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Lumi alternative 

De la legitimarea genurilor SF şi fantasy 
la teoria lumilor posibile 

Marius Conkan 

Stăpânul inelelor de J .R.R. Tolkien, seria de J .K. Rowling, precum şi seria 
Cântec de gheaJă şi/oe (ecranizată sub titlul ) de George R.R. Martin 
au devenit, mai ales în urma transpunerii lor cinematografice, nişte ficţiuni globale, 
demonstrând încă o dată faptul că lumile posibile, din zona literaturii SF şi 
o relevanţă majoră în gramatica fenomenelor socioculturale. Nu e puţin lucru ca anumite 
genuri literare, considerate până nu demult periferice sau inferioare în raport cu pro
ducţiile estetice (cele care ar alcătui, în accepţiune clasică, un canon), să 
catalizeze, prin instrumentele media, reacţii la nivel mondial şi să fie concurente, în 
planul receptării, cu dezbaterile sociopolitice de anvergură. Aceasta este modalitatea prin 
care lumile ficţionale de tip şi SF ocupă treptat domeniul realităţii, confirmând 
argumentele multor teoreticieni ai "multiversului", potrivit cărora lumea reală constituie 
doar o altă dimensiune în orizontul de lumi posibile. O atare idee este clar nuanţată de 
Bertrand Westphal, care susţine că, după amurgul "textolatriei" structuraliste, "un text 
nu mai reprezintă un simplu text ; un text deschide o nouă lume în constelaţia de lumi, 
unele reale sau mai puţin reale, iar altele în mod evident fictive", şi că „spaţiul global de
vine un amestec de reprezentări eterogene într-un sens pe deplin postmodern" (Tally Jr., 

Alături de asemenea abordări geocritice recente, care încearcă să exploreze relaţia 
dintre spaţiile reale şi cele imaginate, în contextul unor fenomene globale specifice, şi 
"să cartografieze lumi posibile, să creeze hărţi plurale şi paradoxale, întrucât geocri
tica înglobează spaţiul în eterogenitatea sa mobilă" (Westphal, 2011, p. 73), se cuvine 
a fi menţionaţi doi dintre cercetătorii care au pus bazele teoriei despre lumile posibile. 
Este vorba, fireşte, de Toma Pavel, cu celebra sa carte Lumi ficJionale (1992), şi de 
Lubomfr Dolezel, cu (1998), ale căror demersuri se dovedesc a fi folo-
sitoare în analiza literaturii SF şi . De pildă, Dolezel consideră, în cadrul a ceea 
ce numeşte „Multiple-World Frame", că lumile posibile (şi, implicit, cele ficţionale), 
create pe temelia altor lumi posibile (Goodman, 1985), au o ordine generală proprie, 
furnizată de legi şi modalităţi interne de construcţie. Această perspectivă este diametral 
opusă doctrinei mimesisului, care aderă la modelul unei lumi unice (realitatea) şi pare 
să opereze după postulatul Leibniz-Russell: "Lumea reală nu poate fi domiciliul particu
larilor ficţionali" (Dolezel, 1998, p. 9). 
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fantasy

Modern Fantasy: Five Studies, 1975), 
The Fantasy Tradition in American Literature, 1980), 

Înainte de a oferi o definiţie pentru cronotopul literaturii şi SF (pornind de 
la teoria lumilor posibile) şi de a cartografia bazinul semantic al acestor genuri literare 
în România, este important să trecem în revistă principalele abordări teoretice din spaţiul 
occidental care, într-un fel sau altul, a produs asemenea literaturi. Aşa cum vom vedea, 
aceste abordări folosesc ca principal criteriu relaţia (adesea disjunctivă) dintre lumea 
imaginară şi „realitate" (sau lumea primară a autorilor şi cititorilor), fără să pună 

neapărat accentul pe autonomia universurilor ficţionale, analizate mai ales prin ceea ce 
preiau din sociopoetica spaţiului real. Termen introdus pentru prima dată de poetul 
englez William Wilson în 1851 (Wolfe, 1986, p. 108), deşi folosirea lui populară nu 
datează înainte de 1929 (prin Hugo Gernsback), ,,science fiction" şi, ulterior, literatura 
SF au primit nu mai puţin de 32 de definiţii (aşa cum aflăm dintr-un dicţionar realizat 
de Gary K. Wolfe), dintre care le voi aminti pe cele care sunt mai relevante pentru 
analiza SF (Wolfe, 1986, pp. 110-111): ,,încercarea de a trata raţional posibilităţile alter
native, într-o manieră care este antrenantă" (Lester del Rey, 1971); ,,o explorare 
ficţională a situaţiilor umane, făcute perceptibile prin implicaţiile ştiinţei recente" (Robert 
Scholes, 1975); un text este SF „dacă lumea sa narativă este cel puţin diferită faţă de 
a noastră, iar acea deosebire pare să fie împotriva fondului produs de un sistem organizat 
de cunoaştere" (Rabkin, 1976); ,,un gen literar ale cărui condiţii necesare şi suficiente 
sunt prezenta şi interacţiunea dintre înstrăinare şi cunoaştere, şi al cărui instrument 
formal major este un cadru imaginar, alternativ lumii empirice a autorului" (Suvin, 
1979); ,,un tip de ficţiune care, spre deosebire de cea confesivă si psihologică, este 
concentrată asupra relaţiei dintre individ şi mediul său natural şi artificial, şi care, spre 
deosebire de opere precum Spenser, 1590 , admite că perspectiva 
ştiinţifică - chiar dacă este imperfectă şi este cauza frecventă a crizei umane - rămâne 

încă cel mai bun instrument în abordarea acestor medii" (Keeling, 1979); ,,orice text 
ficţional, incluzând teatrul şi poezia narativă, specializat în speculaţii plauzibile privind 
existenta sub condiţii schimbate, dar care sunt de conceput raţional, într-un trecut sau 
prezent alternativ, ori în viitor" (W. Warren Wagar în 1982, definind literatura speculativă). 

Pe de altă parte, în acelaşi dicţionar, intitulat 
(1986), Gary K. Wolfe face un inventar al definiţiilor termenului 

selectează 20 de definiţii), dintre care le voi cita doar pe cele mai concludente (Wolfe, 
1986, pp. 38-40). Astfel, ficţiunea : ,,presupune supranaturalul, dar nu este 
nevoită să-l exprime" (Foster, 1927); este o „ficţiune imaginativă în care niciun demers 
logic nu este realizat sau necesar, ca să justifice conţinutul «imposibil» al poveştii" 
(Bretnor, 1953); este „imaginară şi imposibilă" (Heinlein, 1957); ,,o ficţiune care 
evocă miraculosul şi conţine elemente substanţiale şi ireductibile de lumi, obiecte şi 
făpturi supranaturale şi imposibile, cu care personajele umane şi cititorii se familiarizează 
în cele din urmă" (Manlove, 1975); este „acea structură în care imposibilul este primar 
din punctul de vedere al calităţii şi centrali tă ţii" (Schlobin, 1979) ; ,, orice naraţiune care 
include ca parte semnificativă în compoziţia ei o anume încălcare a ceea ce autorul crede 
în mod clar că este legea naturală" (Attebery, 1980); ,,ingredientul esenţial al literaturii 

este «miraculosul» privit ca tot ceea ce este în afara spaţiului-timp normal, al 
lumii cotidiene" (Swinfen, 1984); este „îndepărtarea deliberată de limitele a ceea ce 
este, în mod obişnuit, acceptat ca real şi normal" (Hume, 1984). 

