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RYSZARD KAPUŚCIŃSKI s-a nãscut în 1932, în oraºul polonez Pinsk,
în prezent aflat în Bielorusia. Dupã invazia nazistã a Poloniei ºi ocuparea
estului þãrii de cãtre trupele sovietice, în 1939, familia lui se refugiazã
la Varºovia, unde tatãl lui Ryszard Kapuściński se înroleazã în rezistenþã.
Debuteazã la 17 ani cu un volum de poezii, dar dupã absolvirea facultãþii
de istorie în 1955 alege jurnalismul ca formã de expresie literarã.
Colaboreazã cu publicaþiile Sztandard Mlodych, Polityka, Kontynent ºi
Kultura. În 1962 devine corespondent al agenþiei polone de presã PAP.
În aceastã calitate, cãlãtoreºte în Africa, America Latinã ºi Orient, deve-
nind astfel un cronicar al Lumii a Treia. I-a cunoscut pe Patrice Lumumba,
Che Guevara, Idi Amin. A scris pe viu despre „rãzboiul fotbalului“, care
a opus Honduras ºi El Salvador – eveniment cãruia îi dedicã Wojna
Futbolowa (Rãzboiul fotbalului, 1978) –, ºi a fost martor al invadãrii
Angolei de cãtre trupele sud-africane, în 1975, experienþã consemnatã
în Jeszcze dzien zycia (Încã o zi normalã, 1976). Cesarz (Împãratul,
1978) este un portret atent ºi lucid al lui Haile Selassie, iar Szachinszach
(ªahinºahul, 1982) radiografiazã dictatura ºahilor Pahlavi. În 1981,
adeziunea la Solidarność îl costã pe Kapuściński acreditarea de jurnalist.
Din acel moment, scriitorul publicã numai în reviste clandestine. Dupã
prãbuºirea comunismului, îºi reia activitatea de jurnalist. În urma unei
cãlãtorii prin fosta Uniune Sovieticã, publicã în 1993 Imperium (Agonia
imperiului). Din 1990 ºi pânã la moartea autorului, în 2007, vãd lumina
tiparului cele ºase volume ale impresionantului Lapidarium, un jurnal
atipic care îmbinã notaþia personalã, consemnarea istoricã ºi reflecþia.
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Cãrþi de joc, chipuri, câmpuri cu flori

Doamne Dumnezeule!
Eu asta aº vrea: 
sã nu mai fie rãutãþi.

Debbie

Scrisori ale copiilor cãtre Dumnezeu, 
Editura Pax, 1978



Totul este cu susul în jos, ca dupã o rapidã ºi brutalã
percheziþie din partea poliþiei. Peste tot numai ziare, grã-
mezi de ziare locale ºi strãine, ediþii speciale, titluri mari de-o
ºchioapã

A PLECAT

ºi fotografii mari, cu faþa aceea prelungã, suptã, pe care
se poate citi strãdania de a nu-ºi da la ivealã nici nervozita-
tea, nici înfrângerile, chipul acela cu trãsãturi atât de re-
gulate, încât, de fapt, nu mai exprimã nimic. Iar alãturi,
alte ediþii speciale, cu o datã mai târzie, care anunþã febril
ºi triumfal cã

S-A ÎNTORS

ºi mai jos, o fotografie imensã, pe o paginã întreagã, foto-
grafia acelui chip patriarhal, aspru ºi întunecat, fãrã nici o
dorinþã de a exprima ceva.

(ªi între aceastã plecare ºi sosire câte emoþii, ce tempe-
raturi înalte, câtã mânie ºi groazã, câte incendii!)

La fiecare pas – pe podea, pe scaune, pe mãsuþã, pe
birou – sunt risipite tot felul de hârtii, fâºiuþe, notiþe aºternute
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la repezealã ºi aºa de dezordonat, cã trebuie sã mã gândesc
bine de unde am notat cutare frazã – o sã vã promitã ºi o sã
vã dezamãgeascã, dar sã nu vã lãsaþi înºelaþi – (cine a spus
asta? cine ºi cãtre cine?).

Sau, cu creion roºu, pe o paginã întreagã: neapãrat sã tele-
fonez la 64 12 18 (dar a trecut atâta timp de-atunci, cã nu
pot sã-mi amintesc al cui era telefonul ºi de ce era aºa de
important atunci).

