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PROLOG

Primul Imperiu Galactic se prăbuşea.
Începuse să decadă şi să se destrame de câteva secole, 

dar numai un singur om conştientiza în totalitate adevărul.
Se numea Hari Seldon şi era ultimul mare savant din 

Primul Imperiu, omul care perfecţionase psihoistoria – şti-
inţa comportamentului omenesc redus la ecuaţii matema-
tice.

Privit ca individ izolat, omul este imprevizibil, dar Sel-
don descoperise că reacţiile maselor de oameni puteau fi  
analizate statistic. Cu cât o mulţime era mai numeroasă, cu 
atât se putea obţine o precizie mai mare. Iar cea cu care lucra 
el cuprindea nici mai mult, nici mai puţin decât întreaga 
populaţie a milioanelor de planete locuite din Galaxie.

Ecuaţiile sale demonstrau că, dacă nu se intervenea în 
niciun fel, imperiul urma să se prăbuşească şi aveau să 
urmeze treizeci de mii de ani de nenorociri şi de suferinţe 
înainte de a se înălţa, din ruine, un Al Doilea Imperiu. Însă 
în cazul când cineva reuşea să adapteze condiţiile existente, 
Interregnul s-ar fi  putut reduce la un singur mileniu – la 
numai o mie de ani.

Ca să se asigure că lucrurile aveau să meargă astfel, Sel-
don a înfi inţat două colonii de savanţi, pe care le-a numit 
„Fundaţii“ şi, în mod deliberat, le-a plasat „la capetele opu-
se ale Galaxiei“. Întemeierea uneia a fost anunţată public, 
pe când existenţa celeilalte, o lume a psihoistoriei şi a 
savanţilor „mentalişti“, a fost înconjurată de tăcere şi taină.



8 / ISAAC ASIMOV

În Trilogia Fundaţiei este redată povestea primelor patru 
secole ale Interregnului. Prima Fundaţie (numită de obicei 
doar „Fundaţia“ şi cunoscută tuturor sub acest nume) a 
fost, la începuturile sale, o comunitate măruntă de enci-
clopedişti, pierdută în pustietatea de la periferia Galaxiei. 
Periodic, Prima Fundaţie s-a confruntat cu situaţii de criză, 
având posibilităţi de acţiune limitate de variabilele relaţiilor 
interumane şi ale tendinţelor socio-economice. Libertatea 
de acţiune apărea într-o singură direcţie certă şi, când se 
pornea pe calea respectivă, se deschidea un nou orizont de 
dezvoltare. Toate acestea fuseseră plănuite de Hari Seldon, 
care murise deja de mult.

Benefi ciind de cunoştinţe ştiinţifi ce superioare, Prima 
Fundaţie a cucerit toate planetele vecine, căzute în barba-
rie. S-a confruntat apoi cu dictatorii militari anarhişti ai 
teritoriilor desprinse din Imperiul muribund şi i-a învins. 
A înfruntat chiar şi ultima rămăşiţă a Imperiului, în zilele 
ultimului Împărat şi ale ultimului general din şirul condu-
cătorilor săi puternici, şi a înfrânt-o.

Se părea că „Planul Seldon“ avea să-şi urmeze cursul 
fără piedici şi că nimic nu putea împiedica întemeierea 
celui de-Al Doilea Imperiu în momentul stabilit – cu un 
minim de pagube colaterale.

Însă psihoistoria e o ştiinţă statistică. Există întotdeauna, 
într-o oricât de mică măsură, probabilitatea să se întâmple 
ceva care să strice totul; şi chiar s-a întâmplat – un fapt pe 
care Hari Seldon nu putuse să-l prevadă. Un bărbat căru-
ia i se spunea Catârul a apărut ca din senin. Avea puteri 
mentale într-o Galaxie în care nu exista aşa ceva. Putea să 
schimbe sentimentele oamenilor şi să le modeleze gându-
rile. Duşmanii săi cei mai îndârjiţi au fost transformaţi în 
slujitori devotaţi. Armatele nu puteau... nu voiau să lupte 
împotriva lui. Prima Fundaţie s-a prăbuşit, iar Planul Sel-
don părea sortit pieirii.
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A rămas A Doua Fundaţie, cea misterioasă, luată prin 
surprindere de neaşteptata apariţie a Catârului, dar care 
pregătea acum, pe îndelete, un contraatac. Era apărată în 
primul rând de faptul că nu se ştia unde se afl ă. Catârul o 
căuta fi indcă dorea să cucerească întreaga Galaxie. Oame-
nii loiali rămăşiţelor Primei Fundaţii o căutau ca să-i ceară 
ajutorul.

