
O spun din capul locului, romanul lui Constantin 
Iftime* mi-a produs mai multe surprize plăcute. Prima e
legată de modul în care reușește să abordeze și să exploateze
o temă despre care s-a scris foarte mult în două etape: după
1965, până la sfârșitul anilor ’70 și, ulterior, după 1990.
A doua ține de o poetică a încifrării. Romanul provoacă
cititorul, îl menține atent nu printr-un fir epic incitant, ci
printr-o metodă de reconstrucție a realității prin interme-
diul imaginației. Nu pot omite în cazul de față o idee care
a făcut carieră la noi și aiurea, cea a cititorului în ipostază
de coautor al textului. Nu am citit în ultima vreme o carte
care să mai mizeze atât de mult pe instituirea unui nou
cod narativ. Tendința în proza contemporană e aceea de
simplificare a discursului, de regăsire a poveștii, totul în
numele autenticității. Dar Constantin Iftime e cât se poate
de autentic. Am observat și în poezia sa voința de aflare a
unor noi mijloace expresive, de revoluționare a limbajului.
Mi se pare important că autorul de față nu aduce în prim-
plan tehnica la care recurge, nu defilează cu ea, nu-și arată
masca cu degetul, după cum zicea Roland Barthes, un
autor pe care în mod sigur Constantin Iftime l-a citit din
scoarță în scoarță.

În roman există nenumărate tablouri dense ale unor
orori greu de suportat psihologic. Ele construiesc împreună
o scriere de-a dreptul răvășitoare, care nu te lasă să respiri
nici o clipă. Cartea lasă impresia că e scrisă la foc automat,
deși, probabil, nu este așa. Dar și asta se poate înțelege prin
autenticitate: forța de impregnare a unei noi dimensiuni
senzoriale a unui text, în deplină concordanță cu sine în-
suși. Transcriu, aproape la întâmplare, un fragment edifi-
cator pentru temperatura acestei scrieri: „Porcul fusese
lovit crunt de o lopată pe spate, altul aruncase cu o sapă,
altul cu un levier de autocamion. De frică, animalul aler-
gase, sărind neajutorat peste ciulini, rupându-și spatele,
lăsând să i se vadă slănina groasă, pântecul prea umflat. Se
ascunsese în mijlocul turmei. Tremura, scăldat de sudoare
și de urină. Trăgea cu ochiul înrăit la vierul cel puternic,
ocrotit de scroafe. Se înălțase cu greu și Titi, făcuse câțiva
pași, își proptise capul fălcos în vârful unui par, se uita agale
spre marginea orașului, străjuită de cele câteva blocuri jer-
pelite și pustii. Parcă nici nu-i vedea pe locatari, în halatele

lor strâmbe, în papuci. Se opriseră la marginea ierbii și-l
priveau zăpăciți. Ho, boală!, urlă și ridică ciomagul”. În-
treg romanul cunoaște această intensitate.

În carte avem de-a face cu prezența ubicuă a Securității,
a Partidului și a Miliției. Pe acest background se desfășoară
acțiunea romanului. Interferențele dintre sistemul opresiv
și populație sunt nenumărate și denotă o stare generală de
cinism și disperare. Dar redarea acestei lumi a informato-
rilor, mulți dintre ei fiind copii, ține de un anumit psiho-
logism ce funcționează la mai mute niveluri. Mă refer la
prăbușirea mai multor personaje în propriul lor infern.
Între lumea interioară a protagoniștilor și realitatea exte-
rioară există o concordanță foarte bine controlată auctorial.
Mizeria interioară a unora potențează realitatea haluci-
nantă. Sistemul acționează cu perfidie asupra unei clase de
jos ce viețuiește în afara unor norme morale. În cazul copii-
lor sălbatici se vede clar cum este exploatată nu inocența,
ci instinctul animalic de supraviețuire. Lumea aflată într-o
continuă agitație cunoaște din punctul de vedere al tensi-
unii momente de acumulare și de explozie. Meritele lui
Constantin Iftime se văd și aici. Știe foarte bine să dozeze
temperatura unor episoade narative, astfel încât să poată
obține un maxim de beneficiu estetic. Am mai adăuga aici
și faptul că dimensiunea estetică a cărții e cumva dilatată.
Conține și o componentă etică ce merită urmărită cu aten-
ție. Nu e neapărat o noutate. Există destul de mulți scrii-
tori de azi care au reînceput să dea atenție dimensiunii
etice. Esteticul e un concept care, pentru a supraviețui, are
nevoie de reconfigurări periodice. În acest caz, autonomia
esteticului e o chestiune de la sine înțeleasă. Nu e necesar
să o mai problematizăm. Important e să observăm și să re-
flectăm asupra fenomenului de extindere și de multiplicare
semantică a noțiunii de estetic. Nu am făcut întâmplător
această paranteză oarecum teoretică. Autorul însuși e un
teoretician în stare latentă. Nu m-aș mira ca peste câțiva
ani să-și publice o colecție de articole despre literatură. Așa
după cum am sugerat și mai sus, autorul face parte din
seria scriitorilor care cred în arta adevărată, care caută posi-
bilități noi de exprimare a unui mesaj cultural major.

