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Titlul prezentei teze de doctorat este „Traumă, război și epistemologia noii fizici. O abordare
interdisciplinară (Jorge Luis Borges, Kurt Vonnegut, Martin Amis, Peter Ackroyd, D.R. Popescu,
Mihail Grămescu)”. Obiectivul principal al acestei teze este acela de a demonstra că autorii
menționați au recurs la inserarea în operele lor a unor teme și noțiuni ce se regăsesc în noua fizică
astfel încât să poată face față unor traume (nu ne rezumăm doar la traumele războiului, întrucât le
includem și pe cele personale), precum și că interpretarea multe-lumi din mecanica cuantică a
deschis o poartă înspre universuri în care evenimentele generatoare de traumă nu au existat. Sau,
dimpotrivă, aceste multe-lumi au deschis ușa unui univers terifiant în care evenimente greu de
închipuit s-au întâmplat, iar dacă scriitorii și-au imaginat astfel de scenarii apocaliptice au făcut-o
pentru a păstra lumea aceasta în siguranță, în limitele rațiunii, și a ne avertiza în legătură cu ce s-ar
putea întâmpla dacă…
Pornind să reconstruiască trecutul prin explorări ale schimbului de energie semantică între
discursurile unei epoci, noii istoriști de la Foucault la Greenblatt și poetica culturală ce a urmat
poate fi văzută ca un dublu efect al anilor ‘80 când Michael Lamport Commons și Francis Asbury
Richards de la Harvard Medical School Department of Education au subsumat dezbaterile studiilor
interdisciplinare sub conceptul umbrelă de gândire integrativă, postformală (Commons & Richards
1984). Deși am recurs la conceptele și vocabularul poeticii culturale și la interdisciplinaritate drept
temelii ale cadrului nostru de abordare pe care l-am aplicat doar unui număr restrâns de scriitori din
rândul celor care au folosit noua fizică drept model pentru universurile lor ficționale, am ajuns
treptat la concluzia că cele două conflagrații ale secolului trecut au avut o influență considerabilă
asupra alegerii de către aceștia a unor soluții de escapism, motiv pentru care am extins cadrul nostru
teoretic astfel încât să includă sugestiile criticii etice precum și studiile traumei. O perspectivă strict
epistemologică ar fi îngrădit țelul acestor opere literare remarcabile și le-ar fi privat de tainele
sufletelor acestora.
Teza de față e structurată în trei capitole precedate de un argument, o scurtă prezentare a
lucrării și de o introducere în care detaliem conceptul de noua fizică.
În partea introductivă aducem în prim-plan câțiva oameni de știință alături de descoperirile acestora.
De asemenea, luăm în considerare și contextele istorice și politice întrucât, fără a fi raportate la
acestea, descoperirile științifice nu pot fi înțelese pe deplin, respectiv riscăm să trecem cu vederea

impactul major pe care l-au avut. Prezentăm, de asemenea, conceptele cheie pe care este construită
teza de față: entropie, superpoziție cuantică, pisica lui Schrödinger, principiul incertitudinii formulat
de Heisenberg, lumile multiple ale mecanicii cuantice. Tot aici explicăm importanța abordării
interdisciplinare și a noului istorism.
Faptul că problema interdisciplinarității nu este una nouă e demonstrată de eseul “Science and
Literature” (trad. „Știință și literatură”) al lui John Burroughs (1837-1921) în care acesta descrie
două abordări opuse: abordarea științifică și cea literară, dar în același timp își exprimă preferința și
admirația pentru artiștii, respectiv oamenii de știință care pot combina cele două abordări:
The literary treatment of scientific matter is naturally of much more interest to the
general reader than to the man of science. By literary treatment I do not mean taking
liberties with facts, but treating them so as to give the reader a lively and imaginative
realization of them – a sense of their esthetic and intellectual values. The creative mind
can quicken a dead fact and make it mean something in the emotional sphere. When we
humanize things, we are beyond the sphere of science and in the sphere of literature. We
may still be dealing with truths, but not with facts.” (Burroughs 1914: 417-18).1
În felul acesta, literatura și știința nu mai sunt două entități opuse, ci devin fluide, permițând
informației acces nerestricționat în ambele direcții.
Primul capitol al lucrării își propune să analizeze operele unor autori care la prima vedere
ar avea foarte puțin în comun: un autor argentinian, unul american și unul român: Jorge Luis
Borges, Kurt Vonnegut și D. R. Popescu. Cu toate acestea, atunci când autorii sunt priviți în maniera
unei picturi impresioniste, opera acestora capătă sens, fiind una ce militează împotriva războiului,
violenței, injustiției și lipsei de valori. Toți autorii se opun cultului eroului ce se dovedește a fi la fel
de lipsit de noimă întocmai ca și războaiele sau ideea pură de război. Însă, mult mai important, toți
autorii includ intuitiv în operele lor concepte ce țin de fizica cuantică, fie anticipând în felul acesta
teorii apărute ulterior (Borges și interpretarea multiple-lumi propusă de Everett), fie folosindu-se de
teoriile și experimentele deja existente (cum e cazul lui D. R. Popescu și a pisicii lui Schrödinger).
În The Garden of Forking Paths (Grădina potecilor ce se bifurcă), Borges își imaginează
universuri paralele întrucât acestea constituie o alternativă pacifistă la un univers dominat de
războaie: “In all fictional works, each time a man is confronted with several alternatives, he chooses
1

(trad.) E evident că abordarea literară a unui subiect științific e mult mai pe placul cititorului de rând, decât cea
științifică. Prin abordare literară nu mă refer la faptul că acuratețea științifică își pierde din exigențe, ci la o abordare
ce oferă cititorului o imagine plină de viață a ceea ce presupune acel subiect științific – una ce le prezintă valoare
estetică și intelectuală. Mintea creatoare poate însufleți un subiect opac și îi poate conferi acestuia valoare în sfera
emoțională. Atunci când umanizăm lucrurile, părăsim tărâmul științei și pășim în cel al literaturii. Avem în
continuare de-a face cu adevăruri, formulate însă estetic, nu ca pură informație.