Niciunul dintre ei n-a găsit-o. Catârul a fost oprit mai 
întâi de o femeie, Bayta Darell, şi A Doua Fundaţie a câş-
tigat astfel timp sufi cient ca să se organizeze şi să treacă la 
acţiune, reuşind să-l oprească pentru totdeauna. Membrii 
săi au pregătit apoi, metodic, reinstaurarea Planului Sel-
don.

Dar, într-un fel, acoperirea celei de-A Doua Fundaţii 
dispăruse. Prima Fundaţie afl ase că exista şi nu-şi dorea un 
viitor în care să fi e controlată de mentalişti. Prima Fundaţie 
deţinea superioritatea în privinţa forţei fi zice, iar A Doua 
nu era stânjenită doar din acest motiv, ci şi fi indcă avea de 
îndeplinit o misiune dublă: nu trebuia doar să ţină Prima 
Fundaţie în frâu, ci şi să-şi redobândească anonimatul.
Şi, sub conducerea celui mai mare Prim Vorbitor, Preem 

Palver, A Doua Fundaţie şi-a atins dublul scop. Prima Fun-
daţie a fost lăsată să creadă că o învinsese şi a dobândit 
tot mai multă putere în Galaxie, ignorând cu desăvârşire 
faptul că A Doua Fundaţie continua să existe.

Ne afl ăm acum în al patru sute nouăzeci şi optulea an 
scurs de la întemeierea Primei Fundaţii. Aceasta şi-a atins 
apogeul puterii, însă a apărut un om care nu se lasă înşelat 
de aparenţe...





1

CONSILIERUL

1.

— N-o cred, fi reşte, spuse Golan Trevize, din capul scă-
rii largi a Sălii Seldon, cuprinzând cu privirea oraşul care 
scânteia în soare. 

Pe Terminus clima era blândă, cu o valoare peste normal 
a raportului dintre apă şi uscat. Trevize se gândea adesea că 
datorită climatizării planeta devenise un loc mai confortabil, 
dar care trezea interesul într-o mult mai mică măsură.
― Nu cred absolut nimic din toată povestea asta, repetă 

zâmbind.
Avea dinţi albi, uniformi, de o strălucire care-i scotea în 

evidenţă pe faţa lui tânără.
Însoţitorul şi colegul său, Consilierul Munn Li Compor, 

care-şi luase un al doilea prenume ca să sfi deze tradiţia de 
pe Terminus, clătină din cap, stingherit.
― Ce nu crezi? C-am salvat capitala?
― O, asta o cred. Chiar am salvat-o, nu-i aşa? Şi Seldon a 

spus c-o s-o salvăm şi c-o să fi e bine s-o facem şi, acum cinci 
sute de ani, el a ştiut tot ce avea să se petreacă.

Vocea lui Compor scăzu până ce ajunse să vorbească pe 
jumătate în şoaptă:
― Uite ce e, pentru mine astea nu sunt decât vorbe goale, 

aşa că n-ai decât să mi le îndrugi cât poft eşti, dar dacă le 
zbieri în mĳ locul gloatei te vor auzi şi alţii şi, ca să fi u sincer, 
nu vreau să-ţi stau alături când o să atragi trăsnetul. Nu sunt 
sigur că va ţinti cu precizie.
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Zâmbetul lui Trevize rămase la locul lui.
― Fac vreun rău spunând c-a fost salvat oraşul? Şi ne-a 

reuşit fără să fi e nevoie de război?
― N-am avut cu cine lupta, zise Compor.
Avea părul de culoarea untului, ochii precum cerul senin 