Scrisori neterminate ºi neexpediate. Bãtrâne, multe aº avea
de spus, ce am vãzut aici ºi prin câte am trecut! Mi-e greu
totuºi sã-mi ordonez impresiile, care…

Cea mai mare dezordine domneºte pe masa cea mare,
rotundã: fotografii de diferite dimensiuni, benzi de magneto-
fon, benzi de 8 mm, buletine, fotocopii de foi volante – toate
grãmadã, amestecate ca într-un bazar: fãrã cap ºi coadã. ªi
apoi tot felul de afiºe, de albume, discuri ºi cãrþi, cumpãrate
sau primite în dar, o întreagã documentaþie a timpului care
tocmai s-a scurs, dar care mai poate fi auzit ºi vãzut, fiindcã
a fost înregistrat aici: pe filme – râuri de oameni, curgând înfu-
riate, pe casete – suspinul muezinilor, strigãte de comandã,
convorbiri, monologuri, pe fotografii – chipuri strãluminate,
cuprinse de extaz.

Acum, la gândul cã trebuie sã fac puþinã ordine (fiindcã
se apropie ziua plecãrii mele), mã cuprind apatia ºi o nemãr-
ginitã obosealã. Sincer vorbind, de câte ori locuiesc la hotel –
ºi asta mi se întâmplã adesea –, îmi place ca în camerã sã
domneascã dezordinea, pentru cã astfel locul pare ceva viabil,
dezordinea este o fãrâmã de intimitate, de cãldurã, este o
dovadã (ce-i drept, iluzorie, dar dovadã totuºi) cã un loc atât
de strãin ºi de nefamiliar cum este, prin natura sa, orice camerã
de hotel a fost, fie ºi parþial, învins ºi însuºit. Într-o camerã
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aranjatã cu grijã, curatã pânã la pedanterie, mã simt stingher
ºi singur, mã copleºesc toate acele linii simple, muchiile mobi-
lelor, suprafeþele pereþilor, mã supãrã toatã acea orânduialã
migãloasã ºi scrupuloasã care existã parcã numai pentru ea
însãºi, fãrã vreo urmã a prezenþei noastre. Din fericire, dupã
numai câteva ore de la intrarea în camerã, sub influenþa acþiu-
nilor mele (de altfel, inconºtiente, rezultate din grabã sau
lene), toatã rânduiala de la început se destramã, dispare, toate
lucrurile capãtã viaþã, încep sã se mute dintr-un loc într-altul,
sã intre în relaþii ºi sisteme mereu noi, apare un soi de înghe-
suialã cu iz baroc ºi, în acelaºi timp, omul se simte mai bine,
mai la el acasã. Poþi rãsufla ºi te poþi relaxa cum se cuvine.

Deocamdatã nu reuºesc sã-mi adun puterile ca sã miºc
ceva în aceastã camerã, aºa cã îmi pun în gând sã cobor în
holul pustiu ºi întunecat al hotelului, unde patru tineri beau
ceai ºi joacã cãrþi. Sunt absorbiþi de un joc complicat, ale
cãrui reguli nu le-aº putea înþelege niciodatã. Nu e nici
bridge, nici poker, nici trei-sute, nici ºeptic. Folosesc douã
pachete de cãrþi deodatã, pe tãcute, ºi la un moment dat unul
din ei, cu un aer de mulþumire, adunã de pe masã toate cãrþile.
Peste o secundã, cineva trage o carte, celelalte sunt împãr-
þite pe masã, jucãtorii chibzuiesc îndelung, calculeazã ºi în
timpul numãrãrii mai izbucneºte câte o ceartã.

Aceºti patru oameni (toþi cei de la recepþie) trãiesc datoritã
mie, pentru cã în aceste zile eu sunt singurul client al hotelu-
lui. Tot eu le întreþin ºi pe femeile de serviciu, ºi pe bucãtari,
chelneri, spãlãtorese, paznici, ºi pe grãdinar, ba cred cã mai
întreþin ºi alte câteva persoane, cu familii cu tot. Nu vreau
sã spun cã dacã aº întârzia cu plata camerei aceºti oameni
ar muri de foame, dar, pentru orice eventualitate, mã strãdu-
iesc sã-mi achit la timp toate datoriile. Pânã acum câteva
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luni, a gãsi o camerã liberã la hotel în acest oraº era o adevã-
ratã performanþã, ca un loz câºtigãtor. În ciuda numãrului
mare de hoteluri, era atâta înghesuialã, cã nou-veniþii trebu-
iau sã închirieze câte un pat în spitalele particulare, numai
ca sã aibã un adãpost undeva. Dar acum s-a terminat cu
afacerile, cu banii câºtigaþi uºor, cu tranzacþiile formidabile,
businessmanii locali ºi-au ascuns capetele viclene, iar parte-
nerii strãini au plecat lãsând totul baltã. Turismul a încetat
brusc, contractele internaþionale de asemenea… O parte din-
tre hoteluri au ars, altele sunt închise sau goale, într-un hotel
ºi-au instalat cartierul general partizanii. Oraºul este ocu-
pat acum cu el însuºi, n-are nevoie de strãini, n-are nevoie
de lume.