one and eliminates the others; in the fiction of the almost inextricable Ts’ui Pên, all possible
outcomes occur...” (Labyrinths: 51). 2 Un astfel de rezultat ar fi absența războaielor, un univers în
care Albert și Yu Tsun ar fi prieteni, un univers în care Yu Tsun n-ar fi spion...
Deși în Grădina potecilor ce se bifurcă Borges doar face aluzie la filosofia sa potrivit căreia
un erou nu e neapărat un individ capabil de sacrificiul suprem, ci unul care își acceptă propria-i
slăbiciune, aceasta e bine conturată în povestirea The Other Death (trad. Cealaltă moarte). Borges
nu vede nimic romantic în a încuraja pe cineva cu idealuri false: “Futilely I told myself, over and
over, that a man pursued by an act of cowardice is more complex and more interesting than a man
who is merely brave.” (The Aleph and Other Stories: 56). 3
De altfel, Borges și-a făcut cunoscută dezaprobarea față de război și violență ori de câte ori a avut
ocazia. Mărturisea: „Nu cred în violență. Nu cred în război. Cred că totul este o greșeală. Cred în
înțelegere. Nu cred în țări.” (Barnstone 1999: 89).
Indiferent de epocă și țară, războaiele au fost și vor continua să fie lipsite de sens. Ca o
culme a ironiei, în povestirea The Other Death (trad. Cealaltă moarte), un nou univers este creat
prin alterarea percepțiilor, nu pentru a scăpa de război, ci pentru a-l trăi în toată complexitatea sa.
Anularea războiului nu ar avea niciun impact; prin retrăirea acestuia ne este reamintită puterea sa de
a dezumaniza.
Presupunerea noastră conform căreia Borges nu creează universuri paralele în mod gratuit,
adică fără un scop precis, e validată și de povestirea Tlön, Uqbar, Orbis Tertius în care o lume nouă
este plămădită pentru a contrabalansa o lume vrăjită de nazism și anti-semitism. Cu toate acestea,
spre deosebire de Grădina potecilor ce se bifurcă în care existența universurilor paralele oferă o
soluție alternativă ce implică siguranță, universul Tlön nu pare a fi un loc de refugiu. Poate părea
fascinant la început, însă se dovedește a fi o versiune de coșmar a realității. Tlön este opera unui
grup secret de intelectuali, este o realitate alternativă ce coexistă cu cea cunoscută de noi. Îi lipsesc
delimitările spațiale întrucât există doar ca proces mental. Pretinde a fi o lume superiorioară și
autoritară; aproape că face aluzii la universul arian imaginat de naziști.
Următorul autor analizat în primul capitol este Kurt Vonnegut, etichetat uneori drept autor
de literatură science-fiction. Intenția noastră este de a combate această etichetare sugerând că
folosirea tropilor asociați de regulă cu literatura science-fiction urmărește un scop precis: revenirea
din traumă, și acceptarea și acomodarea cu o nouă realitate (una diferită deoarece individul nu mai
poate fi același cu cel care a fost înainte de experiența războiului).
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(trad.) În toate operele de ficțiune, de fiecare dată când un individ se confruntă cu câteva variante alternative, el
alege una și le elimină pe celelalte; în ficțiunea aproape inseparabilă a lui Ts’ui Pên, toate variantele posibile de
rezultat se materializează.
(trad.) Mi-am spus în nenumărate rânduri, însă degeaba, că un om consumat de un act de lașitate e cu mult mai
complex și interesant decât cineva care e pur și simplu curajos.

În A Man Without a Country, (Un om fără de țară), chiar Vonnegut își ia angajamentul de a-și
retragele numele din secțiunea science-fiction – gen literar nu prea bine cotat la momentul respectiv.
I became a so-called science-fiction writer when someone declared that I was a
science-fiction writer. I did not want to be classified as one, so I wondered in what way
I’d offended that I would not get credit for being a serious writer. I decided that it was
because I wrote about technology and most fine American writers know nothing about
technology. (…) I think that novels that leave out technology misrepresent life as badly
as Victorians misrepresented life by leaving out sex. (A Man Without a Country: 19-20).4
Romanul Slaughterhouse-Five (Abatorul cinci) a fost publicat în 1969, la 24 de ani după
încheierea celui de-al doilea război mondial. Vonnegut a avut nevoie de acest hiatus pentru a aduna
îndeajuns de mult curaj încât să poată scrie romanul ce-i încununează cariera literară. Mărturisește:
“In 1968, the year I wrote Slaughterhouse-Five, I finally became grown up enough to write about
the bombing of Dresden. (…) Of course, another reason not to talk about war is that it’s
unspeakable.” (Vonnegut web: 20, 21). 5
Așa cum am văzut în capitolul precedent despre Borges, războiul nu implică nimic romantic sau
spectaculos. Am analizat povestirea The Other Death (Cealaltă moarte) și ne-am oprit asupra a
două rânduri ce ar putea sintetiza la fel de bine și filosofia anti-război a lui Vonnegut: “Poor little
mestizo bastard, he’d spent his whole life dipping sheep, and all of a sudden he’d gotten himself
swept up in that call to defend the nation.” (The Aleph and Other Stories: 56). 6
Trebuie, însă, să precizăm că trauma lui Vonnegut nu își are cauza doar în participarea la
război. Viața acestuia are un parcurs traumatic date fiind rădăcinile germane ale familiei,
sinuciderea mamei sale chiar de Ziua Mamei, moartea surorii și a cumnatului său, precum și adopția
nepoților. Dar chiar și trauma de război a lui Vonnegut este una atipică și prin urmare ceva mai
complicată. Pe de o parte aparține experienței celui de-al doilea război mondial, așadar implică
negarea lucrurilor ce nu pot fi rostite (în mod paradoxal Vonnegut a respectat această regulă - nu
pentru că a vrut ci pentru că într-adevăr nu a putut relata ce s-a întâmplat). Pe de cealaltă parte, chiar
4

(trad.) Am devenit un așa-zis scriitor de science-fiction când cineva a declarat că sunt un scriitor de science-fiction.

Nu mi-am dorit să fiu clasificat drept unul, așa încât am început să mă întreb c e ofensă am adus și ce anume nu mi-a
permis să fiu catalogat drept un scriitor cu greutate, Mi-am dat seama că a fost deoarece am scris despre tehnologie și
cei mai mulți scriitori de vază americani nu știu nimic despre tehnologie. (…) Cred că romanele care nu includ
tehnologia prezintă viața la fel de eronat ca și victorienii ce nu includeau sexul.
5
6

(trad.) În 1968, anul în care am scris Slaughterhouse-Five, am devenit într-un final suficient de matur ca să pot scrie
despre bombardarea Dresdei. (…) Bineînțeles, un alt motiv pentru care nu se vorbește despre război este pentru că
nu se poate vorbi despre așa ceva.
(trad.) Bietul venetic și-a trăit toată viața văzând de oi și s-a trezit dintr-o dată că e chemat să-și apere națiunea.