şi, cu toate că niciuna dintre cele două nuanţe nu era în ton 
cu moda, nu se lăsase tentat să le modifi ce.
― N-ai auzit niciodată de război civil, Compor? întrebă 

Trevize.
Era înalt, avea părul negru, uşor ondulat, şi obişnuia să 

umble cu degetele mari agăţate de centura din fi bre moi pe 
care o purta în permanenţă în jurul mĳ locului.
― Un război civil ca s-alegem locul unde va fi  capitala?
― O problemă îndeajuns de mare ca să provoace o Cri-

ză Seldon. I-a distrus lui Hannis cariera politică. Iar pe noi 
doi ne-a adus în Consiliu la ultimele alegeri şi a rămas încă 
nelămurită...

Îşi mişcă încet palma înainte şi înapoi, ca acul indicator 
al unei balanţe oscilând de o parte şi de alta a punctului de 
echilibru.

Se opri pe scări, ignorându-i pe ceilalţi membri ai guver-
nului, pe ziarişti, dar şi pe reprezentaţii lumii bune care 
izbutiseră, prin mĳ loace nu tocmai oneste, să-şi facă rost de 
invitaţii la spectacolul reapariţiei lui Seldon (sau cel puţin 
a imaginii lui).

Coborau cu toţii scările vorbind, râzând, ridicând în slăvi 
rigurozitatea tuturor lucrurilor ce-i înconjurau şi delectân-
du-se fi indcă primiseră aprobarea lui Seldon.

Trevize rămase locului, cu mulţimea învolburându-se în 
jurul lui. Compor, care ajunsese cu vreo doi paşi mai în faţă, 
se opri – ca şi cum între ei s-ar fi  întins deja la maximum 
un fi r invizibil.
― Nu vii?
― Nu e nicio grabă. Întrunirea Consiliului n-o să-ncea-

pă înainte ca doamna primar Branno să treacă în revistă 
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situaţia în obişnuitul ei stil mocăit, aproape silabisind. Nu 
sunt nerăbdător s-ascult încă un discurs interminabil... Pri-
veşte oraşul!
― Îl văd. L-am văzut şi ieri.
― Da, dar l-ai văzut acum cinci sute de ani, când a fost 

întemeiat?
― Patru sute nouăzeci şi opt, îl corectă Compor, din 

refl ex. Peste doi ani vom sărbători împlinirea unei jumătăţi 
de mileniu, şi tot Branno o să ne fi e primar dacă nu se vor 
petrece lucruri care, să sperăm, sunt puţin probabile.
― Să sperăm, spuse Trevize sec. Dar cum arăta acum 

cinci sute de ani, la întemeiere? Un singur oraş! Un orăşel 
locuit de un grup de oameni ocupaţi să întocmească o Enci-
clopedie care a rămas neterminată!
― Bineînţeles că au terminat-o.
― Vorbeşti despre Enciclopedia Galactică pe care o 

avem acum? Nu e aceeaşi. Asta e stocată într-un computer 
şi revizuită în fi ecare zi. Ai văzut-o vreodată pe cea originală, 
incompletă?
― Cea de la Muzeul Hardin?
― De la Muzeul Originilor Salvor Hardin. Să-i folosim 

numele complet, te rog, dacă tot te preocupă atât de mult 
exactitatea datelor. Ai văzut-o?
― Nu. Ar fi  trebuit?
― Nu neapărat, nu e cine ştie ce. Dar oricum, atunci erau 

ei aici, un grup de enciclopedişti reprezentând nucleul unui 
orăşel de pe o lume practic fără metale, ce se rotea în jurul 
unui soare izolat de restul Galaxiei, chiar la marginea ei, în 
adevăratul sens al cuvântului. Iar acum, cinci sute de ani 
mai târziu, suntem o planetă rezidenţială. Am preschim-
bat-o într-un singur parc imens şi avem tot metalul necesar. 
Am devenit centrul tuturor lucrurilor!
― Nu s-ar zice, obiectă Compor. Tot în jurul unui soare 

izolat de restul Galaxiei ne rotim. Şi tot la marginea ei am 
rămas.
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― A, nu, vorbeşti fără să gândeşti. Tocmai de aceea a apă-
rut această Criză Seldon în miniatură. Nu mai suntem doar 
o lume singulară de pe Terminus. Reprezentăm Fundaţia, 
care-şi trimite tentaculele în toată Galaxia, conducând-o de 
aici, de la margine. Şi o putem face fi indcă nu mai suntem 
izolaţi decât ca poziţie, ceea ce n-are importanţă.
― Bine. Cu asta sunt de acord.
Era clar că discuţia devenise lipsită de interes pentru 