Dintre aceşti teoreticieni, C .N. Manlove ( 
Roger C. Schlobin, Brian Attebery ( 
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Rosemary Jackson ( , 1981), Kathryn Hume 
, 1984), alături de 

W.R. Irwin ( , 1972), Farah Mendlesohn 
, 2008) sau Richard Mathews (pentru literatura ) şi Darko 

Suvin ( , 1979), Gary K. Wolfe, Brian Stableford, 
Edward James sau John Ciute şi alţii (pentru SF) au încercat, în ultimele decenii, să 
definească aceste genuri, mai întâi legitimându-le în raport cu literatura 
ulterior construind teorii exhaustive despre „lumile secundare" (ca să folosesc terminologia 
din eseul On Fairy-stories, publicat în 1947 de J.R.R. Tolkien, unul dintre autorii care 
au pus bazele critice în interpretarea literaturii ). Farah Mendlesohn, de pildă, a 
identificat patru tipuri de ficţiuni , imersivă, intruzivă şi liminală), 
prin intermediul cărora a elaborat o întreagă istorie (sau chiar un canon) a genului. 
Dificultatea majoră în cazul definirii termenului a constat în delimitarea lui de 
conceptul de „fantastic" (Todorov, 1973), cel din urmă ilustrând anumite clivaje sau 
inserţii fine (adesea de tip supranatural) în cadrul imaginarului realist. Din acest motiv, 
literatura fantastică ( care nu face parte, urmând definiţia lui Todorov, din 
nu poate fi identificată cu , întrucât cea din urmă îşi rezervă întru totul domeniul 
miraculosului şi al feericului. De cealaltă parte, Darko Suvin (Suvin, 1979) a construit, 
pe filieră marxistă, una dintre cele mai influente şi temeinice teorii despre literatura 
SF, pe care a aşezat-o sub semnul a două procese/efecte fundamentale, ,,înstrăinarea 

cognitivă" şi „novum" (aspect vizibil şi în definiţia citată mai sus, pe care Suvin o oferă 
pentru SF), pornind de la conceptul de „ostranenie" (înstrăinare, insolitare sau defami
liarizare) al lui Viktor Şklovski (1917), de „Verfremdungseffekt" (efectul alienării) al 
lui Bertolt Brecht şi de „novum" al lui Ernst Bloch. Aşa cum am demonstrat în cartea 
Portalul şi lumile secundare. Tipologii ale spaţiului în literatura fantasy 
în care am tratat ficţiunile ( elaborând o teorie a portalului), ideea de 
defamiliarizare nu este specifică doar literaturii SF, ci şi ficţiunilor 
nivelul construcţiei narative), putând fi folosită pentru definirea graduală, în sens 
cronotopic, a genurilor : de la literatura realistă, care ilustrează gradul minim de 
defamiliarizare, la cea fantastică, SF şi , unde gradul de înstrăinare creşte treptat, 
atingând proporţii uriaşe în cazul imaginarului feeric, miraculos. 

Revenind însă la definiţiile SF şi inventariate anterior, este evident faptul că 
literatura SF a fost descrisă în baza relaţiei dintre individ/condiţia umană şi anumite 
proiecţii ştiinţifice/tehnologice, situate într-un cadru coerent sau raţional şi într-un spaţiu-timp 
alternativ realităţii empirice, în timp ce literatura a fost înţeleasă prin categorii 
precum imposibilul, iraţionalul sau miraculosul, care încalcă legile lumii reale. Din acest 
punct de vedere, cele două genuri literare par să fie întru totul incompatibile, primul 
construind lumi care sunt posibile şi probabile, ca urmare a unui progres tehnologic/ 
ştiinţific speculat ficţional, iar cel de-al doilea construind lumi imposibile şi improbabile, 
de tip feeric sau miraculos. Aceste genuri pot să se intersecteze, de pildă, prin conversia 
unuia sau a altuia, aspect sesizat de Edmund Little care afirmă că „atunci când basmul 

este industrializat şi tehnologizat, el este numit Science 
Fiction" (1984, p. 8). De altfel, există şi un subgen hibrid, cunoscut ca Science 
un soi de „ raţionalizat" sau un SF în care sunt introduse elemente de miraculos 
şi pe care Darko Suvin îl consideră un „subgen deformat" (Wolfe, 1986, p. 107) 
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incompatibilitate structurală şi de fond între literatura SF şi cea 
depăşită prin interpretarea lor în contextul teoriilor despre lumile posibile. Un răspuns 
valid îl găsim, fireşte, în lui Dolezel, care distinge mai multe tipuri de 
lumi posibile distribuite în semantica „multi versului". Dintre acestea, se cuvin menţionate 
lumile posibile ale religiei, care iau forma unor naraţiuni cosmologice, lumile ştiinţifice, 
care furnizează structuri alternative ale realităţii, şi cele ficţionale, care sunt produse 
prin activităţi estetice (Dolezel, 1998, pp. 14-15). Pornind de la această taxonomie, o 
definiţie care ilustrează compoziţia hibridă şi modalităţile de construcţie a genurilor 
tratate aici este următoarea : lumile ficţionale din literatura SF şi fantasy sunt sisteme 
de lumi posibile, care îmbină naraţiunile cosmologice de tip mitic şi religios cu designul 
alternativ al universului/realităţii, speculat în sens ştiinţific, filosofie sau ideologic 
(Conkan, 2017, p. 216). De obicei, literatura pune accentul pe prima componentă 
a acestui sistem de lumi posibile, construind universuri imaginare, cu caracter miraculos, 
prin hibridarea altor lumi mitice şi religioase (vezi Stăpânul inelelor 
SF dezvoltă scenarii bazate mai ales pe cealaltă componentă a definiţiei, aşezând inovaţia 
verosimilă ştiinţific (acel „novum" perceput de cititor), speculaţiile filosofi.ce şi „înstrăi
narea cognitivă" (Suvin, 1979) la temelia unor universuri alternative, coerent şi raţional 

Fundaţia 

Pe de altă parte, alotopia, ucronia, metatopia şi metracronia sunt tipurile de lumi fic
ţionale identificate de Umberto Eco în literatura SF şi (Westphal, 2011, p. 109). 
Alotopia operează cu principiul substituţiei, ilustrând o lume diferită sau supranaturală, 
care o înlocuieşte pe cea cu care suntem familiarizaţi, în timp ce ucronia dezvoltă istorii 
alternative în raport cu anumite evenimente „reale" desfăşurate în trecut. În schimb, 
metatopia şi metacronia plasează lumea posibilă într-un stadiu viitor al societăţii contem
porane autorului, fiind cele mai răspândite construcţii SF şi . Aceste tipuri de 
lumi alternative sunt create prin intermediul unor „strategii de interferentă între referent 
şi reprezentarea sa" (Westphal, 2011, p. 105), definite de Brian McHale în 

(1987) astfel: ,,juxtaposition" (juxtapunerea unor spatii cunoscute, dar incompa
tibile între ele), ,,interpolation" (introducerea unui spaţiu fără referent într-un univers 
familiar), ,,superimposition" (suprapunerea a două spatii familiare, care ajung să genereze 
un al treilea spaţiu fără referent) şi „misattribution" (atribuirea de trăsături imposibile 
unui spaţiu cunoscut). Westphal adaugă acestor strategii narative procedeul definit ca 
„transnomination" sau „anachorism", folosit atunci când „un autor îşi plasează acţiunea 
într-un spaţiu al cărui referent este explicit (sau numit ca atare), înainte să desfacă 
legăturile care unesc spaţiul respectiv de reprezentarea sa" (Westphal, 2011, p. 106). 