dacă Vonnegut nu a fost un autor de fapte reprobabile, a fost afectat de trauma răufăcătorului
întrucât acesta aparține și se identifică cu grupul criminalilor (americanii au bombardat Dresda și au
omorât mii de civili). Ba mai mult, criminalii nu sunt conștienți de propriul statut, iar faptele lor își
găsesc justificare întru-totul deoarece aceștia luptă împotriva ideologiei naziste sinonime cu
naționalitatea germană.
În Slaughterhouse-Five (Abatorul cinci), Vonnegut recurge la călătoria în timp deoarece
conștientizează că trebuie să rămână lucid. Martin Amis, al cărui roman, Time’s Arrow (Săgeata
timpului), va fi analizat în ultimul capitol al acestei teze folosește aceeași strategie a călătoriei în
timp. Diferența dintre cei doi constă în aceea că Amis își imaginează călătoria în timp pentru a
anihila realitatea Holocaustului, în vreme ce Vonnegut folosește anomaliile temporale (salturi
temporale în trecut și viitor fără niciun avertisment în prealabil) pe post de mecanism de adaptare.
Vonnegut a trecut printr-un război, Amis nu, însă ambii scriitori au ales călătoria în timp în locul
universurilor paralele deoarece nu pot ignora universul în care cel de-al doilea război mondial a
avut loc. Vonnegut a preferat să trateze acest subiect într-o manieră amuzantă (Billy arată ca un
flamingo, iar atunci când doi soldați sunt împușcați zăpada capătă culoarea șerbetului de zmeură);
Amis a preferat să folosească un vocabular șocant - chiar și atunci când recurge la umor (The Zone
of Interest – Zona de interes), proza sa își păstrează nota de duritate.
Am ales, de asemenea, ca într-unul din subcapitole să explorăm relația lui Vonnegut cu
știința în vederea unei mai bune înțelegeri a filosofiei sale de viață, dar și a altor două romane
asupra cărora ne oprim în teză: Cat’s Cradle (Leagănul pisicii) și Player Piano (Pianul mecanic).
Vonnegut nu a fost neapărat un adept al științei deoarece, în viziunea sa, știința e responsabilă de
cele mai mari acte de distrugere. După Marea Criză populația trăia sub certitudinea că salvarea va
veni de la oamenii de știință și matematicieni. Aflăm din documentarul lui Adam Curtis –
Pandora’s Box (trad. Cutia Pandorei), episodul 6 – A is for Atom (trad. A de la Atom) că oamenii de
știință sunt oameni ce poartă tunica de superoameni și se scaldă în lumina a o mie de astre. Puterea
științei nu mai avea opreliști, iar entuziasmul era contagios. Odată cu puterea nucleară, lumile
science-fiction au devenit realitate. Iar în lumea reală, puterea nucleară a devenit profitabilă și a
constituit bazele unui nou tip de afaceri. Cunoscând acest context, e lesne de înțeles ce a stat la baza
romanelor Player Piano și Cat’s Cradle. Numai că odată ce entuziasmul atomic se domolește, se
instalează treptat conștientizarea puterii necontrolate și a ceea ce s-ar putea întâmpla – așa se
justifică fricile lui Vonnegut și Amis.
Vonnegut are toate motivele să nu aibă încredere în știință – nu pentru că îi erau cunoscute
dedesubturile companiei General Electric, ci pentru că știința și progresul nuclear au inaugurat un
nou tip de distrugere. Mărturisește într-un documentar BBC: “I was born in 1922 and then I had a
father and a brother who believed strongly in technology. (…) I was a great believer in truth –

scientific truth – and then, as I once wrote, the truth was dropped on Hiroshima so I was hideously
disillusioned.” ("Kurt Vonnegut – So It Goes" 2014: Youtube). 7
Tema multiversului e mai apoi analizată în romanul Mother Night (Mama noapte);
încercăm, de asemenea, să demonstrăm în ce măsură povestea spionului e similară celei din
Grădina potecilor ce se bifurcă a lui Borges, întrucât însăși condiția de spion presupune o existență
dublă și universuri paralele. Howard Campbell Jr. (protagonistul romanului Moher Night) există în
superpoziție cuantică, este deopotrivă spion, trădător, nazist, anti-nazist, fascist. Poate fi orice din
acestea și este toate acestea.
Cercetarea de față se oprește și asupra umorului lui Vonnegut cu precizarea că acesta este
unul fabricat și auto-impus ca răspuns la traumă. Fiind pus in fața unor situații limită, extreme, râsul
oferă un refugiu. Cu toate că nu se regăsesc în Slaughterhouse-Five, vom include în analiza noastră
și caricaturile lui Vonnegut, justificarea fiind aceea că înțelegerea autorului și a operei acestuia nu se
poate face doar pe baza unui roman – caricaturile se regăsesc în aproape toate celelalte scrieri.
Considerăm că, dintr-un anumit punct de vedere, aceste caricaturi nu îl avantajează neapărat pe
autor deoarece pot sugera o lectură și scriitură superficială. În realitate, importanța lor este una
semnificativă, acestea repetând și consolidând ideile lui Vonnegut. Se prea poate ca includerea
caricaturilor în romane să se fi datorat influenței celui mai bun prieten al său – Saul Steinberg,
ilustratorul evreu născut în România.
Următorul subcapitol al tezei propune o analiză a romanului lui D. R. Popescu ce se axează
pe aceeași temă a războaielor lipsite de sens și a eroilor care nu sunt altceva decât oameni obișnuiți
– terminologia de erou fiind una impusă.
Romanul Întoarcerea tatălui risipitor a fost publicat în anul 2008 și necesită o lectură în
profunzime. Descrierile detaliate, firul narativ încâlcit, personajele construite după modelul celor lui
Swift, actorii care interpretează personajele, toate acestea îl fac pe cititor să înțeleagă că scrierea
unei astfel de cărți a necesitat timp și perseverență. Cu toate că e amuzant, romanul ascunde o
adevărată tragedie printre rânduri: tragedia non-valorii promovate, denigratorii ce-și doresc ca
lumea închipuită de ei să fie cea reală, oameni dezrădăcinați, familii destrămate, indivizi care suferă
și de care nu le pasă nimănui cu adevărat.
Trebuie, însă, să ne întrebăm în ce măsură romanul lui D. R. Popescu corespune tematicii
lucrării noastre. Respectiv, ce obiectiv urmărim dat fiind faptul că romanul nu trimite direct la fizica
cuantică și nici nu avem un autor catalogat (pe bună dreptate sau nu) drept autor de literatură
science-fiction. Ei bine, romanul ilustrează din plin tema noastră datorită puternicului mesaj antirăzboi afirmat încă din primele pagini. Ba mai mult, există o referire cuantică bine conturată ce se
7