Compor, care mai coborî încă o treaptă. Firul invizibil din-
tre cei doi se încordă mai tare.

Trevize întinse o mână, parcă vrând să-şi tragă din nou 
însoţitorul în sus, pe trepte.
― Nu pricepi ce semnifi caţie are asta, Compor? E vor-

ba de o schimbare enormă, dar noi nu suntem dispuşi s-o 
acceptăm. În adâncul sufl etelor noastre, ne dorim mica Fun-
daţie, acea unică lume din zilele de demult – zilele eroilor 
fi erului şi ale nobililor sfi nţi dispăruţi pentru totdeauna.
― Ei, haide!
― Vorbesc serios. Uită-te la Sala Seldon. În primul rând, 

în momentul primei crize din vremea lui Salvor Hardin 
exista numai Bolta Timpului, o sală mică, în care apărea 
holograma lui Seldon. Atâta tot. Acum avem un mausoleu 
uriaş, dar există acolo vreo rampă acţionată de un câmp de 
forţă? Vreo bandă rulantă? Vreun lift  gravitic? Nu, nu sunt 
decât treptele astea, pe care le coborâm şi le urcăm exact 
aşa cum ar fi  trebuit s-o facă Hardin. În momentele stranii 
şi imprevizibile ne agăţăm înspăimântaţi de trecut.

Îşi deschise brusc braţele, într-un gest plin de pasiune.
— E ceva metalic în toată construcţia asta? Nimic. Nici 

nu s-ar cuveni, pentru că în vremea lui Salvor Hardin nu 
se putea vorbi aici despre vreun zăcământ metalifer, iar 
importurile se făceau rar. Când am construit acest morman 
imens am folosit până şi plastic vechi, care devenise roz din 
cauza vechimii, aşa că vizitatorii din alte lumi se pot opri să 
exclame: „Pentru numele Galaxiei! Ce antichitate drăguţă 
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e plasticul ăsta!“, Ascultă ce-ţi spun, Compor, aici totul e 
contrafăcut.

— Atunci asta-i ceea ce nu crezi? Că Sala Seldon a auten-
tică?

— Sala şi tot ce se afl ă în ea, şopti Trevize cu înverşunare. 
Nu cred că mai are sens să ne ascundem aici, la marginea 
Universului, numai pentru că aşa au făcut strămoşii noştri. 
Cred că ar trebui să fi m departe de locul ăsta, în mĳ locul 
tuturor evenimentelor.

— Dar Seldon spune că greşeşti. Planul Seldon se desfă-
şoară conform aşteptărilor.

— Ştiu. Ştiu. Şi fi ecare copil de pe Terminus e deprins să 
creadă că Hari Seldon a conceput un plan şi că acum cinci 
secole a prevăzut totul atât de corect, încât a fost capabil să 
indice momentele dezlănţuirii unor crize, momente în care 
apare şi imaginea lui holografi că, dezvăluindu-ne un minim 
de lucruri necesare ca să ne putem continua evoluţia până la 
criza următoare şi conducându-ne astfel, pe parcursul unui 
mileniu de istorie, până când vom putea clădi în siguranţă 
un Al Doilea Imperiu Galactic, mult mai măreţ, pe ruinele 
vechii construcţii decrepite, surpate acum cinci sute de ani 
şi dezintegrate complet acum două sute.

— De ce-mi înşiri mie toate astea, Golan?
— Fiindcă vreau să pricepi c-avem de-a face cu o mistifi -

care. Totul nu e decât amăgire. A fost cât se poate de real la 
început, însă acum e un simulacru. Nu mai suntem stăpâni 
pe noi înşine. Nu mai suntem noi aceia care urmează Planul.

