat cu tat\l meu, acompania]i fiind de
acordeonul lui, cei care l-au cunoscut a[a cum era, fer-
mec\tor în rela]ii, fascinant povestitor, nes\tul cânt\re],
aceia au venit s\ spun\: „Nu-i adev\rat! Nu a[a l-am
cunoscut noi pe Radu!”. „{i dac\ este adev\rat, el n-a
f\cut r\u nim\nui!” M\rturisesc c\ cel mai mult i-am
iubit pe ace[tia. Suflete curate, fra]i cu ochii plini de
lumin\. Lor le este de iertat alunecarea de a decide din-
colo de limite ceea ce este bine [i r\u pentru c\ au arun-
cat binele din ei peste numele care a fost p\tat. Ace[ti
fra]i, aceste surori v\d totul curat [i totul este curat pen-
tru cei cura]i, cu riscul unei dulce naivit\]i. Sancta sim-
plicitas. O naivitate, dar sfin]it\.

Al treilea tip de reac]ie a venit din partea unei categorii
atât de amestecate încât orice etichetare este sortit\
e[ecului. Este cel mai trist [ir de reac]ii [i în urma c\rora
ver[i altfel de lacrimi. Nu lacrimi de îngrop\ciune, nici
de nostalgie, nici de p\rt\[ie în cur\]ia de neîn]eles, ci
lacrimi de ciud\ [i durere pentru cel care întârzie în
risipirea sa. Nu de noi plîngem, ne-am eliberat [i mare
este bucuria eliber\rii. De mila lor î]i vine s\ plângi, de
ciud\ c\ î[i întârzie bucuria.
„De ce nu taci? Acum ce rost mai are? Faci cuiva vreun

bine?” (Deja interlocutorul meu a hot\rât ce este binele [i
r\ul pentru victime [i în locul lor.)
Dup\ 10 ani un alt acuzat, la rândul s\u, de colabo-

rarea cu Securitatea m-a sunat s\ îmi spun\ „Drag\
Marius, nu trebuie s\ mai dezgrop\m mor]ii acum, tat\l
t\u este un erou oricum. Ce rost mai are? El a murit ca
un erou, a pl\tit [i oricum nu a apucat s\ fac\ r\u
nim\nui…”. Altul: „{i ce dac\ am semnat. Nu am dus
pân\ la cap\t oricum angajamentul. Puteam s\ fac, dar
n-am f\cut r\u nim\nui.” „M-am temut, [ti]i cum erau
vremurile! {ti]i voi cât r\u puteau s\ fac\ oamenii \ia?
Eu asta am vrut, s\ nu fie mai r\u.” „Dac-a]i [ti voi câte
lucruri s-au salvat prin semn\tura mea!” Cea mai aiuri-
toare fraz\ pe care am auzit-o îns\ în acest context a fost
urm\toarea „Aduce-]i-mi în fa]a mea un singur om
c\ruia s\-i fi f\cut r\u!”. Acela[i: „A trebuit s\ colaborez.
Dac\ nu eram eu acolo, ar fi venit altul [i ar fi f\cut mult
mai r\u!”
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bine merci, c\ tr\iesc [i î[i m\nînc\ pensia la fel de mare
ca a lui, c\ anii de pu[c\rie sau de spital de nebuni nu
[i-au pus deloc amprenta peste victima care acum s\
r\sar\ acuzînd senin: „eu sunt acela”. Presupune aceea[i
stare de mizerie sufleteasc\ ca a lui din partea unor
oameni care au iertat deja, au trecut peste suferin]e prin-
tr-o generozitate pe care nu o imaginam [i nu o meritam.

Asupra scuzelor [i argumentelor pentru care ace[tia au
colaborat se poate insista mult, am promis c\ voi reveni,
am umplut câteva pagini inventariind „scuze” pân\ când
toate cauzele [i scuzele au c\p\tat coagularea în jurul
uneia care merit\ bine cânt\rit\. Merit\ s\ medit\m la
aceast\ ultima scuz\ care revine cel mai des pe buzele
celor care au s\rutat fra]ii [i apoi s-au deschis în fa]a
ofi]erilor de securitate cu amploare: Nu am f\cut r\u!

Oare n-ar merita s\ ne întreb\m CUI au f\cut
bine? Nu au f\cut r\u? Dar cine stabile[te dac\
a fost r\u sau bine? N-ar trebui oare întrebat\
victima? N-ar trebui întrebat\ cea internat\ în
ospiciu ca urmare a unei asemenea recomand\ri

dac\ acolo i-a fost bine sau r\u? Nu ar trebui întrebat cel
dat afar\ din serviciu? La fel am r\spuns celui care mi-a
spus c\ „nu este bine cum ai procedat, nu a[a trebuia s\
î]i ceri iertare, nu acela este cadrul teologic legitim”.
L-am întrebat „Oare nu victima stabile[te [i cadrul [i
felul în care trebuie s\ î]i ceri iertare?”
Putem s\ c\dem în capcana incomensurabil de adânc\

a unei alte ironii a istoriei în care s\ l\s\m pe aceia[i care
au mai stabilit o dat\ ce este bine [i ce este r\u, s\ sta-
bileasc\ [i acum pentru noi to]i din nou ce este mai bine [i
ce ar fi fost mai r\u?
Dar s\ l\s\m asta. Dincolo de aceste manipul\ri ale

categoriilor etice g\sim adev\rata victim\.
Tragismul acestei situa]ii se vede mai bine atunci când