M-am născut în 1922 și am avut un tată și un frate care credeau cu totul în tehnologie (…) Am crezut foarte mult în
adevăr – adevărul științific – și apoi, așa cum am scris cândva, adevărului I s-a dat drumul deasupra Hiroshimei și
am fost decepționat teribil.

datorează personajului Paraschiv care este și viu și mort în același timp, corespunzând în acest fel
principiului superpoziției cuantice. Propozițiile sunt afirmative, însă afirmația este imediat respinsă
de parcă naratorul ar spune două versiuni contradictorii ale aceleiași povestiri, ca și când
personajele ar trăi în universuri paralele iscate din bifurcare. Această structurare narativă dublă
urmărește un scop moral – acela de a arăta că lumea însăși e alcătuită din straturi, că unele straturi
sunt vizibile, altele nu, și că interogarea și analizarea a tot ce ne înconjoară este crucială de vreme
ce nu putem fi complet siguri de absolut nimic. Același lucru se aplică și valorilor supreme,
deoarece linia ce separă eroul de mercenar își pierde din contur. Dedesubtul lumii promovate drept
model de urmat se ascunde o alta în care predomină defectele.
Abatorul cinci (Slaughterhouse-Five) al lui Vonnegut jonglează cu ideea potrivit căreia a
scrie un roman anti-război (și prin extensie putem spune orice mesaj anti-război) e la fel de inutilă
ca și ideea scrierii unei cărți anti-ghețari. Au avut loc războaie și vor continua să aibă loc; aceasta
este concluzia la care a ajuns și Popescu: „...în timp ce ploaia, timidă, nevenindu-i să creadă ce
vede, se apleca și ea peste războiul de o noapte, de o mie și una de nopți, de treizeci de ani, de o
sută de ani, de două mii de ani, de ani fără număr...”. (Popescu 2008: 12). De asemenea, nu putem
ignora întreaga epopee erou – anti-erou pe care este construit romanul. Popescu este extrem de
iscusit în arta detalierii, deopotrivă întinzând firul narativ până în punctul limită, fără însă a uita de
esențial, și anume de dezbaterea noțiunii de erou bazată pe ideea că toți cei comemorați sunt morți,
ceea ce face ca statutul lor să nu mai prea conteze. Trimiterile la fizica cuantică se găsesc din
abundență în romanul lui D. R. Popescu – superpoziția cuantică, universurile paralele, principiul
incertitudinii al lui Heisenberg adaptat la viața într-un sat: „Doamne, e groaznic să te trezești din
somn și să bagi de seamă că tot ce ai visat se întâmplă sub ochii tăi!… Să n-ai cum opri visul, să nu
poți face nimic-nimic?! Ca și cum ai ieși din mersul zilei și-ai intra într-o altă zi, care e a cui?...”
(Popescu 2008: 39).
Existența unui univers paralel îi permite lui Paraschiv să fie viu și în siguranță, departe de
iraționalitatea războiului. Se prea poate ca Filofteia Năsturel să nu fi auzit vreodată de pisica lui
Schrödinger și de fizica cuantică, însă cumva reușește să vizualizeze ceea ce alții abia își
imaginează – superpoziția cuantică, faptul că particulele nu numai că pot, ci chiar există simultan în
stări ce se suprapun. Îi spune prefectului: „Vedeți, el este și în coșciug… și pășește și printre noi!
(…) Aici e vorba de o realitate – cuprinsă în copârșeu! - și de o altă realitate… fantastică...”
(Popescu 2008: 191-192).
Pe lângă universurile paralele propuse, D. R. Popescu reușește să creeze o stare de confuzie
adițională plămădind un univers paralel, o nouă lume palpabilă cu ajutorul actorilor ce pun în scenă
întreaga înmormântare cu scop documentar: „- Dumneata ești chiar doctorul Sebastian, de la morgă,
sau ești de-al nostru, actorache?… - Are vreo importanță?”

Popescu recurge la universuri paralele pentru că acestea îi oferă speranța unui univers, a unei lumi și
a unei Cioromârda în care non-valoarea rămâne non-valoare, fie că e una matematică sau umană, și
e tratată corespunzător. Pentru moment realitatea și universul în care locuiește nu acordă prea mare
importanță principiilor și valorilor morale. În matematică, valoarea locului se referă la poziția
ocupată de o cifră în rândul unităților de ordin superior – al zecilor, sutelor, miilor - (în 2019, de
exemplu, 2 se află în poziția miilor și valoarea sa este de două mii, în vreme ce 0 se află în poziția
sutelor, dar valoarea sa este 0). Problema Cioromârdei este că matematica funcționează aici după
alte formule – valoarea 0 nu există, judecata morală e suspendată.
Al doilea capitol este dedicat analizei romanului lui Ackroyd – The Plato Papers (trad.
Documentele lui Platon) și colecției lui Grămescu de povestitri speculative – Aporisticon. În
romanul lui Ackroyd se face în mod constant trimitere la Platon, autorul teoriei formelor
exemplificată în binecunoscuta alegorie a peșterii. Aceasta ar putea fi foarte bine considerată drept
prima încercare de a formula o nouă teorie ce avea să fie definită secole mai târziu – multiversul,
existența simultană a unor realități diferite. În plus, alegoria peșterii anunță principiul incertitudinii
lui Heisenberg ce postulează că proprietățile fizice observabile sunt supuse unor schimbări care nu
pot fi anticipate ceea ce înseamnă că valorile lor nu pot fi măsurate cu precizie. Aceasta se datorează
nu faptului că instrumentele folosite nu pot efectua măsurători precise, ci însăși stării de
incertitudine inerente naturii. Platon din romanul lui Ackroyd nu este întru totul convins de
realitatea din jurul său și este conștient că perspectiva sa este una limitată. Aflăm și despre o
călătorie, o descindere pe care acesta o face în Mouldwarp, lumea inferioară a strămoșilor, lume ce
coexistă cumva cu a sa: “I will debate with you on the merits of two realities existing
simultaneously, and together we may decide that all versions and visions of the world may coexist
eternally.” (Ackroyd 2000: 100-101). 8 Trimiterile la teoria multiversului sunt atât de evidente încât
chiar nu le putem ignora.
Analiza peșterii propusă de noi merge pe filiera interpretărilor noii fizici. Peștera ar putea
corespunde unei găuri negre mai mici ce conține o singularitate. Cercetările recente tind să
contrazică presupunerea inițială potrivit căreia ireversibilitatea ar fi caracteristica principală a
găurilor negre. Platon se întoarce din călătorie, ori aceasta înseamnă că peștera este o gaură neagră
ce deschide o poartă înspre un univers nou. Lucrul acesta este posibil datorită teoriei gravitației
cuantice cu bucle - LQG pe scurt. Aceasta a fost propusă relativ recent, în 2006, și încearcă să
soluționeze unele neajunsuri ale teoriei Big Bang și ale teoriei generale a relativității care nu poate
explica ce s-a petrecut înainte de singularitate, de Big Bang. Un alt neajuns ar fi așa numitul
paradox al pierderii de informație într-o gaură neagră și reducerea la singularitate. Potrivit teoriei
gravitației cuantice cu bucle, universul nu s-a ivit din nimic drept rezultat al Big Bang-ului. Înainte
8