Compor îl cercetă cu privirea.
— Ai mai susţinut astfel de lucruri, Golan, dar am crezut 

întotdeauna că debitai absurdităţi doar ca să mă întărâţi. Pe 
Galaxie, acum cred că, de fapt, vorbeşti serios.

— Bineînţeles că vorbesc serios!
— Imposibil. Fie ai găsit un mod rafi nat de a mă lua în 

râs, fi e nu eşti în toate minţile.
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— Nici una, nici alta, îl contrazise Trevize, acum calm, 
agăţându-şi degetele de centură ca şi cum n-ar mai fi  avut 
nevoie de gesturi ca să-şi exteriorizeze înverşunarea. Recu-
nosc c-am mai făcut speculaţii pe aceeaşi temă, dar până 
acum nu m-am bazat decât pe intuiţie. Însă farsa din dimi-
neaţa asta a limpezit pe neaşteptate totul şi, la rândul meu, 
am de gând să lămuresc şi Consiliul.

— Eşti nebun!
— Cum zici tu. Vino cu mine şi ascultă.
Coborâră scările. Erau ultimii rămaşi pe trepte – ultimii 

care ajungeau jos. Şi când Trevize o luă cu puţin înaintea lui, 
buzele lui Compor se mişcară fără zgomot, trimiţând către 
spatele prietenului său un cuvânt mut:

— Neghiobule!

2.

Primarul Harla Branno se pregăti să deschidă şedinţa 
Consiliului Executiv. Ochii ei priviseră până atunci aduna-
rea fără niciun interes vizibil; însă nimeni nu se îndoia că-i 
remarcase pe toţi cei prezenţi şi că nu trecuse neobservată 
absenţa niciunuia dintre cei care nu sosiseră încă.

Avea părul cărunt, pieptănat cu grĳ ă într-un stil care, 
fără a fi  extrem de feminin, nu părea nici să-l imite pe cel 
masculin. Trebuia să şi-l poarte cumva şi alesese s-o facă 
astfel, atât şi nimic mai mult. Figura ei sobră nu se remarca 
prin frumuseţe, dar, cumva, nimeni nu i-o privea vreodată 
în căutarea frumuseţii.

Era cel mai capabil administrator de pe planetă. Nimeni 
nu putea s-o acuze şi nimeni nu o acuzase vreodată că s-ar 
fi bucurat de acelaşi geniu ca Salvor Hardin sau Hober 
Mallow, ale căror fapte animaseră primele două secole de 
existenţă ale Fundaţiei, dar nici n-ar fi  asociat-o cineva vreo-
dată cu neghiobiile celor trei primari din familia Indbur, care 
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moşteniseră funcţia din tată-n fi u chiar înainte de apariţia 
Catârului. Cuvântările ei nu înfl ăcărau minţile auditoriului 
şi nici n-avea darul gesturilor spectaculoase, dar era capabilă 
să ia decizii pe tăcute şi să şi le menţină atâta vreme cât era 
convinsă că erau corecte. Lipsită de o charismă izbitoare, era 
destul de abilă ca să convingă electoratul că toate hotărârile 
ei aveau să-şi dovedească negreşit corectitudinea.

Fiindcă teoria lui Seldon afi rma că, pe scară largă, cursul 
istoriei era greu de modifi cat (dacă şi numai dacă imprevi-
zibilul era în permanenţă exclus, fapt pe care majoritatea 
seldoniştilor îl dădeau de obicei uitării, în ciuda incidentului 
perturbator reprezentat de Catâr), Fundaţia şi-ar fi  putut 
păstra capitala pe Terminus în orice condiţii. Însă aceasta 
nu era, totuşi, decât o posibilitate. În timpul abia încheiatei 
sale apariţii ca simulacru creat cu cinci sute de ani în urmă, 
Seldon apreciase, calm, că Terminus avea să rămână capitala 
Fundaţiei cu o probabilitate de 87,2 la sută.