O altă categorie de lumi ficţionale care ilustrează, în mare măsură, definiţia univer
surilor SF şi ca sisteme de lumi posibile (mitice, religioase şi ideologice), precum 
şi structurile narative identificate de Eco, McHale şi Westphal, este reprezentată de 
producţiile genului utopic. Începând cu 
literar destul de flexibil a ajuns să înglobeze numeroase poetici şi direcţii estetice, fie 
că vorbim despre SF şi sau despre naraţiuni alegorice şi realiste. Întrucât genul 
utopic preia din societatea reală anumite conţinuturi axiologice şi sociopolitice, pe care 
le aşază la temelia unor lumi pozitive (ideale) sau negative (coşmareşti), este evidentă 
intenţia satirică, militantă, deci ideologizantă care alimentează asemenea discursuri 
narative. De fapt, universul de referinţă pentru scriitorul utopist nu este neapărat 
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imaginarului comunist.

societatea reală, obiectivă, cât mai ales o „entitate cognitivă, imaginea despre propria 
sa lume propusă de utopist, " (Braga, 2015, p. 39). 
Altfel spus, aşa cum se întâmplă şi în ficţiunile SF şi , scriitorii îşi construiesc 
universurile imaginare pornind de la o lume primară subiectivă, de la un orizont cultural 
care filtrează dimensiunile cognitiv-axiologice ale societăţii contemporane lor. Pentru a 
clarifica distincţia dintre realitatea istorică şi 
de „ideologie", aşa cum a fost definit de Louis Althusser. În viziunea acestuia, ideologia 
este „modul în care subiectul uman îşi înţelege lumea şi pe sine ca entitate coerentă" 
(Tally Jr., 2013, p. 74) sau, mai precis, ideologia este „o reprezentare a relaţiei imaginare 
dintre indivizi şi condiţiile lor reale de existenţă" ( Tally Jr., 2013, p. 72). Aşadar, 
,, -ul acestei lumi în conştiinţa utopistului şi a cititorilor săi" (Braga, 2015, p. 39) 
sau „reprezentarea lumii-în-sine, a lui , în funcţie de un sistem de criterii 
ce reflectă complexitatea personalităţii umane şi a societăţii" (Braga, 2015, p. 40) sunt, 
în definitiv, proiecţii ale ideologiei ca relaţie imaginară dintre „eu" şi lume. Această 
configuraţie ideologică a lui , a reprezentărilor despre societate, devine cu 
atât mai relevantă cu cât, în spaţiul românesc, genul utopic s-a coagulat cu precădere în 
jurul ficţiunilor distopice antitotalitare şi anticomuniste ( create de disidenţi sau opozanţi 
ai regimului comunist), deşi pe o dimensiune generic-utopică a scriiturii au mizat mai 
multi autori SF din generaţii diferite. 

Pentru a evita o posibilă confuzie între tipurile de lumi imaginare specifice genului 
utopic, propun să adoptăm modelul morfologic descris de Corin Braga. Pornind de la 
procedeele separaţiei, extrapolării, inversiunii şi reducţiei la absurd, acesta defineşte 

ca „o «virtualitate pozitivă posibilă», adică o ficţiune utopică «realistă», mimetică, 
care dă senzaţia de verosimilitate şi de plauzibilitate, iar ca o «virtualitate pozitivă 
imposibilă», o construcţie «fantastică», metafizică, care sare în extraordinar, în incredibil" 
(Braga, 2015, p. 49). Pe de altă parte, este redefinită ca „o «virtualitate negativă 
posibilă», ca o cetate sau societate negativă desigur, dar posibilă în cadrele verosimilităţii, 

ca o «virtualitate negativă imposibilă», o ficţiune care lasă o impresie 
infernală şi absurdă, fără să-şi piardă prin aceasta funcţia de semnal de alarmă" (Braga, 
2015, pp. 49-50). Aşa încât, după cartografierea bazinului semantic al SF-ului românesc, 
dublat, mai ales în ultimii ani, de o direcţie ilustrată de câţiva scriitori importanţi, 
voi analiza o serie de distopii şi antiutopii definitorii pentru reprezentarea ideologică a 

Cronotopul SF în România 

Dacă la originea literaturii SF din spaţiul occidental s-au aflat scrierile utopice din 
secolele XVI-XVII, precum cele ale lui Thomas Morus, Francis Bacon, Johannes Kepler 
sau Francis Godwin (James şi Mendlesohn, 2003), primele texte din spaţiul românesc, 
care ar putea fi încadrate parţial în acest gen literar, datează din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, odată cu noile achiziţii ştiinţifice şi tehnologice care au fost importate 
speculativ din Occident. 

Însă înainte de a reface traseul parcurs de bazinul semantic al genului SF din secolul 
al XIX-lea până astăzi, este important să stabilim metodele teoretice prin care am putea 
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prin Literatura SF (1980), respectiv  

The Encyclo-
pedia of Science Fiction

, , Icoana lumei Foaie pentru minte, 

descrie principalele mutaţii estetice ale acestui fenomen complex. Ilustrând o metaforă 
potamologică, aşadar spaţială, aplicarea conceptului de „bazin semantic" presupune, în 
egală măsură, un demers de geografie şi cartografie literară (Tally Jr., 2011), conţinut 
oarecum de mitodologia lui Gilbert Durand, care analizează literatura la interferenta 
dintre mit şi anumite contexte geografice sau socioculturale. În aceeaşi manieră, metoda 
geocritică propune abordarea literaturii (şi a spaţiilor imaginare pe care aceasta le 
configurează) prin intermediul unui discurs „transgresiv" (Westphal, 2011), menit să 
articuleze o întreagă sociopoetică, reflectată de geografii culturale specifice, şi să 

investigheze atât „spaţiul în literatură", cât şi „literatura în spaţiu" (Moretti, 1998). 
Din acest punct de vedere, genul SF din România poate fi interpretat, în primul rând, 

pornind de la varietatea de spaţii imaginare create sub influenţa descoperirilor şi a 
speculaţiilor ştiinţifice din anumite perioade culturale. Structura acestor cronotopi este 
organizată ca un sistem de lumi posibile care îmbină cadre spaţio-temporale alternative 
realităţii cu diverse naraţiuni mitice, ideologice sau religioase. În al doilea rând, evoluţia 
genului SF din România a fost catalizată, în mare măsură, atât de fenomenul traducerilor 
din literatura rusă, franceză, britanică, americană (şi nu numai), cât şi de fenomenele sau 
paradigmele politice care s-au succedat de-a lungul istoriei secolului XX. De pildă, fără 
ideologia comunistă, fundamentată laic-ştiinţific, şi fără traducerile masive din literatura 
rusă, nu am fi putut vorbi astăzi despre un gen SF coagulat ca atare în România între 
anii 1950-1970. Aşa încât, pentru analiza acestui bazin semantic, este necesară identifi
carea tipurilor de lumi imaginare din literatura SF (alături de specificul lor cultural), 
precum şi a proceselor prin care genul SF a fost consolidat în România. Un atare demers 
cartografic va fi susţinut şi de contribuţia unor critici români, preocupaţi să clarifice tra
seul autohton al acestui gen literar. Alături de Florin Manolescu şi Mircea Opriţă care, 

Anticipaţia românească. Un capitol de istorie literară 
(1994) şi Enciclopedia anticipaţiei româneşti (vol. 1-11, 2016-2017), au oferit cele mai 
importante exegeze în domeniu, se cuvin menţionaţi Cornel Robu (a cărui teorie despre 
„sublim" a avut ecouri internaţionale, un articol al autorului fiind inclus în 

, îngrijită în 1993 de John Ciute şi Peter Nicholls), Ion Hobana 
(1983, 1986), Mircea Naidin (Naidin, 2003) şi, mai recent, Mihai Iovănel (Iovănel, 
2017). Cum este cartografiat, aşadar, bazinul semantic al literaturii SF din România? 