(Trad.) Voi dezbate împreună cu voi meritele a două realități ce există simultan și vom putea decide că toate
versiunile și viziunile lumii ar putea coexista etern.

de Big Bang trebuie să fi existat un alt univers redus la dimensiunea unui punct ce a explodat în Big
Bang și apoi s-a redus din nou generând un proces repetitiv sau o buclă.
În primul capitol, noile universuri create aveau menirea de a alina traumele de război. Aici,
în operele lui Ackroyd și Grămescu avem de-a face cu războaie de idei și traume la fel de puternice.
Platon este un individ independent – el nu poate funcționa ca parte a unui sistem ce absoarbe toate
individualitățile în numele uniformității: “Conscience is knowledge with others. Here we are all one
city. We are the limbs of the city. We are a common body. How can you wish to part yourself from
us?” (Ackroyd 2000: 117).

9

Londonezul Platon se opune perfecțiunii imaginate de grecul Platon

atunci când și-a închipuit orașul ideal cu principii de guvernare corecte. În Republica, Platon
trasează regulile după care trebuie să fie condus un oraș perfect – Kallipolis – cârmuit și păzit de
filosofi (deoarece ei sunt cei care cunosc Formele). Nu există urmă de îndoială că Londra anului
3700 este construită după modelul orașului ideal din Republica. Știm că Paznicii au
responsabilitatea de a-i sechestra pe locuitorii Londrei în granițele propriului rol social și că tot ei îl
condamnă pe Platon pentru crima de a fi rostit că nu putem fi siguri de nimic. Aceasta este trauma
lui Platon – dorința lui de a evada dintr-un oraș ce reprimă orice semn de individualitate și
originalitate. Faptul că în final Platon este achitat pe motiv că ar fi căzut pradă unui soi de febră sau
halucinații nu îi aduce alinare lui Platon, acesta preferând exilul. Nimic nu poate fi mai înjositor
decât conștientizarea de a fi privit drept un individ cu tulburări psihice. Dacă Platon dorește să fie
acceptat în continuare în oraș, atunci trebuie să jure supunere Paznicilor – gândurile lui nu pot fi
altele decât cele ce respectă criteriile stabilite de conducători. Cu alte cuvinte, trebuie să plece capul
în fața cenzurii – sindromul de neconfundat al totalitarismului.
Tema orașului construit și păzit de indivizi care se consideră ca aparținând unei caste
superioare se regăsește și în opera scriitorului român Mihail Grămescu – în special în povestirea
Farmacopedie pentru inițiați (Calambur)... Întocmai ca și în romanul lui Ackroyd în care Paznicii
fac legea, Arhitecții lui Grămescu conduc lumea. Aceștia sunt constructorii unui Burg, un spațiu
menit să păstreze iluzia perfecțiunii și a unei singure realități și istorii posibile: „Arhitecții se cred în
sinea lor superiori tuturor celorlați oameni. Arhitecții sunt cei care construiesc Istoria și Realitatea
înconjurătoare. Din punctul lor de vedere, lumea se împarte în Arhitecți și actori manipulați, și nici
o altă categorie nu își mai are rostul.” (Grămescu 2015: 141).

10

Platon al lui Ackroyd nu are voie să

ridice vălul de iluzie de pe ochii concetățenilor. Aceștia sunt conștienți doar de o singură realitate și
o singură istorie; orice tentativă de a înlătura iluzia este aspru pedepsită.

9

(Trad). Conștiința înseamnă cunoaștere cu ceilalți. Aici formăm cu toții un oraș. Suntem unul și același trup. Cum
să-ți dorești să te separi de noi?
10 (Trans.) The Architects believe themselves to be superior to all the rest of the people. The Architects are those who
build History and the surrounding Reality. As far as they are concerned, the world is divided into Architects and
manipulated actors, and no other category is needed.

Cea mai mare spaimă a Arhitecților lui Grămescu este că ar putea fi deconspirați sau că ei înșiși ar
conștientiza autoiluzionarea: „și spaima lor cea mai mare este tocmai că dacă ar exista cineva care
să gândească altfel decât ei, ar exista primejdia de a avea dreptate, și de a-i convinge și pe ei de ceea
ce nu vor cu niciun preț să fie convinși, căci zdruncinarea convingerilor lor li se pare cea mai mare
erezie...” (Grămescu 2015: 139). 11
Complexitatea colecției Aporisticon amintește de genialitatea și non-conformismul lui
Borges; Grămescu, întocmai ca și scriitorul argentinian și-a putut închipui lumea minuțioasă a
găurilor negre sau lumea instabilă și greu de înțeles a fizicii cuantice. Presupunem cu o anumită
doză de certitudine că datorită cenzurii vremii și a unei selecții bibliografice impuse cititorilor,
Grămescu nu a fost cel dintâi să afle despre descoperirile recente din lumea instabilă a particulelor.
Însă chiar și așa temelia unor povestiri semnate de acesta a fost construită cu cărămizi cuantice, în
timp ce alte povestiri experimentează cu idei din aceeași sferă. Sau, am putea spune și noi că
povestirile sunt și cuantice și non-cuantice în funcție de persoana observatoare. Dăm un exemplu
pentru acest din urmă caz – povestirea Visul perfecțiunii: „Era in 1980. Aveam o familie. îmi
iubeam soția. îmi scoteam copilul la plimbare. Etc. O banală viață de familie, ca oricare alta.
Cenușă a tuturor existențelor. Potențiale și reale. (Am folosit particula „și” nu „sau”, vă rog să țineți
cont de asta).” (Grămescu 2015: 396).