Ceea ce însemna, chiar şi pentru seldonişti, că exista o 
probabilitate de 12,8 la sută să fi e mutată într-un loc mai 
apropiat de centrul Federaţiei Fundaţiei, cu toate consecin-
ţele cumplite evidenţiate de Seldon. Faptul că această pro-
babilitate de unu la opt nu devenise realitate i se datora 
primarului Branno.

Că ea n-ar fi  îngăduit aşa ceva era o certitudine. În perioa-
dele când popularitatea îi scăzuse considerabil, continuase să 
susţină, cu hotărâre, că Terminus era – şi avea să rămână – 
capitala tradiţională a Fundaţiei. În caricaturi, duşmanii o 
înfăţişau (cu o oarecare efi cienţă, trebuia s-o recunoască) cu 
un bloc de granit prins în locul fălcii sale puternice.

Iar acum Seldon îi susţinuse punctul de vedere, ceea ce 
avea să-i ofere, cel puţin pentru o vreme, un avantaj politic 
zdrobitor. După cum se povestea, cu un an înainte spuse-
se că, dacă apariţia lui Seldon avea s-o sprĳ ine într-adevăr, 
putea să considere că-şi îndeplinise misiunea cu succes. Pe 
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urmă avea să se retragă, asumându-şi rolul omului de stat 
de vârstă înaintată, în loc să rişte implicându-se în alte lupte 
politice, cu rezultate îndoielnice.

Nimeni n-o crezuse cu adevărat. În înfruntările din arena 
politică se simţea în elementul ei într-o măsură mult mai 
mare decât majoritatea celor care o precedaseră, iar acum, 
după ce imaginea lui Seldon apăruse şi dispăruse, nimic nu 
sugera că Harla Branno ar fi  avut de gând să le abandoneze.

Vorbea cu voce perfect clară, fără să se ruşineze de 
accentul specifi c Fundaţiei (fusese cândva ambasadoare 
pe Mandress, dar nu adoptase vechiul stil imperial al dis-
cursurilor, în mare vogă în acel moment – un ingredient 
din componenţa campaniilor cvasiimperiale din Provinciile 
Interioare).

— Criza Seldon s-a încheiat, spuse ea, şi există o tradiţie, 
o tradiţie înţeleaptă, care ne cere să nu trecem la niciun fel 
de represalii – nici prin fapte, nici prin vorbe – împotriva 
celor care au susţinut varianta greşită. Mulţi oameni oneşti 
au crezut că aveau motive întemeiate pentru a dori ceva ce 
nu şi-a dorit Seldon. N-are sens să-i umilim într-un aseme-
nea hal încât să nu-şi mai poată recăpăta respectul de sine 
decât atacând Planul Seldon. În schimb, s-a împământenit 
obiceiul ca aceia care au pierdut să-şi recunoască înfrângerea 
cu zâmbete şi fără prelungirea discuţiilor. Disputa a rămas 
pentru totdeauna în urma noastră, a tuturor, indiferent în 
ce tabără ne-am afl at.

Se întrerupse o clipă, privi netulburată chipurile celor 
prezenţi şi continuă:

— Membri ai Consiliului, a trecut deja o jumătate din 
timp – o jumătate din mia de ani dintre două imperii. A 
fost o perioadă plină de greutăţi, dar am străbătut un drum 
lung. Aproape c-am ajuns deja un adevărat imperiu galac-
tic şi nu mai avem duşmani periculoşi în exterior. Dacă 
n-ar fi  existat Planul Seldon, Interregnul ar fi  durat trei-
zeci de mii de ani. După un răstimp atât de îndelungat 
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de sfărâmiţare, s-ar fi  putut întâmpla să nu mai existe for-
ţa necesară pentru întemeierea unui nou imperiu. S-ar fi  
putut întâmpla să nu mai existe decât lumi izolate şi, pro-
babil, muribunde. Lui Hari Seldon îi datorăm tot ce avem 
astăzi şi tot pe mintea lui, a cărei viaţă a încetat de atâta 
vreme, trebuie să ne bazăm şi de-acum înainte. Membri ai 
Consiliului, de azi începând, primejdia suntem noi înşine, 
de aceea, ofi cial, în privinţa valorii Planului nu trebuie să 
mai existe dubii. Să cădem acum de acord, fără agitaţie şi 
cu hotărâre, că, ofi cial, vom exclude orice îndoieli, critici 
şi acuzaţii la adresa lui. Trebuie să-l susţinem în totalitate. 
Şi-a dovedit corectitudinea vreme de cinci secole. Repre-
zintă siguranţa omenirii şi nimeni nu trebuie să-l modifi ce. 
E toată lumea de acord?