Izvoare ale proto-SF-ului românesc 

Florin Manolescu, care a reconstituit istoria acestui gen literar în spaţiul românesc ( de 
la începuturile sale până în anii 1970), precizează cu acurateţe faptul că „ tradiţia firească 
a oricărui SF trebuie căutată mai întâi în suma de elemente ştiinţifice şi tehnice capabile să 
împingă fantezia spre ipoteză şi, dacă se poate, spre ficţiune" (Manolescu, 1980, p. 181). 
Iar aceste elemente ştiinţifice şi tehnice au fost preluate, cum era de aşteptat, pe filieră 
occidentală. Astfel, în câteva gazete româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
(de pildă, în Curierul românesc Albina românească şi 

inimă şi literatură) sunt publicate primele ştiri de popularizare a ştiinţei, fie că vorbim 
despre submarinul lui Brutus de Villeroi, despre automatele lui Johann Nepomuk Maelzel, 
despre „maşini de zburat" sau „baloane aerostatice". Aceste aparate, revoluţionare în 
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epocă, sunt descrise pitoresc şi ingenios (dar şi cu tente umoristice), prin apelul la un 
fond şi imaginar local. De altfel, "literatura începe să recurgă şi ea la datele ştiinţifice 
şi la invenţiile colportate de revistele vremii, maşinile tehnice şi industriale devin obiect 
al meditaţiei filozofice sau, mai simplu, al admiraţiei, ca şi temeritatea celor care le con
struiesc şi le manevrează" (Manolescu, 1980, p. 183). Ion Heliade-Rădulescu, Gheorghe 
Asachi, Dinicu Golescu, Ion Codru Drăguşanu, Vasile Alecsandri şi N. Rucăreanu men
ţionează, în scrierile lor, câteva achiziţii tehnologice care în perioada respectivă erau 
considerate inovatoare (precum dagherotipul, vaporul, telegrafia electrică sau trenul). 

Pe de altă parte, la configurarea SF-ului românesc au contribuit primele traduceri din 
literatura occidentală, cea care a fundamentat acest gen literar, autorii predilecţi fiind 
Jules Veme, E.A. Poe şi H.G. Wells. Astfel, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
Jules Veme devine un model al genului SF care va pătrunde şi în spaţiul românesc (prima 
notă despre romanele autorului francez apare în 1873, în 

, sunt traduse de Iosif Vulcan două romane ale lui Jules Verne, cu 
şi . În 1897, Victor Onişor 

publică traducerea romanului Castelul din Carpaţi, eveniment care reprezintă "cel mai 
important moment de receptare a unui text SF în România" (Manolescu, 1980, p. 198). 
Gr.H. Grandea şi Bonifaciu Florescu traduc în 1876, respectiv 1878, două nuvele de 
E.A. Poe. În 1891, apare tradusă utopia scriitorului american Edward Bellamy, 
backward, 2000-1887. În 1898, este tradus Henry de Graffigny cu nişte povestiri ştiin
ţifice. În 1904, apare tradusă Insula misterioasă a lui Jules Verne, iar în 1905 este tradus 
H.G. Wells, cu două capitole din Primii oameni în Lună (romanul fiind publicat în 

Maşina de explorat timpul apare tradus între 1906-1907, iar în 1908 
este tradus Pierre Giffard, cu 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea sunt create, aşadar, primele texte ale 
"proto-SF-ului" românesc, precum Testamentul Pământului în ajunul de 13 ]uniu 
de G. Chiţu, O escursiune în infinit (1878) de Iosif Popescu şi 
(1885) de C. Drăgulinescu, cele mai importante fiind considerate 
de Al.N. Dariu şi Spiritele anului 3000 (Impresiuni de călătorie) publicat în 1875 de 
Demetriu G. Ionnescu, scrieri care ilustrează „filiera de coloratură patriotică a SF-ului 
românesc, la care vor participa mai târziu şi Victor Anestin sau H. Stahl" (Manolescu, 

Alături de romanele lui Jules Verne şi H.G. Wells, care au stimulat apariţia genului 
SF în România, revistele de popularizare a ştiinţei reprezintă un factor important în 
diseminarea acestei literaturi. Prima revistă ştiinţifică este considerată 
Jurnal pentru respîndirea ştiinţelor naturale şi esacte în toate clasele (1856-1859, 1862, 
1865), unde „au apărut studii astronomice, articole de ipoteză despre pluralitatea lumi
lor sau despre cele mai populare invenţii ale epocii, aerostatul şi «vaporul submarin»" 
(Manolescu, 1980, p. 209). Asemenea articole au fost publicate şi în Revista ştiinţifică. 
Diaru pentru vulgarisarea sciinteloru naturale şi fisice (1870-1882), 
(1881-1891), Progresele ştiinţei. Publicaţiune ştiinţifică, educativă, instructivă şi de 
reclamă ( 1904-1906), Ştiinţa tuturor. Revistă săptămânală pentru popularizarea ştiinţelor 
( 1918-1920). De altfel, aceste reviste pregătesc apariţia unor forme literare hibride, 
aflate la intersecţia dintre ştiinţă şi literatură (în sens pozitivist), aspect analizat şi de 
câţiva autori care dovedesc interes pentru acest fenomen nou. În perioada respectivă, 

nu vorbeşte, spre exemplu, despre o „estetică pozitivă", în timp ce E. Dăianu 
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introduce noţiunea de „roman ştiinţific şi geografic", pe care o explică prin intermediul 
Castelului din Carpaţi al lui Jules Veme. 

Dar „cel mai important şi mai complet manifest teoretic al literaturii SF dinainte de 
cel de al Doilea Război Mondial este articolul lui Victor Anestin (1875-1918), «Romanul 
ştiinţific», apărut în Foaia populară, la sfârşitul anului 1898" (Manolescu, 1980, p. 205), 
revistă care va publica, în 1899, primul roman SF românesc (cu o stilistică destul de 
precară), În anul 4000 sau O călătorie la Venus, semnat, de asemenea, de Victor Anestin. 
Cea mai influentă revistă ştiinţifică din prima jumătate a secolului XX este, sub denumiri 
diferite, Ziarul ştiinţelor şi al călătoriilor populare (condus din 1912 de Victor Anestin), 
care publică intens traduceri din Jules Veme, Louis Boussenard, H.G. Wells, Arthur 
Conan Doyle, David H. Keller şi din alţi scriitori reprezentativi pentru genul SF. În 
această revistă este publicat şi romanul lui Henri Stahl (1877-1942), Un român fn Lună 
(1914), care, alături de În anul 4000 sau O călătorie la Venus (1899) şi O tragedie 
cerească (1914) de Victor Anestin, reprezintă primele scrieri care pot fi aşezate la 
originea bazinului semantic al literaturii SF din România. 

În ciuda stilisticii rudimentare şi a naivităţii speculative în registru SF, romanul astro-
În anul 4000 sau O călătorie la Venus izbuteşte să cartografieze două spaţii dia

metral opuse din punct de vedere axiologic: este vorba de Pământul anului 4000, o 
lume distopică, dominată prin ştiinţă, în care afectele de orice fel sunt interzise, şi Venus, 
o lume utopic-paradiziacă, despre care aflăm că a atins „o treaptă înaltă a civilizatiunii", 
ilustrată prin condiţia venusienilor cvasiangelici care nu cunosc şi nu practică viciile 

O tragedie cerească continuă această linie a explorării cosmice şi pre
zintă trei lumi secundare (Pământul, Venus şi Marte, planete populate de umanoizi), 
care se află în stadii diferite ale dezvoltării tehnologice, inovaţiile ştiinţifice şi eficienta 
lor fiind supratema ficţiunilor speculative ale lui Victor Anestin. Scenariul cataclismic 
al romanului este fumizat de ideea existentei unui corp ceresc străin, care ar putea 
distruge sistemul solar. 