12

Avertismentul din paranteză îl înștiințează pe

cititor/observator despre natura cuantică a povestirii, mai exact despre scenariul în care două stări
diferite sunt posibile concomitent ca și în cazul experimentului mental cunoscut sub numele de
pisica lui Schrödinger.
Tema multiversului se regăsește în povestirile lui Grămescu, însă vom selecta doar câteva pe
care le considerăm relevante pentru analiza noastră. De asemenea, vom diferenția între multiversul
științific creat cu efortul științei (fie că e matematică sau fizică) și multiversul lingvistic creat de
limbaj prin rostire.
Întocmai ca și Platon, fie că vorbim de filosof sau de personajul lui Ackroyd, și traseul
ascendent al lui Grămescu este curmat de cercul limitat al existenței sale. Este perfect conștient că
potențialul său intelectual trebuie să fie ajustat astfel încât să corespundă criteriilor politice ale
timpului. Putem presupune în felul acesta că angoasa resimțită de unele personaje ca urmare a
conștientizării propriului potențial este de fapt angoasa autorului. Poate că noțiunea de traumă este
mult prea puternică pentru a putea fi folosită în cazul autorului român, însă povestirile sale trădează

11 (Trans.) … and their biggest fear is that if there were anyone to think differently from they themselves, they might
be in danger that that person be right and convince them of what they, under no circumstance, want to be convinced
of, since to them the shattering of their own beliefs is the biggest sacrilege there could be.
12 (Trans.) It was in the year of 1980. I had a family. I loved my wife. I would take my kid out for a walk. Etc. An
average family life, like any other. The remaining ash of all the existences. Possible and real. (I used the particle
“and” not “or,” please be aware of this). Is

un sentiment de neliniște. Asemenea lui Platon, realul sau cel imaginat, Grămescu nu-și găsește
locul.
Al treilea capitol aduce în prim-plan Săgeata Timpului a lui Marin Amis. Analiza trebuie să
pornească de la însuși titlul romanului, sintagma ,,săgeata timpului” fiind un concept regăsit în
fizică. Obișnuim să percepem lucrurile ca mișcându-se doar într-o direcție – dinspre trecut înspre
viitor. Ne amintim trecutul, însă ne putem doar imagina viitorul – nici măcar nu-l putem prezice
întru totul. La nivel macroscopic fenomenele urmează clar direcția înainte, însă la nivel cuantic
procesele și legile fizice nu țin cont de această direcție, nu au nevoie de o săgeată a timpului, ele
putându-se mișca și înapoi. Dar există și o excepție, așa-numita entropie a lui Boltzmann. Acesta a
propus și o explicație entropiei crescute a unui obiect atunci când obiectul devine activ. Entropia se
referă la lipsa ordinii sau la descompunerea inevitabilă ce caracterizează absolut totul (o casă se va
surpa în cele din urmă, ceaiul fierbinte dintr-o ceașcă se va răci). Entropia pare să urmeze același
traseu ca și săgeata timpului. Dacă entropia sporește e pentru că atomii găsesc mai multe variante de
rearanjare. Ne amintim trecutul și niciodată viitorul pentru că viitorul înseamnă entropie crescută –
mai multe posibilități pentru atomi, în timp ce trecutul are o entropie redusă. Dacă aplicăm legile
entropiei la romanul lui Amis, atunci viitorul ar trebui să ofere mai multe posibilități, atomii s-ar
putea rearanja - ceea ce este, într-adevăr, încurajator. Lucrul acesta este posibil fiindcă datorită
inversării temporalității în romanul lui Amis, viitorul este unul în care Odilo este o ființă inocentă
care ar putea deveni orice altceva decât criminal. Dar trebuie să clarificăm: săgeata timpului
urmează direcția trecut - viitor. În romanul lui Amis îl vedem pe Odilo întinerind în loc să
îmbătrânească – ori, potrivit legilor fizicii, aceasta nu este entropie. Este însă entropie pentru
narator, pentru conștiința care se mișcă înainte și îl vede pe criminalul de Odilo dispărând într-un
final, devenind atomi ce se pot aranja și rearanja în ceva mai bun.
Folosind procedeul inversării cronologiei, Amis dorește să anihileze evenimentele oribile ale
celui de-al doilea război mondial. În mod surprinzător, toate actele de distrugere devin acte de
creație. Spre deosebire de Vonnegut, Amis a preferat să se axeze doar pe personajele negative – e
posibil ca această predilecție să se datoreze sechelelor lăsate de un eveniment groaznic din tinerețea
autorului – uciderea verișoarei sale de către un criminal în serie și descoperirea oribilului act doar
douăzeci de ani mai târziu. Odilo Unverdorben este un monstru al încrederii în sine și un zelos al
supremației față de alți oameni. Un soldat perfect, fără obiecții, el este prototipul răufăcătorului.
Diferența dintre Vonnegut și Amis constă în această portretizare a personajului negativ – în cazul lui
Vonnegut diferența dintre criminal și individul obișnuit nu este întotdeauna vizibilă, existând
schimbări frecvente de tabere. Încă o dată personajul lui Howard Campbell Jr. reprezintă cel mai
bun exemplu ce poate fi dat și care se poate datora experienței de război a lui Vonnegut și