Prin sală se răspândi un murmur discret. Primarul abia 
dacă îşi ridică privirea pentru o confi rmare vizuală a con-
sensului audienţei. Îi cunoştea pe toţi membrii Consiliului 
şi ştia cum avea să reacţioneze fi ecare. Se lăsau cu toţii 
purtaţi de valul victoriei, renunţând pe moment la obiec-
ţii. Poate că urmau să apară peste un an. Dar nu în clipa 
aceea. Iar de problemele anului următor avea să se ocupe 
în anul următor.

Lucrurile stăteau întotdeauna aşa, cu excepţia...
— Se trece la controlul gândirii, doamnă primar Branno? 

întrebă Golan Trevize, străbătând cu paşi mari aleea dintre 
şirurile de scaune şi vorbind cu glas sonor, ca şi cum ar fi  
vrut să compenseze tăcerea din jur.

Nu se osteni să-şi ocupe scaunul din ultimul rând, unde 
stăteau toţi membrii noi ai Consiliului.

Branno nu-şi îndreptă totuşi privirea spre el.
— Care vă este părerea, domnule consilier Trevize? între-

bă ea.
— Că guvernul nu poate impune o interdicţie când e 

vorba de libertatea cuvântului; că orice persoană – care poate 
fi , cu siguranţă, şi un membru al Consiliului, ales tocmai în 
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acest scop – are dreptul să discute despre problemele poli-
tice ale momentului; şi nicio problemă politică nu poate fi  
separată de Planul Seldon.

Branno îşi încrucişă braţele şi îşi ridică privirea. Avea faţa 
lipsită de expresie.

— Domnule consilier Trevize, aţi intervenit în această 
dezbatere fără să respectaţi uzanţele şi v-aţi abătut astfel de 
la procedură. Însă eu v-am cerut să vă spuneţi părerea, aşa 
că o să vă răspund.

În contextul Planului Seldon, nu există nicio limitare a 
libertăţii cuvântului. Dar, prin natura sa, planul însuşi ne 
impune limite. Evenimentele pot fi  interpretate în multe 
moduri înainte ca imaginea să dea glas hotărârii fi nale, dar, 
după ce va fi  anunţată astfel, Consiliul nu o mai poate pune 
la îndoială. Şi nici nu ne putem exprima dubiile asupra ei 
în avans, declarând, de exemplu, că: „Dacă va susţine una 
ca asta, Hari Seldon va greşi.“

— Şi dacă totuşi cineva ar spune asta fi indcă aşa ar simţi 
că e corect, doamnă primar?

— Ar fi  liber s-o facă, vorbind numai în numele său şi 
nu în public.

— Atunci vreţi să spuneţi că limitarea libertăţii cuvântu-
lui se aplică numai în cazul ofi cialităţilor guvernamentale?

— Întocmai. Nu e un principiu nou în sistemul legisla-
tiv al Fundaţiei. A mai fost pus în practică de primari din 
toate partidele. Un punct de vedere personal nu înseamnă 
nimic; exprimarea unei opinii în cadru ofi cial are greutate 
şi poate fi  periculoasă. N-am ajuns până aici ca să riscăm 
acum, punând totul în primejdie.

— Doamnă primar, fi e-mi îngăduit să atrag atenţia că 
principiul despre care vorbiţi a mai fost aplicat, dar numai 
ocazional, extrem de rar, în cazul unor activităţi specifi ce 
ale Consiliului. Dar n-a mai fost niciodată asociat cu ceva 
atât de vast şi imposibil de defi nit cum e Planul Seldon.
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— Protejarea planului Seldon trebuie să reprezinte o 
prioritate, fi indcă nimic nu se poate dovedi atât de funest 
ca punerea lui sub semnul întrebării.