în urma unei mai subtile analize descoperim victima
ascuns\: tocmai delatorul.
El însu[i a suferit mult. Cel mai mare r\u l-au f\cut lor

[i familiilor lor. Dac\ victimele vor fi suferit cum au
suferit, totu[i cel mai mare r\u [i l-au f\cut lor, jalnici
atunci, jalnici acum. Victime ale fricii, victime ale teme-
rilor reale sau închipuite.
Lor [i copiilor lor le-au f\cut r\u, crede-]i-m\ pe

cuvânt ca fiu c\ruia i s-au strepezit de atâtea ori din]ii
din cauza aguridei gustate de tat\l meu.
Lor [i nepo]ilor lor [i-au f\cut r\u. Nop]ile de fric\ de

atunci nu se compar\ cu nop]ile nedormite de acum când
se tem c\ va mai deschide oarecine dosarul.
Zilele de groaz\ de atunci nu se compar\ cu ziua în

care s-au dus din nou s\ se înroleze pentru a avea
garan]ia c\ pensionarea va veni odat\ cu moartea [i
dosarul va fi de neg\sit.

Lor [i-au f\cut r\u pentru c\ nu mai pot privi în fa]\
pe cei cura]i [i nu mai pot sta în adunarea celor sfin]i
care a[teapt\ r\spunsul la întrebarea plin\ de sânge cu
ochii neînroura]i.

Lor [i sufletelor lor [i-au f\cut r\u pentru [i-au t\b\cit
inimile în lips\ de sim]ire [i le-au înv\]at s\ nu mai sufle
[i s\ nu mai bat\ de emo]ie atunci când se întâlneau cu
fra]ii [i surorile despre care au scris [i vorbit în fa]a filis-
tenilor.
Lor [i so]iilor lor le-au f\cut r\u, acelora care au tr\it

al\turi de ei în intimitatea dulce a c\sniciei, f\r\ s\
b\nuiasc\ adulterul cu fiara.

Lor [i-au f\cut r\u, cel mai r\u. Nu au putut împlini
cuvântul care spune „s\ iubi]i pe aproapele vostru ca pe
voi în[iv\”. Dac\ le lipse[te m\sura iubirii de sine, cum
vor putea iubi pe aproapele? Nu s-au iubit destul pentru
a-[i putea p\stra demnitatea. Nici acum nu au destul\
dragoste s\n\toas\ de sine pentru a se uita cu senin\tate
în oglind\, dup\ ce vor fi m\rturisit p\catul, pentru a-[i
rec\p\ta demnitatea pierdut\ fa]\ de ei în[i[i.

V\ ve]i întreba: „{i ce te doare acum de ei? Ce treab\
ai tu cu ei dac\ vor s\ tr\iasc\ a[a”. De ce? Pentru c\ m\
afecteaz\ [i pe mine.
Ce dureros trebuie s\ fie s\ tr\ie[ti în continuare o

via]\ de cârti]\ în ascuns f\r\ a în]elege c\ r\ul lor curge
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prin Trupul Domnului [i r\ul lor devine [i r\ul nostru.
Ce dureros trebuie s\ fie s\ vezi suferin]a [i umilin]a

din biserici ca urmare a amân\rii poc\in]ei lor ca Acan
care a v\zut înfrângerea poporului s\u, [tiind ce are
ascuns în cort.
Ne fac r\u înc\ o dat\ atât timp cât sângele mai strig\

din p\mânt, atât timp cât cei interna]i în spitalele de
nebuni sau da]i afar\ din serviciu, [antaja]ii sau compro-
mi[ii pe nedrept, înc\ ]in pumnii strân[i [i din]ii
încle[ta]i a[teptând m\car atât „Iertare, fra]ilor! {i eu am
fost dintre aceia... ”

Ce dureros s\ vezi nedrept\]itul înc\ o dat\ nedrept\]it
[i tupeistul f\r\ sim]ire dând din mân\ [i spunînd „las\
c\ nu în]elege]i voi, atunci a fost altfel... ”.
Dar nu chiar totul este dureros. Privind dintr-o alt\

perspectiv\ faptele [i oamenii se pot vedea diferit. Cred
c\ pân\ la urm\ tr\d\torii au dreptate: au f\cut [i un
bine. Au f\cut s\ fie mai bine.
Celor tr\da]i le-au f\cut bine, din perspectiva cerului.

„Bucura]i-v\ [i veseli]i-v\ când oamenii vor spune lucruri
rele [i neadev\rate despre voi din pricina Mea”. Ei,
min]i]ii, au motive de bucurie, ei, mincino[ii, nu.
Aparent ei au câ[tigat, delatorii; de fapt, prigoni]ii au
câ[tigat.
Lor le-au f\cut bine, tr\da]ilor pentru c\ le-au d\ruit

un nou mod de a în]elege dragostea care acoper\ totul,
crede totul, n\d\jduie[te totul, [i iat\, sufere totul. Lor
[i-au produs o mare lips\ prin faptul c\ nu au în]eles nici
m\car ce înseamn\ „S\ iube[ti pe aproapele t\u ca pe tine
însu]i”.