Copiii sălbatici e și o carte a codurilor. Pentru o lectură
cu maxim de beneficiu trebuie înțelese la modul profund
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contextele în care se petrec diferite lucruri. Constantin 
Iftime nu le redă decât parțial. Mizează pe o cunoaștere
dinainte a unor fenomene. Totul e concentrat, expus ușor
ermetic, dar povestea se regăsește în întregime în unele
fragmente în care fiecare gest, fiecare privire a unui per-
sonaj e un indiciu pentru refacerea structurii de ansamblu:
„Moșul hâtru îl privi cu un singur ochi, îi făcu un semn,
îndoind palma. El se apropie supus cât putu. Se opri. Își
ghiceau gândurile, iar bătrânul se puse imediat pe vorbit.
Se vedea clar că vorbea ca să-i treacă vremea, că voia să
controleze tot ce se întâmpla acolo. Nu mai putea face
nimic de-acum. Se lăsă pipăit cu privirea, iar dacă celălalt
ar fi insistat, el, cu mintea fierbinte de nesomn, cu puterile
înjumătățite, s-ar fi lăsat cu totul în brațele lui. Bătrânul
ăsta nu putea fi șchiop, gândi deodată, în favoarea gazdei.
Zărise, atârnată de clanța ușii, o cârjă groasă, solidă. Era
din lemn noduros și greu, nu din corn, ci dintr-un mate-
rial străin, strunjit, deloc finisat, plin de rizuri și crăpături
umplute de murdării cimentate. Luciul întunecat al brațu-
lui, ca de beton, dezvăluia ceea ce ar fi putut fi cu adevărat
periculos la purtătorul ei. Proprietarul cârjei îl speria. Vâr-
ful cârjei se termina cu un piron lung și strâmb. Cuiul gros
rămăsese așa, cum fusese bătut de la început, în grabă”. Din
motivele expuse mai sus, acest fragment s-ar preta oricând
și unei analize stilistice.

Uciderea cu bestialitate a animalelor din prima parte a
romanului îmi pare o prefigurare a plonjării cu totul în
bestialitatea omului. Suferința fizică dusă dincolo de in-
suportabil are un echivalent în zonele cele mai întunecate
ale conștiinței umane. Ne dăm seama pe parcurs că acele
conștiințe individuale sunt demult anihilate și că în locul
lor stă adânc înrădăcinată forța oarbă a gândirii captive.
Copiii, fie ei chiar copii sau oameni în toată firea, sunt re-
duși la instinctele lor de supraviețuire. Personaje precum
Mielul, Limbă, Gogu sau Emanoil sunt indivizi fără nici
o identitate, dezumanizați demult, care nu mai reacțio-
nează decât la necesități primare, cum ar fi foamea. Nașul
speculează la maximum condiția lor de sclavi și-i dirijează
fără a întâmpina dificultăți majore. Dar dincolo de acest
Naș e un naș mai mare. Răul absolut nu e neapărat sistemul
opresiv și reprezentanții lui vizibili. Răul vine din pierderea
de sine, din deformarea ireversibilă a omului, când acesta
nu rămâne să mai fie decât mecanism brutal cu carnea la
vedere: „Nașu scoase de sub masă un bulan proaspăt de
salam, din care ieșeau aburi de la frigider. Se simțea că e
tare și rece, ondula. Ochii celor doi, Mielul și Limbă, sau
Povestitorul, cu numele dat de securist, li s-au aprins și nu
prea. Îl cercetau, luându-l de la capăt la altul; cred că avea
vreo jumătate de metru, poate mai mult. […]. Nașul îl
tăie dintr-o lovitură, apoi puse cuțitul alături și măsură
părțile din ochi. Erau egale fix. Se uită și el, prostit, cum
de reușise asta cu satârul. În tăietură, se vedeau bucăți mari
de mușchi de porc, auriu, cu puțină slănină. Limbă întinse
botul cu drag; îi plăcea să pipăie lucrurile bune, toți știau,

