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O anti-utopie cu substrat filosofic
Romanul lui Ionuț Cristache, A doua față, ar putea fi considerat
unul de anticipație și, într-o măsură, chiar este, dacă avem în vedere lunga istorie a scrierilor, mai ales cu nuanță SF, care imaginează
o proiecție a viitorului, cu răsfrângere socială sau politică, uneori
pornind de la descoperiri științifice sau având ele însele caracterul
de a dezvolta o teorie care putea părea simplă utopie. Că utopia se
poate transforma în distopie e altă discuție, la fel cum o descoperire științifică apreciată ca benefică omenirii poate fi chiar cheia distrugerii ei. Scrierile de acest fel, preocupate mai puțin de anticipația
tehnologică și reverberațiile ei și mai mult de speculațiile despre societatea viitorului și interacțiunile umane, sunt numite social science
fiction, în cadrul lor înscriindu-se, cu toate marile deosebiri dintre ele,
romane care au făcut senzație la vremea lor, de la Călătoriile lui Gulliver
de Jonathan Swift (1726), la Mașina timpului de H. G. Wells (1895),
1984 (1949) de George Orwell – aceasta, distopie a totalitarismului,
prefigurând o realitate socială și politică sinistră – sau la înfricoșătorul
Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury.
Sprijinindu-se pe evenimente și contexte sociale și politice desprinse din actualitatea ultimelor două decenii, A doua față, roman,
însă, cu substrat filosofic, e mai mult și totodată mai puțin decât negrele anti-utopii la care m-am referit. Mai mult, pentru că autorul
pune accent și pe elementele de roman psihologic pe care narațiunea
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sa le are; mai puțin, pentru că experimentul prin care trece personajul principal, Radu Cristea, nu ajunge să fie dezvoltat la nivel
social. Conform unei descoperiri genetice, pe pământ ar exista circa
o sută de mii de oameni cu o dotare specială: în stare de hipnoză, ei
pot prevedea cu exactitate evenimente viitoare, și încă dintre cele mai
importante pentru siguranța națională a unei țări, dar și pentru planetă. Pentru confirmarea acestei ipoteze printr-un experiment, este
ales profesorul de filosofie dintr-un liceu de provincie, Radu Cristea,
„filosof eșuat în capătul lumii”, „un mesager singuratic al unor adevăruri rătăcite”. În fond, notează autorul, „noi toți suntem adesea
nevăzuți și transparenți și străvezii, iar Dumnezeu continuă să creadă în destinul pe care ni l-a hotărât”. „Alesul” e pregătit rapid pentru
a prelua un post diplomatic, ajunge la Washington și, într-adevăr, se
dovedește că alegerea fusese bine făcută. Sub hipnoză, Radu Cristea
prevede falimentul unei mari bănci americane și dă detalii exacte despre ascunzătoarea lui bin Laden. Respectivii geneticieni pot fi mândri,
chiar dacă sunt priviți cu neîncredere până la confirmarea previziunilor. Cum însă creierul uman e o mașinărie chiar mai complexă decât
credeau ei, nu prevăzuseră că alesul supus hipnozei va ține minte, când
se trezește, tot ce a prevăzut... Acesta este nucleul intrigii din romanul
lui Ionuț Cristache. Cercul se închide. Devenit nefolositor, profesorul
de filosofie se va întoarce acasă, unde va începe să-și scrie propriul roman – romanul acesta, pe care cititorul tocmai l-a terminat de parcurs.
A doua față se distinge nu numai prin substratul filosofic pe care este
construit, mai ales prin permanenta raportare – neostentativă însă –
la elemente de filosofie existențială, fără nicio intenție moralizatoare,
ci și prin fina analiză psihologică făcută într-o narațiune fluentă, de o
remarcabilă unitate stilistică.
Costin Tuchilă
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„Am avut dreptate când ți-am spus că n-ai instincte bune,
altfel nu te-ai fi întors. N-ai să mai pleci niciodată de aici! Gata,
băiatule! Ușa s-a închis definitiv în spatele tău. Clanț! Ai auzit
zăvorul.”
Bujor Nedelcovici, Al doilea mesager
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Istoriile și personajele acestei povești sunt numai rezultatul
imaginației autorului, orice asemănare cu realitatea nu poate
fi decât întâmplătoare. Chiar și autorul este o ficțiune...
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1. Îi plăcea, după o zi trecută, să observe luminile aprinse în