De ce revin acum cu aceste rânduri? Din dragoste
[i mil\. O spun cu dragoste, dar aspr\ [i
sc\ldat\ în lacrimi. O dragoste care este gata s\
acopere bubele trecutului cu mâinile în
îmbr\]i[are, [i dac\ m\rturisesc aceia [i dac\ nu

m\rturisesc, o dragoste care crede totu[i c\ ace[tia se mai
pot schimba, chiar [i în ceasul din urm\, o dragoste care
n\d\jduie[te totu[i c\ nu s-au pierdut pe ei în[i[i cu totul
în labirintul con[tiin]ei, [i c\ „omul din subteran\” mai
tr\ie[te înc\, o dragoste care sufer\ totul, gata s\ sufere
al\turi de ei, pentru c\ eu, într-un fel, pentru cei care nu
[tiu ce este iertarea, sunt „de-al lor”! „Pui de securist”,
cum mi s-a spus cu scârb\ acuzatoare.
De ce scriu acum? Nu numai pentru c\ am fost acolo [i

pentru c\ [tiu cum este s\ stai în greaua a[teptare ca acei
care au ceva de spus împotriv\-]i, s\ spun\, ci pentru c\
am hot\rât s\ ascult vocea tat\lui.

„Aceasta este c\rarea cea mai sigur\, calea luminoas\
plin\ de pace, siguran]\ [i fericire cereasc\.” A[a am
în]eles s\ „fiu ascult\tor de Domnul” [i a avut dreptate.
Domnul m-a binecuvântat cu cel mai mare dar, s\
cunosc Calea, Adev\rul [i Via]a.

De ce din nou aceste lucruri? Pentru c\ din nou aflân-
du-m\ în mijlocul unora de la care bisericile a[teapt\ s\
le curg\ mierea cunoa[terii de pe buze, am auzit de prea

multe ori din nou [i din nou „am f\cut bine [i dac\ nu
eram noi acolo ar fi fost al]ii mult mai r\i, care ar fi f\cut
[i mai mare r\u”. Din nou, cine stabile[te cine este bun [i
r\u [i „mai bun” [i „mai r\u” [i „mai bine”.
Scriu pentru c\ din nou am auzit „tu erai mic la vremea

aceea, nu ai avut în]elegerea complet\ a contextului” (de
parc\ binele [i r\ul se stabilesc în func]ie de vârst\ [i con-
text).

O, ce mare bucurie este s\ scapi de r\ul pe care singur
]i l-ai f\cut! Ce bine este s\ scapi de întristare, de
co[maruri, de bârfe, de vorbiri pe la spate! Aceast\
bucurie a eliber\rii nu o în]eleg cei care condamn\ [i
m\rturisirea [i gestul meu de cerere de iertare fa]\ de vic-
time. De fapt m\rturisirea este un gest egoist, foarte ego-
ist pentru c\ primul beneficiar e[ti chiar tu însu]i,
m\rturisitorul.
L\sa]i-L pe Domnul s\ ne fac\ bine, l\sa]i-L pe El s\

ia r\ul de pe inimi, pentru c\ este singurul Bun [i El sta-
bile[te cel mai bine ce este bine [i ce este r\u!

Am fost acuzat c\ „dezgrop iar mor]ii”. Adev\rat.
Mi-am dezgropat mortul ca s\ îl îngrop din nou
cum se cuvine. Am dezgropat mor]ii. I-am
îngropat din nou, mai demn. Haide]i s\ îi
ajut\m [i pe cei vii, mor]i în p\catele [i gre[elile

trecute, astupa]i de scuze [i false regrete, s\ ias\ la
lumin\. S\ dezgrop\m viii! Oare poate cineva f\r\ aju-
torul lor? Isus l-a întrebat pe sl\b\nogul de 38 de ani:
„Vrei s\ te faci s\n\tos?”. Întrebarea ar putea suna „Mai
vrei s\ te faci s\n\tos?”. Nu v-a]i întrebat niciodat\ de ce
Domnul îi porunce[te „Ridic\-]i patul!”? Sl\b\nogul tre-
buie s\ î[i ia patul ca semn al trecutului [i s\ îl târâie
dup\ el, mergând, ca eviden]\ a vindec\rii. Patul nu tre-
buie s\ r\mân\ acolo, el trebuie luat, urmele mutate, dar
nu [terse. S\ ne apuc\m s\ s\p\m! Poate unii dintre ei
vor întinde mâna, zombii, vii-f\r\ via]\, [i se vor ridica
m\car pentru a muta paturile pe care au z\cut.�

Zi de post în Vinerea Luminat\,
Cu lacrimi în ochi, de data asta pentru ei.

dr. Marius David CRUCERU este pastor al
Bisericii Cre[tine Baptiste din Ale[d, Bihor [i lector
la Universitatea „Emanuel“ din Oradea.