conștientizării faptului că un criminal poate deveni victimă, iar victima poate, la rândul ei, să devină
un ucigaș înrăit:
Mengel was speaking of Rudolf Franz Hoess, the commandant of the extermination
camp at Auschwitz. In his tender care, literally millions of Jews were gassed. Mengel
knew a little about Hoess. Before emigrating to Israel in 1947, Mengel helped to hang
Hoess. And he didn’t do it with testimony, either. He did it with his two big hands.
‘When Hoess was hanged,’ he told me, ‘the strap around his ankles – I put that on and
made it tight.’ ‘Did that give you a lot of satisfaction?’ I said. ‘No,’ he said. ‘I was like
almost everybody who came through that war.’ ‘What do you mean?’ I said. ‘I got so I
couldn’t feel anything,’ said Mengel. ‘Every job was a job to do, and no job was any
better or any worse than any other.’ ‘After we finished hanging Hoess,’ Mengel said to
me, ‘I packed up my clothes to go home. The catch on my suitcase was broken, so I
buckled it shut with a big leather strap. Twice within an hour I did the very same job –
once to Hoess and once to my suitcase. Both jobs felt about the same.’ (Mother Night:
10-11). 13
Amis a optat pentru portretizarea criminalului pentru a ne reaminti ce s-ar putea întâmpla
dacă umanității i-ar fi permise excesele. Și-a imaginat săgeata timpului parcurgând traseul invers
pentru a anula un eveniment istoric. Aceasta este modalitatea sa de a ieși dintr-o situație umilitoare
ce debilitează și defăimează însăși noțiunea de ființă umană. Mai trebuie spus că Amis a folosit
ideea călătoriei în timp înainte de Time’s Arrow (Săgeata timpului). A făcut-o în povestirea “Bujak
and the Strong Force or God’s Dice” (trad. Bujak și forța sau zarurile Domnului) inclusă în colecția
Einstein’s Monsters (Monștrii lui Einstein) unde se dovedește a fi un bun cunoscător al fizicii
cuantice. Printre rândurile povestirii se întrevăd remarcile personale ale lui Amis și mărturisirile
acestuia care-l ajută pe cititor să surprindă frânturi din filosofia autorului: “Now I’ve grown up a
little and realize I have absolutely nothing to fear, except the end of the world. (…) Genocide has
had its day and we’re on to something bigger now. Suicide.” (Amis 1987: 36). 14
13 (trad.) Mengel vorbea despre Rudolf Franz Hoess, comandantul lagărului de exterminare de la Auscwitz. Sub
oblăduirea sa, au fost gazați milioane de evrei. Mengel știa câte ceva despre Hoess. Înainte de a emigra în Israel,
Mengel a ajutat la spânzurarea lui Hoess. Și nici n-a făcut-o cu martori. A făcut-o cu cele două mâini mari ale sale.
‘Când Hoess a fost spânzurat,’ mi-a spus el mie, ‘ curelușa de la genunchi – i-am pus-o și am strâns-o tare.’ ‘Și ți-a
dat multă satisfacție?’ am întrebat eu. ‘Nu,’ a spus. ‘Am fost ca oricine altcineva care a ieșit din războiul acela.’
‘Cum adică?’ am întrebat. ‘Păi am ajuns să nu mai simt nimic,’ a spus Mengel. ‘Fiecare sarcină era o sarcină care
trebuia îndeplinită și niciuna nu era mai bună sau mai rea decât alta.’ ‘După ce am terminat să-l spânzurăm pe
Hoess,’ mi-a spus Mengel, ‘mi-am împachetat hainele să plec acasă. Prinzătoarea de la valiză era ruptă așa că am
strâns-o bine cu o curea mare de piele. De două ori în decursul unei ore am făcut același lucru – o dată lui Hoess și
o dată valizei mele. Amândouă au presupus același lucru.’
14 (trad.) Acum am crescut puțin și-mi dau seama că nu există aboslut nimic de care să-mi fie frică, excepție făcând
sfârșitul lumii (…) Genocidul și-a avut zilele de glorie, acum ne îndreptăm spre ceva mult mai grav. Suicidul.

Amis include noțiuni științifice în scrierile sale pentru că vremurile în care trăiește nu-i
permit să aleagă ignoranța. Spre deosebire de Vonnegut, convins că dezvoltarea științei presupune în
mod inevitabil distrugerea omenirii, Amis nu își propune să critice știința, în ciuda titlului colecției
de povestiri Einstein’s Monsters (Monștrii lui Einstein). Amis folosește știința pentru că vrea să știe
tot ce se poate ști – fie că e vorba de noi convingeri religioase, noi teorii ale particulelor sau
secretele jocurilor electronice de noroc (a dezvoltat pasiunea și dependența de jocuri din anii 80 în
Invasion of the Space Invaders – Invazia invadatorilor spațiului).
CONCLUZII
Pentru a putea concluziona trebuie să ne amintim punctul de plecare și anume premisa
potrivit căreia noțiunile ce se regăsesc în fizica nouă sunt folosite uneori intenționat, alteori intuitiv
de către diverși autori fie cu scopul de a ieși din situații de criză (în special ca răspuns la evenimente
traumatice), fie ca avertisment cu privire la ce s-ar putea întâmpla atunci când ne pierdem
umanitatea (citându-l pe Vonnegut -

„Suntem sănătoși în măsura în care ideile noastre sunt

umane”).
Analiza noastră se bazează pe șase scriitori care aparțin unor timpuri și spații geografice
diferite, dar ale căror opere tratează aceleași subiecte și propun aceeași viziune morală – una ce
blamează suprimarea spiritului uman. Ori de câte ori avem de-a face cu situații pe care nu le putem
controla, punem sub semnul întrebării necesitatea acestor situații precum și participarea noastră sau
alegerea de a fi participanți la aceste situații. De exemplu, dezastrele naturale nu sunt alegerea
noastră astfel că, în ciuda sentimentului de nedreptate, găsim cumva alinare, știind că poate așa a
fost sortit și că nu suntem singurii care pătimesc. Deși în doliu, spiritul uman va renaște. Însă spre
deosebire de dezastrele naturale, războaiele se află sub controlul nostru, iar participarea devine o
alegere personală (imaturitate, manipulare, moda zilei, dorința de afirmare a masculinității), sau una
impusă. În ambele cazuri spiritul uman este strivit, iar răul produs e permanent indiferent de tabăra
în care ne aflăm.
Cele două războaie mondiale au zguduit din temelii spiritul uman și credința că suntem
modelați dupa chipul divinității. Dar cum s-a putut întâmpla una ca asta, cum poate divinitatea fi
atât de crudă și lipsită de sens? Natura animalică, instinctuală a ieșit la suprafață. Pusă în fața unei
asemenea situații fără precedent, literatura a găsit două modalități de a face față – folosind aluzii,
dislocări temporale și în general tot felul de tehnici ce mai degrabă fac aluzie la atrocități decât să le
descrie detaliat, sau încorporând noile teorii științifice care speculează existența altor universuri
decât cel știut de noi. Jago Morrison folosește sintagma „altceva” pentru a se referi la scriitorii
rămași fără alternative, nevoiți să recurgă la o nouă estetică literară. Pentru noi, acel „altceva” este