Din aceeaşi serie a romanelor astronomice face parte şi Un român fn Lună, scris de 
Henri Stahl. Influenţat de Jules Veme şi H.G. Wells şi pledând pentru corectitudinea 
datelor ştiinţifice în cadrul literaturii SF (Opriţă, 2017, p. 6), autorul narează o călătorie 
pe Lună cu ajutorul unui aparat antigravitaţional. Spaţiul selenar este descris în termeni 
utopici (Luna are, de pildă, atmosferă şi vegetaţie), personajul-narator întâlnind acolo 
un marţian care istoriseşte povestea unei planete Marte distopice, aflată într-un grad 
avansat de degradare. Nu lipsesc din roman „excesele de sentimentalism patriotic" şi 

„ironiile rezervate (ca şi în cazul lui Anestin) mizeriei morale a speciei umane şi faptelor 
sale nedemne de dimensiunea pură a Cosmosului înconjurător" (Opriţă, 2017, p. 7). 

„Despărţirea apelor" sau delimitarea literaturii SF 
in anii 1930-1940 

A doua etapă a unui bazin semantic este descrisă de Gilbert Durand folosind următoarea 
metaforă: ,,Şiroaiele se unesc în partide, şcoli, curente şi creează astfel fenomene de 
«frontieră» cu alte curente orientate diferit. Aceasta este etapa «polemicilor», a înfruntări
lor între diverse regimuri ale imaginarului" (Durand, 2004, p. 77). Durand se referă aici 
mai ales la bazinele semantice de mare întindere ( cum ar fi cel baroc), care au structurat 
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mainstream

paradigmatic imaginarul european. În cazul literaturii SF din România, nu putem vorbi 
neapărat despre o vârstă a polemicilor sau despre un curent care să fie subversiv la 
adresa esteticilor . Putem identifica însă anumite fenomene culturale care au 
alimentat bazinul SF în anii 1930, perioadă considerată de Florin Manolescu "al doilea 
moment important în evoluţia literaturii noastre ştiinţifico-fantastice" (Manolescu, 1980, 
p. 239). Filmul SF, teatrul în cheie fantastică, traducerile masive din H.G. Wells, 
"proiectele viitorologice" care pătrund din Occident, determinând înlocuirea termenului 
vechi de "roman ştiinţific" cu cel de „roman senzaţional, fantastic şi de consum" (Mano
lescu, 1980, p. 240), toate acestea contribuie la coagularea unui gen considerat marginal 
şi lipsit de rădăcini autohtone, ignorat de critica literară sau aflat la frontiera cu alte genuri 
literare. Chiar dacă există mai mulţi autori care au mizat pe o direcţie SF a scriiturii 
lor (precum Gib I. Mihăescu, Cezar Petrescu şi Mircea Eliade), cele mai importante 
texte ale genului din această perioadă sunt Cataclismul anului 2000, publicat de Dorina 
V. lenciu în 1933, şi Oraşele înecate (1936) de Felix Aderca (1891-1962). 

Cataclismul anului 2000 descrie o utopie melioristă, în care trei marţieni descind pe 
Pământ cu scopul de a purifica specia umană, prin transformarea ei la nivel biologic. 
Astfel, omul ar putea deveni o entitate similiartificală, după extirparea din corp a ele
mentelor considerate impure (cum ar fi viscerele şi sexul). În cele din urmă, umanitatea 
adoptă întru totul modelul utopic marţian, construindu-şi o nouă organizare socială. În 
schimb, Oraşele înecate dezvoltă un cadru apocaliptic, în care omenirea este nevoită să 
trăiască în mediul subacvatic, din cauza condiţiilor precare de la suprafaţa Pământului. 
Felix Aderca creează astfel o distopie ecologică, în cheie modernistă, deoarece glacialita
tea afectivă, inflaţia de tip raţionalist, devitalizarea naturii umane, angoasa neantizării 
(ilustrată prin ideea extincţiei speciei umane, care a devenit asemenea vieţuitoarelor 
marine) constituie principalele planuri semantice ale ficţiunii. Finalul imaginat de autor 
oferă, fireşte, soluţia unei recentrări sau renaşteri, prin intermediul a două cupluri 
adamice care poartă fiecare mai departe gena umană, în interiorul Pământului, respectiv 
în imensitatea spaţiului interstelar. 

Confluenţe SF cu ideologia comunistă şi „numele fluviului" 

"Aşa cum un fluviu este format din afluenţi, tot astfel un curent constituit are nevoie să 
fie sprijinit prin recunoaşterea şi susţinerea din partea autorităţilor, a personalităţilor 
influente", precizează Gilbert Durand (Durand, 2004) atunci când defineşte a treia etapă 
a unui bazin semantic. În mod evident, "autoritatea" care a fundamentat ideologic genul 
SF în anii 1950 a fost regimul comunist. De altfel, mai mulţi critici (printre care Ion 
Hobana şi Mihu Dragomir) consideră că doar după cel de-al Doilea Război Mondial se 
poate vorbi în România despre un gen SF constituit ca atare, odată cu apariţia romanului 
Drum printre aştri (1954) semnat de I.M. Ştefan şi Radu Nor. Influenţaţi de romanul 
astronomic al lui Henric Stahl, cei doi autori imaginează un zbor cosmic prin sistemul 
solar, cu ajutorul unei nave gigantice. Aşa cum observă Mircea Opriţă, "rigida concepţie 
utilitaristă privitoare la science-fiction aglomerează în roman cam tot ce se ştia în epocă 
despre corpurile cereşti din vecinătatea soarelui" (Opriţă, 1994, p. 97). Dialogurile au 
un caracter protocolar şi mecanic, iar naturaleţea gesturilor şi fineţea psihologică lipsesc 
din roman cu desăvârşire (Opriţă, 1994, p. 97). În baza acestui tehnicism cu funcţie 
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didactică, popularizarea ştiinţifică şi modelul Jules Verne sunt iarăşi de actualitate, fiind 
,,respinse din SF ideile literare noi, călătoria temporală, hiperspaţiul, teleportaţia, 

fantezia eroică şi, în general, anticipaţia cu un termen prea lung. Ceea cei se cere acum 
literaturii SF este să popularizeze, să instruiască şi să educe, prin prospecţiuni pe termen 
scurt, de tipul scenariilor viitorologice" (Manolescu, 1980, p. 260). Or, acesta este toc
mai programul ideologic pe care regimul comunist îl adaugă literaturii SF, prin vocea 
unor autori precum I.M. Ştefan şi Ion Roman. Deşi vizibilă în tematica textelor din 
perioada respectivă, influenta doctrinei comuniste asupra SF-ului românesc a fost clari
ficată recent de critica literară : 

Pionierii adevăraţi ai literaturii SF din România apar în anii '50, în urma discuţiilor din 
URSS, produse după Congresul al Ii-lea al Scriitorilor Sovietici (decembrie 1954), privind 
literatura „pentru copii şi tineret" (denominaţia s-a păstrat până astăzi în interiorul Uniunii 
Scriitorilor din România, şi ea este o creaţie instituţională a comunismului, datând din 
1949). De altfel, era inevitabil: realismul socialist, laolaltă cu marxismul subsecvent, era 
aşezat pe baze ştiinţific-laice, acordând o mare atenţie disciplinelor pozitive precum fizica, 
astronomia, chimia, biologia, care stau de regulă la baza SF (Iovănel, 2017, p. 782). 