Jucãtorii îºi întrerup partida, vor sã-mi ofere un ceai. Aici
se bea numai ceai sau iaurt, niciodatã cafea ºi nici un fel de
alcool. Consumul de bãuturi alcoolice este pedepsit cu patru-
zeci de lovituri de baston, chiar ºaizeci, iar dacã pedeapsa
este aplicatã de un coºcogeamite zdrahonul (de obicei aceºtia
sunt cei mai dispuºi sã punã mâna pe ciomag), atunci ne
lasã pe spinare numai carne vie. Aºa cã nu ne rãmâne decât
sã ne sorbim ceaiul cald, privind spre capãtul celãlalt al holu-
lui, la televizorul de sub fereastrã.

Pe ecranul televizorului apare chipul lui Khomeini.
Khomeini vorbeºte stând într-un jilþ simplu de lemn,

aflat pe o estradã de scânduri, undeva, într-o piaþã dintr-un
cartier sãrac (judecând dupã casele modeste) al oraºului Qom.
Qom este un oraº mic, cenuºiu, plat, fãrã farmec, situat la o
sutã cincizeci de kilometri de Teheran, într-un deºert arzãtor
ºi obositor. S-ar pãrea cã în acest climat ucigaº nimic nu poate
favoriza reflecþia, contemplarea, ºi totuºi Qom este oraºul în
care domnesc fervoarea religioasã, credinþa misticã, militantã,
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pânã la fanatism. În târguºorul ãsta se gãsesc cinci sute de
moschei ºi cele mai mari seminarii teologice, aici îºi disputã
opiniile cunoscãtorii Coranului ºi pãzitorii tradiþiei, aici
lucreazã venerabilii ayatollahi, de aici conduce þara Kho-
meini. Niciodatã nu pãrãseºte Qomul, nu pleacã în capi-
talã, în general nu se duce nicãieri, nu viziteazã nimic ºi pe
nimeni. Cândva locuia aici împreunã cu soþia ºi cei cinci
copii, într-o cãsuþã micã de pe o ulicioarã îngustã, prãfoasã
ºi înãbuºitoare, nepietruitã, prin mijlocul cãreia apa îºi sãpase
ºanþ de scurgere. Acum s-a mutat în apropiere, în casa fiicei
sale, care are balcon spre stradã; din acest balcon se aratã
Khomeini oamenilor, dacã se adunã mai mulþi (cel mai
adesea sunt pelerini evlavioºi, care viziteazã moscheile din
oraºul sfânt ºi înainte de toate mormântul Preacuratei Fatima,
sora celui de-al optulea imam, Reza, mormânt inaccesibil
celor de altã credinþã). Khomeini duce o viaþã de ascet, se
hrãneºte cu orez, iaurt ºi fructe ºi locuieºte într-o singurã
odaie, cu pereþii goi, fãrã mobile. Nu are decât un aºternut
întins pe jos ºi o grãmadã de cãrþi. În aceastã odaie, Khomeini
primeºte lumea, chiar ºi cele mai oficiale delegaþii strãine,
stând pe o pãturã întinsã pe podea, sprijinit cu umerii de
perete. Pe fereastrã are vedere spre cupolele moscheilor ºi marea
curte a medresei1 – o lume închisã a mozaicului turcoaz, a
minaretelor verzi-albastre, o lume de rãcoare ºi umbrã. To-
rentul de oaspeþi ºi persoane venite cu treburi se scurge cât
e ziua de lungã. Dacã are o pauzã, Khomeini se duce la
rugãciune sau rãmâne în camera lui, cufundat în meditaþie;
ori, pur ºi simplu – lucru firesc la un bãtrân de optzeci de
ani –, trage un pui de somn. Omul care poate intra la el ori-
când este fiul mai mic, Ahmed, preot ca ºi tatãl sãu. Celãlalt
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