— Doamnă primar Branno, şi dumneavoastră, stimaţi 
consilieri, continuă Trevize, întorcându-se spre membrii 
Consiliului, care păreau să-şi ţină cu toţii răsufl area, ca 
şi cum ar fi  aşteptat rezultatul unui duel, nu sunteţi de 
părere c-avem toate motivele să credem că Planul Seldon 
nu există?

— L-am văzut cu toţii manifestându-se astăzi, ripostă 
Branno, vorbind tot mai încet, pe măsură ce tonul lui Tre-
vize era tot mai răsunător şi mai oratoric.

— Doamnelor şi domnilor din Consiliu, tocmai fi indcă 
am fost martori la manifestarea sa de astăzi, am avut ocazia 
să ne dăm seama că Planul Seldon, în acea formă în care 
am fost învăţaţi să credem, nu poate exista.

— Domnule consilier Trevize, încălcaţi procedura şi nu 
puteţi continua în acelaşi fel.

— Deţin o funcţie care-mi dă dreptul să vorbesc, doam-
nă primar.

— Acest drept tocmai v-a fost retras, domnule consilier.
— Nu mi-l puteţi retrage. Declaraţia dumneavoastră 

referitoare la restrângerea libertăţii cuvântului nu are 
putere de lege. N-a fost votată ofi cial în Consiliu, doamnă 
primar, dar până şi în cazul contrar aş fi  fost îndreptăţit 
să-i contest legalitatea.

— Domnule consilier, retragerea drepturilor dumnea-
voastră nu are nicio legătură cu ceea ce am spus despre 
protejarea Planului Seldon.

— Atunci din ce motiv mi-au fost retrase?
— Sunteţi acuzat de trădare, domnule consilier. Din 

curtoazie faţă de ceilalţi membri, nu doresc să fi ţi arestat în 
Camera Consiliului, dar la uşă se afl ă câteva persoane din 
sistemul de Securitate care vă vor lua în primire când veţi 
ieşi. Iar acum vă rog să părăsiţi sala fără proteste. Dacă veţi 
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recurge la vreun gest necugetat, acesta va fi  în mod fi resc 
considerat un pericol şi Securitatea va intra în Cameră. Am 
convingerea că nu ne veţi sili să procedăm astfel.

Trevize se încruntă. În sală, liniştea era desăvârşită. 
(Oare toată lumea se aşteptase la asta? ...Toată lumea în 
afară de el şi de Compor?) Se uită în spate, către uşă. Nu 
văzu nimic, dar era sigur că Branno nu-l minţea.

Îşi lăsă furia să răbufnească, bâlbâindu-se:
— Repre... reprezint un număr important de alegători, 

doamnă primar Branno...
— Cu toţi dezamăgiţi de dumneavoastră, fără nicio 

îndoială.
— În baza căror dovezi îmi aduceţi această acuzaţie 

hazardată?
— Le veţi afl a la momentul potrivit, dar fi ţi sigur că le 

deţinem pe toate cele necesare. Sunteţi un tânăr extrem de 
imprudent şi ar trebui să vă daţi seama că nu e imposibil 
să vă fi e cineva prieten fără să vrea totuşi să vă stea alături 
când e vorba de trădare.

Trevize se răsuci ca să întâlnească albastrul ochilor lui 
Compor, care îi răspunseră cu o privire împietrită.

— Vă cer tuturor să fi ţi martori, spuse Branno cu voce 
calmă, că, după ce mi-a auzit ultima afi rmaţie, consilierul 
Trevize s-a întors să se uite la consilierul Compor. Acum 
vreţi să vă retrageţi, domnule consilier, sau ne veţi sili să 
vă umilim arestându-vă în Cameră?

Golan Trevize îi întoarse spatele, făcu cale-ntoarsă urcând 
treptele, iar la uşă fu încadrat de doi bărbaţi în uniformă, 
înarmaţi până-n dinţi.

Iar Harla Branno îl urmări cu o privire impasibilă, şop-
tind printre buzele abia întredeschise:

— Neghiobule!