Una dintre principalele platforme de popularizare ştiinţifică şi ideologică este colecţia 
„Povestiri ştiinţifico-fantastice", care a apărut între anii 1955-1974 şi al cărei redactor 
a fost scriitorul Adrian Rogoz. În paginile acestei colecţii sunt publicaţi majoritatea 
autorilor români de literatură SF, printre care Felix Aderca, Horia Aramă, George Anania 
şi Romulus Bărbulescu, Camil Baciu, Vladimir Colin, Ov.S. Crohmălniceanu, Constantin 
Cubleşan, Mihu Dragomir, Sergiu Fărcăşan, Ion Hobana, Victor Kernbach, Oscar 
Lemnaru, Radu Nor, Mircea Opriţă, Ovidiu Rîureanu, Adrian Rogoz, Gh. Săsărman, 
Miron Scorobete, I.M. Ştefan (o listă mai lungă poate fi consultată în cartea lui Florin 
Manolescu). ,,Brevetul sovietic" (lovănel, 2017, p. 782) al genului SF din această 
perioadă nu este furnizat doar de estetica realist-socialistă, ci şi de traducerile masive 
din literatura rusă, care au fost publicate în colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantastice". 
Dintre scriitorii traduşi îi amintesc pe I. Kalniţki, I.A. Efremov, A. şi B. Strugaţki, A. 
Beleaev, Anatoli Dneprov şi Aleksandr Kuprin. Gilbert Durand înţelege prin „numele 
fluviului" etapa care urmează „confluenţelor" şi care „desemnează momentul când un 
mit sau o istorie consolidată de legendă impune un personaj real sau fictiv care dă un 
nume şi tipizează bazinul semantic" (Durand, 2004). Având în vedere că, în anii 1970, 
genul SF era deja conturat în spaţiul românesc, fluviul poartă denumirea colecţiei 
,,Povestiri ştiinţifico-fantastice" şi ar putea fi particularizat, dacă urmăm o ierarhie sta
bilită de Florin Manolescu (Manolescu, 1980, p. 267), prin numele lui Vladimir Colin. 

Cele mai importante romane, nuvele sau volume de povestiri SF apărute în anii 
1960-1970 sunt Divertisment pentru vrăjitoare 
de Vladimir Colin, Preţul secant al genunii (1974) de Adrian Rogoz, Vă caută un taur 
(1970) de Sergiu Fărcăşan, Grădina zeilor (1968) de Camil Baciu, 

(1975) de Gheorghe Săsărman, Moartea păsării-săgeată 
Ţărmul interzis (1972) şi (1976) de Horia Aramă, (1970) de 
Mircea Opriţă, precum şi Ferma oamenilor de piatră (1970) şi Paralela-enigmă 
scrise de George Anania împreună cu Romulus Bărbulescu. Ca tipuri de lumi alternative, 
în această perioadă predomină utopiile şi distopiile în regim hipertehnologic (dar şi cu 
accente politice), explorările cosmice şi universurile p 



402 IMAGINAR LITERAR

fantasy, 

(Conkan, 2017). De altfel, 

, autorul 

În 

Verde Aixa

fantasy

Adrian Rogoz (1921-1996), în PreJu,l secant al genunii, creează planeta-robot Tehom, 
depozitar al unei inteligenţe artificiale cu care şahistul de geniu Dav Bogar intră într-un 
conflict aproape titanic. Tehom este o hipermaşinărie capabilă să rezolve şi să producă 
cele mai complexe şi dificile probleme de şah, inteligenta umană fiind testată în aşa 
măsură încât orice eroare de raţionament ar însemna inclusiv moartea fizică. Similară 
altor naraţiuni care tematizează căutarea şi cunoaşterea absolutului (cum observă Cornel 
Robu), nuvela lui Adrian Rogoz are o încărcătură simbolic-filosofică, întrucât "jucat pe 
viaţă şi pe moarte, şahul încetează să mai fie un conflict abstract" şi "devine efectiv 
anticamera nebuniei şi a infinitului" (Opriţă, 1994, p. 113). 

Sergiu Fărcăşan (n. 1923) transferă ideologia comunistă a vremii la nivelul unor 
scenarii galactice. Aşa cum arată Mircea Opriţă, ficţiunile sale SF sunt impregnate de 
dogma, reflexele şi modul de organizare ale partidului comunist, dar şi de ideile marxiste 
preluate din articolele ziarului Scânteia (Opriţă, 1994, pp. 115-116). La sfârşitul anilor 
1950, Fărcăşan publică O iubire din anul 41042, care conţine o atare structură narativ
ideologizată, aspect care confirmă încă o dată caracterul hibrid al lumilor SF şi 
ca sisteme de lumi posibile aflate la interferenta dintre ideologie, religie şi ştiinţă 

Secretul inginerului Muşat (1959) dezvoltă o poveste specifică 
"literaturii politizate din anii Războiului Rece, cu un viu apetit de ridiculizare ieftină a 
imperialismului rival" (Opriţă, 1994, p. 117). În schimb, în Vă caută un taur 
depăşeşte clişeul naraţiunilor viitorologice inspirate de ideologia marxistă. Construit din 
mai multe universuri paralele, romanul tratează relaţia dintre om şi tehnologie în termenii 
unei Maşini Absolute, cu o inteligentă superioară, care fascinează indivizii la modul 
utopic-idealist (printr-o tentaţie a perfecţiunii), dar în acelaşi timp are capacitatea de a 
distruge natura umană. 

Grădina zeilor, Camil Baciu (1926-2005) realizează un melanj de registre SF şi 
realiste, din care nu lipseşte o anumită atmosferă specific balcanică. De altfel, în roman 
este vizibilă o "combinaţie intergenerică, în care dimensiunea fantastică se întâlneşte 
firesc, ca la germanul Michael Ende, cu sufletul distinct şi cu fantezismul special al 
copilăriei" (Oprită, 2016, p. 102). În planul utopic al ficţiunii, este centrală figura con
telui Deziree de Droitdieu, care descrie posibilitatea unei lumi ideale, în care Pământul 
să devină "o grădină a zeilor". În interpretarea lui Mircea Opriţă, aceasta nu este decât 
o "parodiere fabulatorie a marxismului" (Opriţă, 2016, p. 104), deşi romanul conţine şi 
accente nietzscheene, prin fascinaţia lui Droitdieu pentru ideea de supraom. 

În volumul de povestiri Moartea păsării-săgeată, Horia Aramă (1930-2007) propune 
câteva scenarii SF insolite, cu o evidentă rezonanţă liric-simbolică : de pildă, capacitatea 
de a cunoaşte limitele universului printr-o imensă lentilă de gheată (în povestirea "Focuri 
de artificii"), ideea degenerării biologice, accelerată în urma unei radiaţii (în povestirea 
"Moartea păsării-săgeată") sau, din contră, ideea utopică a imortalităţii atinse printr-o 
reconfigurare la nivel celular (în povestirea "Omul care are timp"). Pe aceeaşi linie a 
experimentării unor idei SF cu un pronunţat caracter de „novum" (mai ales în context 
românesc), pot fi încadrate romanele Ţărmul interzis, care tratează teme de anvergură 
precum nemurirea, migraţia conştiinţei ori creaţia artificială, şi , care prezintă 
istoria unei planete cu o vegetaţie inteligentă, capabilă să transforme corpul uman (al 
pământenilor ajunşi pe Aixa) într-un organism vegetal. 

Vladimir Colin (1921-1991) creează lumi alternative aflate la graniţa dintre SF şi 

, întrucât „exaltarea stilistică, iar pe de altă parte înclinaţia spre fabulos şi feerie 



403LUMI ALTERNATIVE

În A zecea lume

Babel

Cuadratura cercului. Fals tratat de urbogonie
Squaring the Circle

cu 

ori suprarealiste.

cyberpunk

fantasy
o ucronie în registre steampunk

(reminiscenţe ale basmului cult, practicat cu succes în anii '50) constituie calităţi reale 
într-o proză cu un pronunţat gust al prodigiosului spectacular" (Opriţă, 1994, p. 196). 

, autorul abordează tema (destul de vizitată de scriitorii români a) explo
rării cosmice, la care participă toate populaţiile sistemului solar. Destinaţia o constituie 
planeta Thule, a oamenilor de siliciu, un soi de portal către o altă planetă pe care s-a 
refugiat o protocivilizaţie marţiană. Distopia îl aduce în prim-plan pe savantul 
despotic Scat Mor (fascinat de tortură şi suferinţă), care construieşte lumi imaginare 
(inclusiv planeta-penitenciar Babei), manipulând, prin intermediul lor, realitatea psiho
logică a victimelor sale. 