multiversul noii fizici: “In the wake of such events – and under the shadow too of the always
imminent, nuclear holocaust that hung over the heads of everyone for the majority of the post-war
period – it seemed to many writers that a new set of aesthetics was required, whether based on
disjunction, allusion, dis-memory or something else, to deal with subject matter that is essentially
overwhelming.” (Morrison 2003: 23). 15
Argumentăm în teză că opera lui Kurt Vonnegut este cea care combină cel mai bine rupturile
de memorie și acel „altceva”. Altceva-ul lui Kurt Vonnegut este falsul science-fiction. S-a întâmplat
ca genul science-fiction să fie la îndemână – genul potrivit la momentul potrivit. Dar a avut un scop
bine definit – acela de servi drept terapie autorului.
Afirmam câteva aliniate mai sus că atunci când a avut de-a face cu atrocitățile Holocaustului,
literatura a preferat să opereze cu aluzii în locul detaliilor. La prima vedere afirmația pare a
contrazice Săgeata Timpului dat fiind faptul că unele detalii sunt de-a dreptul tulburătoare. Însă
actul distrugerii devine unul al creației prin prisma tehnicii cronologiei inversate, astfel încât
afirmația devine din nou una validă. Nu e vorba doar de crime… Zona de interes, celălalt roman al
lui Amis pe tema Holocaustului e construit doar pe aluzii. Am încercat, de asemenea, să arătăm că
deși nu a participat la război, Amis a fost la fel de tulburat precum Vonnegut, motiv pentru care am
folosit sintagma traumă prin empatie pentru a ne referi la cazul său special.
Cu toate acestea, obiectivul pe care ni l-am propus să-l atingem – acela că folosirea
multiversului în literatură este o reacție la traumă – nu se limitează doar la trauma Holocaustului sau
a războiului. De asemenea, atunci când vorbim despre trauma Holocaustului trebuie să luăm în
considerare și trauma criminalului. Facem asta atunci când analizăm Săgeata timpului, în primul
rând deoarece însuși Amis a ales să se axeze pe personajele negative, iar în al doilea rând deoarece
trauma criminalului este analizată în studiile recente despre Holocaust. Așa cum am încercat să
arătăm în teză, situația criminalului lui Amis este destul de complexă și complicată datorită
posibilității interpretării duble: crimele pot fi justificate prin contextul istoric, însă pot fi la fel de
bine interpretate drept porniri malefice înnăscute.
Borges și D. R. Popescu nu fac neapărat referire la Holocaust în operele pe care le-am
analizat. Aceștia se referă, mai degrabă, la prototipul războiului – se poate întâmpla oriunde,
oricând, tehnologia poate fi mai mult sau mai puțin avansată, cei implicați mai mult sau mai puțin
numeroși. Însă războaiele par a fi la fel de vechi precum însăși speța umană – 2001: Odiseea
spațială – filmul lui Kubrick descrie evoluția rasei umane ca rezultat al unui astfel de conflict – un
om-maimuță ucide un alt om-maimuță. Fără a ține de domeniul imaginației, știm astăzi că triburile
din trecut pe care ne place să ni le închipuim într-un scenariu idilic în sânul naturii, erau de fapt
15 (trad.) Drept urmare a unor asemenea evenimente și sub amenințarea holcaustului nuclear, mereu iminent, ce-i
pândea pe toți cei din perioada de după-război – scriitori au simțit nevoia unei noi estetici literare, fie că era una
bazată de disjuncție, aluzie, dis-memorie ….. sau altceva, pentru a trata un subiect cu adevărat copleșitor.

extrem de violente, și că torturile și crimele erau la ordinea zilei. Este o viziune pesimită, dar se
pare că omenirea încă mai are nevoie de secole pentru a deveni umană. Încă o dată, autorii analizați
împărtășesc aceeași viziune a războaielor ce degradează specia umană. Reprezentând opusul
neputinței, aceștia refuză să accepte scenariul și luptă cu arme inteligente care creează lumi în care
există victime, traume și disperare, dar și căi de evadare ce pot fi utopice, imaginare, nu lipsite însă
de un efect catartic.
Nu doar războaiele generează traume. Factorii declanșatori pot fi diferiți, însă traumele au în
comun distorsiunea temporală, reprimarea amintirilor sau memoria selectivă. Scrierile lui Ackroyd
și Grămescu nu sunt centrate pe tema războiului ce presupune luptă efectivă și nici pe Holocaust.
Războaiele lor sunt mai discrete și implică grupări și sisteme de gândire. Sunt războaie împotriva
unui sistem care, la fel ca războaiele luptate pe front, zdorbesc spiritul uman negându-i
individualitatea. Platon din romanul lui Ackroyd este un rebel care duce o bătălie de idei. Este
exonerat în final dar alege exilul deoarece nu poate accepta compromisul.
Romanul lui Ackroyd este scris în cel mai bun stil nou istorist. Autorul folosește din plin
metanarațiunea, cum ar fi evoluția continuă a omenirii de-a lungul timpului. În Documentele lui
Platon, epocile ce se succed ocupă paradigme epistemologice închise care nu evoluează din cele
precedente și care nici nu sunt deschise unor dezvoltări ulterioare. Există o ruptură clară între epoci,
fiecare generație nouă comentând ironic despre stupiditatea predecesorilor – în măsura în care au
acces la documente ce sunt întotdeauna fragmentate, distruse sau combinate aleatoriu astfel încât
chiar și filosofii ajung la concluzii hilare.
În ceea ce-l privește pe Grămescu, bătălia împotriva sistemului funcționează mai mult la
nivel personal decât la nivel de personaje. Regimul comunist, cel real, se aseamănă cu Londra
viitorului imaginat de Ackroyd în care oamenii sunt îngrădiți, li se spune ce să gândească și ce să
facă. Însă spiritele libere, vizionare găsesc întotdeauna o modalitate de evadare. În felul acesta se
justifică recurgerea la universuri și lumi noi. Platon face o călătorie în lumea de dedesubt,
personajele lui Grămescu accesează alte dimensiuni. Ambii scriitori insistă pe ideea potrivit căreia
călătoriile nu implică neapărat o schimbare de granițe; aceștia accesează noile lumi din interiorul
lumilor în care se află deja (a se consulta Simfonia Viitorului a lui Grămescu sau Formula a
aceluiași autor).
Așadar, nu putem ignora aluziile la găurile negre ce sunt portaluri spre alte universuri. Și
nici nu putem ignora mințile ilustre din spatele acestor scrieri, strădania, pasiunea și dedicația. E
nevoie de curaj să poți scrie despre o posibilă gaură neagră ce deschide un nou univers (Grămescu)
în timp ce paginile scrise sunt atent analizate de comitetul de cenzură. E nevoie de curaj să te
folosești de ceea ce pare a fi literatură science-fiction pentru a putea avertiza omenirea în legătură
cu greșelile trecutului și cele ce vor urma. E nevoie de curaj să poți scrie despre Holocaust ca și

când ar fi un act de creație (Amis), și e nevoie de curaj să scrii atunci când pierderea vederii e doar
o chestiune de timp (Borges). Suntem aproape convinși că folosirea conceptelor din noua fizică nu a
fost întotdeauna intenționată. A fost mai degrabă una bazată pe intuiție, scriitorii folosind ce s-a
nimerit sau ce s-a potrivit. Însă doar abordarea științifică și interdiscliplinară (folosită conștient de
data aceasta) poate oferi cea mai bună înțelegere a operelor supuse analizei. Altfel, frazele care
descriu un univers ce se bifurcă, pe Paraschiv – mort și viu în același timp, credința lui Platon în
existența simultană a două realități, s-ar risipi. Pe parcursul studiului am încercat să analizăm
fiecare ipostază ce oferă posibilitatea unei interpretări cuantice. Posibilități încă există și poate că
interpretările viitoare vor oferi noi analize și semnificații.
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