chiar scâncea ca un cățel. Îi era frică să întindă mâna;
gâfâia. Uneori începea să plângă, cerea partea lui, nu voia
să fie amânat. Undeva în beznă, în fundul sacoșei de sub
masă, descoperi alte bunătăți: cârnați, tobă, caltaboși, cutii
cu rahat. Mirosul îl conducea avid unde voia, gura îi sche-
una, iar sufletul îngâna un cântecel. Din ochi, îi vorbea
Nașului; avea ce să-i dea”. Iată un tablou cât se poate de
puternic, un tablou ce exprimă foarte bine căderea în
boală, sclavie și sălbăticie.

În roman există și tema trădării, care devine foarte vizi-
bilă spre finalul cărții. În acest angrenaj complicat format
din lumea delatorilor, a informatorilor de joasă speță
(aproape inconștienți) și a securiștilor abili, când intervine
trădarea, totul se rupe. Lucrurile își pierd total logica. În-
crâncenarea, tensiunea dintre protagoniști – existente pe
tot parcursul cărții – ajung în final la paroxism. Legătura
dintre carnea sfâșiată la propriu a ființelor umane și hrană
îmi dă impresia că autorul și-a dus demersul până la capăt.
Multe dintre secvențele scrierii seamănă între ele, dar nu
e vorba de tautologii, ci de conturarea unui univers stăpâ-
nit de boală și deznădejde. Faptul că totul se petrece în viteză
ține și de situațiile concrete din roman, dar și de abilitatea
scriitorului de a impune personajelor sale dinamism și vi-
talitate. Chiar și atunci când se insinuează oboseala cruntă.
Corporalitatea ce nu are nimic în comun cu frumosul și
armonia se află mereu în atenția autorului. Detalii ce țin
de un naturalism al secolului XXI amplifică forța de su-
gestie și de impact a unor pasaje. Chinul interior nu reiese
din monolog sau din solilocviu, ci din fuzionarea unor 
aspecte ce țin în egală măsură de întunecimile minții și de
neputințele cărnii. Scena uciderii Nașului și cea a ospățului
asasinilor chiar aproape de locul faptei sprijină ideea in-
terferenței dintre animalitatea instinctului uman (sprijinit
acum pe ideea de răzbunare) și potolirea foamei prin inge-
rarea animalului. Ultima scenă din roman, cea a incendierii
casei în care tocmai avusese loc crima e: „Probabil nu mai
păstrau în conștiințe un astfel de foc. Un instinct animalic
îi făcea să aștepte mai departe. [...]. Trupul hăcuit de cuțit,
cu toporul înfipt în piept, nu va învia? Auzeau carnea sfâ-
râind și încă se temeau. Pârâiașe de grăsime se scurgeau
limpezi, ca chihlimbarul, prin crăpăturile scândurii ușii de
la closet. Căldura intrase în pereții putreziți. Fierbea su-
doarea acră de putreziciune, duhnea a pișat de șoareci, a
mâzgă de gândaci. Rânjiră toți. Așteptau o desfătare și mai
mare. Arzi! Arzi până-n rădăcini, casă de trădători!”. 

Nu știm însă dacă acest foc e unul purificator sau e doar
scânteia capabilă să provoace un dezastru și mai mare. Copiii
bolnavi își făcuseră deja planuri de a traversa fraudulos
frontiera și de a ajunge la Moscova. 

*Constantin Iftime, Copiii sălbatici, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 2016.
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