Unul dintre cele mai atipice şi complexe romane din anticipaţia românească este 
(1975) de Gheorghe Săsărman (n. 1941), 

apărut în limba engleză ca (2013). Asemănător ca intenţie literară 
Oraşele invizibile ale lui Italo Calvino, romanul este o „utopie arhitectonică" sau o 

„arhitectură utopică" (Opriţă, 1994, p. 267), în care autorul descrie mai multe oraşe 
imaginare (precum Protopolis, Plutonia şi Verticity) în registre alegorice, viitorologice 

„Amenajarea malurilor" pentru noua literatură SF 
din anii 1980-1990 şi până in prezent 

Potrivit taxonomiei lui Durand, această etapă „este momentul celui de-al «doilea» val 
de fondatori" şi corespunde unei "consolidări stilistice". Mihai lovănel consideră anii 
1980 „ perioada cu adevărat profesionistă a genului", datorită „ constituirii unor puternice 
comunităţi locale de fani şi scriitori, care scot numeroase fanzine şi participă intens la 
cenacluri, îşi împart xeroxuri cu scrieri occidentale sau cu traduceri de sertar, tăcute de 
traducători legendari în fandom ca Ion Doru Brana sau Mihai-Dan Pavelescu după Frank 
Herbert sau William Gibson" (2018, p. 783). De altfel, ,,mulţi dintre autorii anilor '80 
aveau o formaţie ştiinţifică, fiind absolvenţi de Politehnică ; competenţa lor tehnică era 
superioară diletanţilor din deceniile anterioare, putând aborda concepte mai sofisticate 
şi mai apropiate de hard SF" (lovănel, 2017, p. 783). 

După 1990, apariţia Jurnalului SF şi a colecţiei de traduceri „Nautilus" la editura 
Nemira au contribuit la consolidarea literaturii SF, care se caracterizează astăzi „printr-o 
mare inventivitate în ceea ce priveşte ideile SF, printr-o largă paletă de stiluri şi prin 
modernitatea ei, prin sincronismul cu ceea ce se scrie în lume" (Haulică, 2018, p. 9), 
tratând numeroase tematici trans- şi postumaniste. În această perioadă şi în anii 2000 
s-au remarcat Sebastian A. Corn, Michael Haulică, Liviu Radu, Marian Truţă, Dănuţ 
Ungureanu, Dan Doboş, Cristian Tudor Popescu, Rodica Bretin, Ioana Vişan, Leonard 
Oprea, Cristian M. Teodorescu, Silviu Genescu, Marian Coman, Ovidiu Pecican şi alţii. 
Lumile alternative create de mulţi dintre aceşti autori conţin o iconografie postumană 
diversă, uneori cu accente distopice şi , prin intermediul căreia sunt abordate, 
la nivel ideologic, teme actuale precum noile configuraţii ale inteligenţei artificiale sau 
legătura dintre uman, real şi spaţiile cibernetice. 

Prolificul Sebastian A. Corn (n. 1960) este considerat unul dintre cei mai valoroşi 
scriitori SF şi ai ultimelor decenii. În 2484 Quirinal Ave (1996), autorul creează 

, având ca spaţiu central Roma antică avansată tehnologic 



404 IMAGINAR LITERAR

Vegetal

Mineral 

universului.
În ciclul 

cluster galactic 

Transfer (2012) teme precum 

cyberpunk

fantasy, cu specific local, în câteva texte ca  (1961), Divertisment 
Grifonul lui Ulise (1976). Un roman fantasy important al 

al literaturii fantasy

fantasy
seriilor Harry Potter

Fairia
Teodosie cel Mic Imperiul Marelui Graal

Waldemar Angelus
fantasy

(dar fără uzul electricităţii), din care nu lipsesc tensiunile politice ingenios orchestrate. 
Cel mai înalt turn din Baabylon (2001) construieşte o lume alternativă în virtualitatea 
internetului, pe care "baabylonauţii", exploratori obstinaţi, încearcă să o cartografieze 
cu acurateţe, deşi totul se dovedeşte fragmentar şi abscons în acest joc al simulacrelor. 

Dănuţ Ungureanu (n. 1958) şi Marian Truţă (n. 1960) au scris împreună două romane 
cu teme destul de inedite în spaţiul românesc. Este vorba de (2014), o distopie 
ecologică în care vegetaţia domesticită din mediul rural (în special porumbul) dobândeşte 
inteligenţă şi, din cauza gigantismului său, îşi exercită forţa distructivă asupra locuitorilor 
din câteva sate. În romanul (2015), este imaginată o distopie postindustrială, a 
"mutanţilor construiţi de alianţa abandonului moral cu o tehnologie perversă" (Opriţă, 
2017, p. 364), în care fuziunea dintre organic şi anorganic stă la originea unui alt nivel 
de conştiinţă, capabil să transcendă condiţia umană şi să furnizeze o nouă cunoaştere a 

Abaţiei (2002-2005), prima trilogie din anticipaţia românească, Dan Doboş 
(n. 1970) creează un sistem complex de lumi alternative, mai precis un 
alcătuit din mai multe planete imaginare, cum ar fi Tengys, Vechea Terra, Aldebaraan sau 
Praxtor, în cadrul căruia se desfăşoară conflicte de anvergură (având în centru Imperiul 
şi Abaţia), catalizate în sens teologic-filosofie. Michael Haulică (n. 1955), un alt autor 
important al SF-ului contemporan, abordează în volumul 
legătura dintre realitate şi lumile virtuale, hipersenzualismul şi migraţia conştiinţei într-un 
"regim al postmodernităţii" (Opriţă, 2017, p. 229). 

Cronotopul fantasy în România 

În anii 1960-1970, Vladimir Colin este singurul scriitor SF care propune o direcţie 
Legendele ţării lui Vam 

pentru vrăjitoare (1972) şi 

acestei perioade rămâne însă Închide ochii şi vei vedea Oraşul ( 1970), scris de Iordan 
Chimet (1924-2006), autorul fiind cunoscut pentru prietenia sa cu Michael Ende, pe 
care îl va influenţa în scrierea Poveştii fără sfârşit. Oraşul imaginar, brodat stilistic în 
jurul protagonistei Elli, reflectă un univers chagallian, insolit prin amestecul său de 
poezie, feerie şi vis. 

Motivul pentru care în spaţiul românesc nu s-a configurat realmente un bazin semantic 
este sugerat de contextul politic al anilor 1950, atunci când au fost 

respinse fantezia eroică şi evazionismul în miraculos, sub influenta ideologiei comuniste 
care, prin fundamentarea sa laic-ştiinţifică, a propulsat mai degrabă genul SF. Pe de altă 
parte, în România nu a existat concret o piaţă pentru , întrucât abia după succesul 

şi Stăpânul inelelor au apărut izolat romane care pot fi încadrate 
în acest gen literar (Iovănel, 2017, p. 785), cum ar fi (2004) de Radu Pavel Gheo, 

(2004) de Răzvan Rădulescu, (2004) şi 

Vindecătorul (2008) de Sebastian A. Corn, precum şi Reţetarium (2006) de Costi Gurgu, 
(2007) de Liviu Radu şi (2010) de Ruxandra Cesereanu. 

