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ãul ireversibil se instaleazã ca efect al
întîmplãrilor nedemne din lumea noastrã anormalã. Nerespectarea unor principii ºi reguli de convieþuire paºnicã, lãcomia
unora care încalcã orice moralã, ideal ºi dreptul la
viaþã duc la întãrirea rãului între oameni, de unde
ºi întrebarea: oare rãul nu se localizeazã în chiar
inima omului? Cinismul ºi alienarea manifestate
în dispreþul convenþiilor între naþii pînã la
înstrãinarea de sine a individului sunt termenii
care oglindesc pe spaþii din ce în ce mai largi procese psihosociale ºi politice care n-au fãcut ºi nu
fac cinste epocii moderne. Destinele þãrilor mici ºi
ale oamenilor lor prea stau la îndemîna istoriei
frãmîntate ºi prea mult sunt supuse calvarului
vieþii. Cu asemenea gînduri am rãmas dupã lectura
cãrþii lui Vasile Filip Victima îºi iartã cãlãul (Iaºi,
2005), una dintre multele, tulburãtoarele ºi interesantele scrieri ale înzestratului prozator ieºean.
La prima vedere, cele aproape 500 de pagini
ale volumului, cu un corp mic de literã, nu prea
par a avea menirea sã ne atragã la citit, acum se
cautã, atît cît se mai cautã, cãrþi de mici dimensiuni ºi esenþiale ca substanþã textualã. Numai cã
volumul despre care facem vorbire, odatã început
nu-l mai poþi lãsa la o parte. Cele douã mari capitole: Duhul Siberiei ºi Moartea procurorului ne
introduc succesiv în lanþul evenimentelor, trãite
pînã la limita suportabilitãþii omeneºti, de care a
avut parte eroina cãrþii-document. Dar iatã, dupã
mãrturisirea autorului, cum a luat naºtere aceastã
scriere: „Pe parcursul mai multor întîlniri,
Nadejda (Teodora) mi-a povestit zbuciumata ei
viaþã ºi mi-a pus la îndemînã un voluminos material documentar. Însemnãri proprii ºi documente
oficiale. Mie nu mi-a rãmas decît sã le studiez, sã
rãscolesc mica mea arhivã, în care am gãsit importante date ce þin de istoria cuprinsã în carte, apoi
sã meditez, sã cîntãresc, sã mãsor, sã selectez ºi sã
adaug, dupã care sã încep scrierea”.
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Citeºti, citeºti, întorci paginã dupã paginã, participi cu toate simþurile la cele întîmplate, începe
chiar sã te doarã pãrþi ale corpului, mintea îþi este
rãvãºitã, suferinþa altuia intrã în suferinþa ta.
Personajele cãrþii, din mijlocul cãrora cea mai
bãtutã de soartã are parte pe mãsurã de „atenþia
cuvenitã”, dau contur construcþiei narative într-o
împletire cu dialogul viu, firesc ºi simplu, un dialog care e un fel de model de reacþie la mistificãri
ºi accentueazã valorile morale în numele cãrora ar
trebui sã aparã respectul pentru adevãr, adevãrul
mult cãutat. Cînd Nadejda (cu precizarea cã ea nui alta decît fosta asistentã a academicianului profesor ieºean Vasile Pavelcu) îºi deruleazã povestirea cu însufleþire ºi durere dar ºi cu un fel de
iertare a rãului nãpustit asupra oamenilor din preajma ei, mi-aduc aminte un scurt pasaj descris de
Dumitru Crihan, fiul celebrului unionist Anton
Crihan, într-un interviu din volumul Oglinzile
cetãþii – dialoguri la Chiºinãu: „Basarabenii nu
pot uita uºor de genocidul la care a fost supusã
aceastã frînturã de neam românesc, de gropile
comune, de deportãrile în masã în Siberia, de
foametea organizatã, de toate ororile comise ºi de
faptul cã din 2,5 milioane am pierdut un milion de
semeni de-ai noºtri”.
Mult timp dupã lectura cãrþii lui Vasile Filip
m-a urmãrit imaginea de pe prima copertã – o
bãtrînicã ce priveºte lumina de dincolo de crucea
unei ferestre. „Doamne, seamãnã cu mine”, îi
trece prin minte. Da, Nadejda (Teodora) mai are
puterea sã priveascã spre un undeva în zare, dar nu
cred cã poate uita trecutul, nici nu trebuie uitat. El
trebuie amintit pentru ca urmaºii urmaºilor ei sã
nu ignore istoria potrivnicã, tocmai pentru a le fi
mai bun viitorul. Aceastã idee este, în fapt,
obsesia care revine mai în toate cãrþile cunoscutului scriitor ieºean. Asemenea cãrþi pot fi mãcar
speranþe într-un zbor spre o realã potenþare a
binelui ºi dreptãþii.
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