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Prins şi eu în mijlocul spaţiului concentraţionar controlat la 
sânge de corporaţia răului, am făcut din roba de avocat o tablă 
de scris. Pe faţa ei lucioasă am scrijelit ce am văzut şi am simţit 
în anii din urmă, aşijderea vieţaşilor, un roman aproape carceral. 
Și m‑am învolburat asemenea lui Mircea Eliade: „Nu înţeleg de 
ce ar fi roman o carte în care se descrie o boală, o meserie oa‑
recare sau o cocotă şi n‑ar fi tot atât de roman o carte în care 
s‑ar descrie lupta unui om viu cu propriile sale gânduri sau viaţa 
unui om între cărţi şi vise. (...) Orice e viu se poate transforma 
în epic. Orice a fost trăit sau ar putea fi trăit“. Strigătul meu tre‑
buia să ajungă nu dincolo de gardurile cu sârmă ghimpată, de 
unde se întinde lumea birjărită şi umilită de oficialii îngrijoraţi 
la comandă şi în gaşcă de soarta mioriticilor cobai, ci în interi‑
orul lagărului. Prizonier de bunăvoie al unui sistem penitenciar 
cu învoire de la preşedinte, şi el un fel de caporal cu izmeneli 
occidentale, adesea de‑o stupizenie monumentală. De la Sighet 
la Zimnicea şi de la Nădlac la Chilia – graniţele noastre de pri‑
sos –, se răscrăcărează un moloh terifiant, susţinut de ambasa‑
dele siniştrilor jandarmi mondiali, corecţi politic, chipurile. Un 
moloh scopit totuşi de conştiinţă naţională şi de fior patriotic, 
de simţire românească. Sub acest semn aducător de nenoroc 
a tremurat cuvântul meu, reverberat prin staţiile de amplificare 
ale gardienilor tocmiţi să ne supravegheze libertatea părelnică.

Urletelor mele de disperare le‑a răspuns doar ecoul, arar câte 
o voce sau un gest de solidaritate. Frica s‑a înstăpânit peste nea‑
mul risipitor şi neterminat de‑a pururi, motiv să vă anunţ dinain‑
te că lecturarea cărţii abia isprăvite vă poate afecta emoţional! 
Aveţi grijă, aşadar, şi nu uitaţi că sunteţi încă în câmpul tactic! 
Citiţi‑o şi daţi‑o mai departe!

Marian Nazat

M‑am născut la 14 martie 1961 la 
Topraisar, la vreo 20 de kilometri dis‑
tanţă de Constanţa, dintr‑o pură în‑
tâmplare. Părinţii mei, teleormăneni 
din Islaz și Plosca, își căutau rostul prin 
Dobrogea și au tocmit la repezeală o 
barză care să mă aducă acolo, la ce 
bun să mai aștepte?! Cum mi se nă‑
zărise să mă fac procuror, am absol‑
vit Facultatea de Drept în 1987 și, de 
atunci, prin repartiţie guvernamentală, 
m‑am dedicat un deceniu ecarisaju‑
lui judiciar. În 1997, am lepădat roba 
de acuzator, îmbrăcând‑o pe cea de 
apărător, și așa m‑am apucat de scris. 
Prizonier în „câmpul tactic“ este – ce 
coincidenţă fericită! – a treisprezecea 
carte a mea și mă rog să‑mi poarte no‑
roc. Iar vouă să vă bucure inimile calde 
și minţile libere!

Las mărturie cartea aceasta ge‑
ne  ra  ţiilor viitoare, poate le‑o servi 
la ceva, deşi mă îndoiesc. Celor care 
mă vor lăuda şi celor care mă vor în‑
jura, deopotrivă. În definitiv, William 
S. Culbertson, ministru plenipoten‑
ţiar al Statelor Unite în ţara noastră 
în perioada 1925‑1928, are dreptate: 
„Omul trebuie să ţină pe lângă el cât 
mai mulţi prieteni, dar când e ne‑
voie să ofenseze, trebuie să îşi facă 
duşmani adevăraţi. Mai bine să ai un 
duşman recunoscut decât o mulţime 
de cunoştinţe călduţe“.
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