casele din jurul lui, pe clădirile cu sclipiri roșii până la acoperiș
și să se gândească la nopțile în care sta singur, ascultând sirenele
ambulanțelor, din întunericul acela deplin. Se întreba de ce
simțea că nopțile trec mai încet decât zilele. Pentru că ești singur,
auzea o voce anonimă. Lapte cald cu miere și multe exerciții de
respirație... Uneori trupul începea să îl chinuiască, iar nervii i se
încordau peste măsură. Pe strada din apropierea casei treceau,
mai departe, mașini bezmetice, cu alarme infernale care agitau
câinii treziți din amorțeală. Era obosit de moarte și obosit de
viață. Semăna cu o pasăre de pradă, mâinile îi păreau două pene
ascuțite, se odihneau peste corpul zdrențuit de dureri ascunse.
Cu privirile rătăcite, lăsa să-i scape încă un suspin, respira greu,
pufăia, apoi se liniștea de tot, dura o veșnicie starea cea nouă,
de destindere. Fără îndoială, mai gândea el, acesta este modul în
care se conturează identitatea rătăcită a fiecărui om.
A fost un an în care profesorul Radu Cristea a existat doar
pe un sfert din el și n-a auzit decât o parte din ceea ce i-au spus
oamenii întâlniți. Așa că, se întreba mereu, cui i-au aparținut
celelalte părți din creierul lui? Părea legat de o altă lume, în cap i
se adunau ecourile unei alte închipuiri, căpătase darul rar al unei
identități alterate, cum citise printr-o carte rătăcită pe biroul
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vechi, cu furnirul jupuit pe margini, în care i se agățau mânecile
cămășii.
A doua față este aceasta pe care ne-o arată, ne privește din rama
tabloului și așteaptă un semn de la noi. După toate câte i s-au
întâmplat, Radu Cristea s-a ascuns în grădina casei, cei doi câini
l-au așteptat răbdători, iar vișinul din mijlocul curții a înflorit,
după un an de uitare. Deși a plouat peste noapte, căldura i se pare
apăsătoare. Întotdeauna a avut probleme de la încheieturi până
în vârful degetelor, dar în noaptea trecută l-a durut până la cot și
chiar mai departe, până la umăr.
De câteva zile se spală geamurile, se bat covoarele, se taie pomii sălbăticiți, se șterge faianța și se aude muzica în cutia așezată
peste geam, afară, îndreptată spre grădină. E o zi de mai, ca și
în urmă cu un an, când au început toate, s-ar părea că timpul
a stat în loc, numai părul profesorului a mai albit, iar ochelarii
de pe nas sunt alții, mai subțiri, cumpărați din America trecută.
Norocica e și ea mai grasă, mai puțin agitată, dar nu și-a uitat
primul stăpân din viața ei, e veselă, aleargă fericită, se urcă peste
picioarele bărbatului abătut, care o mângâie pierdut în depărtări
imprecise. Până la urmă, toate par amestecate, în fiecare om se
află sufletul ascuns al celorlalți, iar Radu Cristea se miră despre
ceea ce facem și de ce facem fiecare lucru și, mai ales, de ce nu
putem uita. Întotdeauna, ca să se liniștească, el caută o hârtie și
desenează iepuri mici, îndesați pe cartonul alb, îngrămădiți prin
toate colțurile, cu lungi urechi stufoase, amestecate.
Vecinii trag cu ochii, de peste gardurile alăturate, unii par că
l-au uitat, iar alții, mai noi, îl știu doar din poveștile celorlalți. În
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curtea lipită de casa lui a găsit alți oameni, nea Ion, bătrânul cu
aer de filosof eșuat, a murit anul trecut, îl vedea mereu la masa
lui șontoroagă, hărțuind ziare vechi și reviste îngălbenite. Brusc,
începe să ardă căldura, îl dor palmele, numai pe ele le simte reci
și umede. Încearcă să se ridice din scaunul larg, desfăcut sub
pălăria umbrelei portocalii, respiră greu, iar ochii îl ustură atât
de tare, încât nu-i poate ține deschiși. Totuși, simte el după o
vreme, căldura soarelui de primăvară adie resemnată, iar Radu
Cristea privește peste gardul casei, împăcat cu locurile lui
dintotdeauna.

2. Era șapte și jumătate, în urmă cu un an, venise primăvara,

mai devreme decât altădată, iar lumea se trezise, bolnavă și tăcută. Ca în fiecare dimineață, Radu Cristea se pregătea să iasă pe
ușă, o nouă zi de muncă în liceul ponosit îl pândea după colțul
străzii. Căuta încălțătorul lung, din plastic, pe care tocmai îl îndesa în spatele pantofilor, când a sunat telefonul fix, de pe biroul
din camera mică, de lângă ușă. S-a oprit bombănind și a ridicat
receptorul.
– Alo? a strigat nervos. Ce doriți?
– Domnul profesor Cristea? a auzit o voce de femeie.
– Chiar el, a continuat iritat de apăsarea matinală.
– Suntem de la cancelaria domnului președinte.
– Zău? Și eu sunt de la ONU... Hai, domnișoară, n-am chef de
farse la ora asta. Salutare, ca să nu zic altceva...
A trântit telefonul, împiedicându-se de pragul dintre camere și s-a lățit peste curtea casei o înjurătură neterminată. Într-un
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balcon, în hotelul de peste drum, un bărbat trăgea adormit dintr-o țigară. S-a uitat repede spre domnul din apropierea porților
negre, care-și căuta cheile prin geanta agățată de umăr.
– S-a întâmplat ceva? a întrebat el de sus, de la etajul al
doilea.
– Nu, nu... a strigat profesorul, grăbit să plece spre școala lui
de fiecare zi.
Norocica, șoricara cu botul lung, se ținuse după el și sărea ca
pe arcuri, peste bucățile din fier forjat ale porților. Își ridicase
urechile, ca două antene și mârâia agitată.
– Să fii cuminte, i-a spus stăpânul, apucându-i botul lunguieț,
ieșit printre barele înguste ale porții. N-ai auzit? M-a căutat
domn președinte, știi tu, strâmbul ăla cu ochi de matelot.
Ca în fiecare dimineață, a salutat lungul șir de câini, din
curțile vecinilor. Îi știa pe toți, ultimul, Clonțosul cel negru,
îl aștepta lângă fosta casă a pionierilor, primindu-și porția
de pâine pe care Radu Cristea nu o uita niciodată. Mergea pe
stradă, cu șapca proletară pe cap și-și urmărea pantofii înfipți
în asfalt. Nu înțelegea cum de sunt ude trunchiurile copacilor.
S-a oprit la trecerea de pietoni, a lăsat două mașini să fluiere pe
lângă el, oricum nu aveau de gând să încetinească și a ascultat
liniștit picăturile grele, căzând una după alta din locurile unde
se strânseseră pe frunze. În fața lui, la câțiva metri, își târâia
picioarele spre liceu o elevă, o cunoștea, o vedea de două ori pe
săptămână moțăind în ultima bancă.
– Aha, da... bine, fată... înhî, nașpa... bag un mesaj la pauză...
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