Putem vorbi aşadar în cazul literaturii din România, mai degrabă despre un 
bazin semantic fragmentar, derivat din cel SF sau tangent cu acesta prin anumite tematici 
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şi construcţii narative. În ciuda caracterului său discontinuu, -ul românesc recu
perează câteva structuri-pattem care au fundamentat specificul acestui gen în literatura 
occidentală. Mă refer în special la dimensiunile mitopoetice ale scriiturii, adică la crearea 
de mituri noi, alternative, aşa cum întâlnim în ficţiunile lui C.S. Lewis şi J .R.R. Tolkien, 
precum şi la predilecţia pentru lumi imersive, intruzive, sau de tip 

(definite de Farah Mendlesohn). Alături de aceste formule narative, la unii 
autori poate fi identificat un filon postmodem, prin folosirea intertextualităţii, livrescului 
şi, în general, a unor tehnici metaficţionale şi textualiste. 

Un regim mitopoetic al naraţiunii este vizibil în Legendele ţării lui Vam şi în 
de Vladimir Colin, scriitor care, potrivit lui Mircea Opriţă, a integrat cu 

rafinament „coordonata poetică" în SF-ul românesc. Fie că vorbim despre ţara lui Vam 
şi seminţia vamiţilor, imaginată de autor că ar fi populat Dobrogea neolitică, sau despre 
rescrierea mitului odiseic în , în care protagonistul parcurge o nouă 
călătorie iniţiatică spre Troia, Vladimir Colin a îmbogăţit anticipaţia românească prin 
construcţia unor sisteme mitologice inedite, demers care stă deseori la baza ficţiunilor 
de tip 

Lumi alternative complexe creează şi Sebastian A. Corn în romanele Vindecătorul 
şi . Plasată într-un cadru arhaic, preistoric, acţiunea din 
cătorul îl are în centru pe Krog, un mut telepat care întreprinde, prin călătoria sa în 
jurul Pământului, un act civilizator, descoperind treptat funcţia revelatorie a cuvintelor. 

, autorul construieşte o lume secundară numită Gophtet, care 
conţine istoria stratificată, inclusiv spaţial, a civilizaţiei umane, prin diferitele imaginarii 
culturale pe care le hibridează (de la cele occidentale - precum cetatea Selimbrona -, până 
la cele orientale, ca Pământurile Ţaratului sau lumea musulmană de după Harun al Raşid). 
Modelul pentru cartografierea teritoriului Gophtet îl reprezintă, inclusiv prin complexi
tatea sa mitopoetică, Pământul de Mijloc din Stăpânul inelelor de J .R.R. Tolkien. 

, romanul lui Liviu Radu (1948-2015), este o ficţiune de tip portal, în care 
protagonistul Waldemar este vrăjit şi condus pe tărâmul unor iele. Autorul construieşte 
mai multe domenii secundare, cum ar fi tărâmul pricolicilor sau cel al demonilor care 
intenţionează să invadeze lumea ielelor. Fireşte, acesta este conflictul clasic descris de 
naraţiunile-portal, în care unul sau mai multe personaje parcurg o călătorie iniţiatică în 
lumea alternativă, înainte să se întoarcă transformate identitar în lumea lor de origine. 
Intenţia evidentă a lui Liviu Radu este aceea de a prelucra elemente din folclorul autohton, 
încadrându-le într-o formă narativă care a făcut istorie în literatura occidentală, 

prin autori precum Lewis Carroll, J.M. Barrie sau C.S. Lewis. 
Reţetarium de Costi Gurgu (n. 1969) propune, de asemenea, o lume alternativă atipică 

(inclusiv din punct de vedere stilistic), reprezentată de oraşul Caramiul Regal. Plasat 
cartografic în interiorul unui monstru (aspect evidenţiat prin detalii scatologice), acest 
oraş este capitala Regatului Verde, locuit de frili şi guvernat simbolic de arta culinară. 
Protagonistul Morminiu avansează treptat la Curtea Regatului Verde şi înfiinţează Casa 
Mormont, atingând în cele din urmă poziţia de Mare Maestru Reţetar. 

Fairia - o lume îndepărtată este imaginată de Radu Pavel Gheo (n. 1969) ca o Terra 
preistorică şi mitologică, pe care ajunge echipajul navetei Skylark (condus de Ronnie 
Peterschneitt), după ce Pământul devenise o planetă apocaliptică. În cadrul acestei lumi 
secundare sunt prelucrate naraţiuni din mitologia românească, printr-o hibridare de 
elemente folclorice, de basm, cu registre SF actuale sau de tip . Pe de 
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altă parte, romanul conţine şi o dimensiune onirică şi intertextuală, cu ecouri din 
Prinţ şi Povestea fără sfârşit 

textualist este creat de Răzvan Rădulescu (n. 1969) 
. Protagonistul romanului este prinţul moştenitor al unui regat alcătuit din spaţii 

cunoscute (Bucureşti, Petrila, Filiaşi, geografia reală a României fiind însă răstălmăcită), 
dar şi din spaţii întru totul imaginare (Valea Căpercilor, Căpşunăria, Lacul Rece). 
Teodosie este crescut de tutorele său Pisicâinele Gavril în Reşedinţa din Valea Căpercilor, 
Rădulescu prelucrând astfel mitul copilului orfan, destul de exploatat în literatura 
de la Peter Pan şi Wendy până la seria . Regatul lui Teodosie este pus în 
pericol de locuitorii din Ottoburg şi de peştii din Lacul Rece, care vor declanşa un 
război, fiind necesară astfel intervenţia balaurului Marele Monstruleţ. Rădulescu propune 
un experiment textualist şi livresc, construind o lume ficţională hibridă, heterotopică, 
prin interferenta mai multor imaginarii literar-culturale. În spirit şi stil postmodemistă, 
între lumea ficţională, text şi actul scrierii are loc un dialog semantic explicit (de pildă, 
personajele devin conştiente de sine pe măsură ce sunt create, iar la un moment dat 
autorul întrerupe naraţiunea pentru a-i scrie editorului său, solicitând să-i prelungească 
termenul de predare a manuscrisului). 

Având ca model iconografic Sfânta Treime pictată de Andrei Rubliov, Ruxandra 
Cesereanu (n. 1963) porneşte, în romanul său , de la următoarea dilemă : ce 
s-ar întâmpla dacă trei îngeri s-ar pogori, pe nepusă masă, într-o Metropolă oarecare? 
Romanul prezintă, aşadar, apariţia într-un oraş a trei îngeri care bulversează, în maniera 
diavolilor lui Bulgakov, întreaga societate, de la preşedinte la Patriarh, de la filosofi la 
oamenii de rând. Autoarea îmbină elemente de miraculos (cum ar fi apariţia bruscă a 
unor păsări flamingo în Zona periferică a metropolei) cu registre satirice, distopice şi 

(de pildă, spaţiul virtual A Doua Viaţă, creat de Merlin Mistral, în care 
se refugiază cei trei îngeri după evacuarea Zonei), construind o lume imaginară la graniţa 
dintre realism, alegorie şi în cheie mistică. 

Alături de aceste ficţiuni care fie se încadrează în genul , de factură 
mitopoetică, fie adoptă forma narativă a unui postmodern, textualist, ironic, 
parabolic sau cu accente realiste (în cadrul căruia sunt asimilate şi elemente de mitologie 
autohtonă sau de imaginar social românesc), se cuvin menţionate câteva texte care marchează 
un reviriment al literaturii pentru copii, considerată de critici un gen distinct de cel 

. La editura Arthur, specializată în SF şi , au apărut, de pildă, câteva cărţi 
semnate de Florin Bican (printre care Tropice tâmpe, 2017 şi Cartea albă cu Apolodor 

, 2019), Lavinia Branişte (Duminică şi alte povestiri cu losifel 
2019), Horia Corcheş (Istoria lui Răzvan, 2019), Adina Rosetti ( 

, 2018) şi Matei Vişniec (Extraterestrul care îşi dorea ca amintire o pijama 
2019). Amintesc aici şi poveştile publicate recent (într-o colecţie a editurii Cartier) de 
autori care sunt (re)cunoscuti mai ales ca exponenţi ai -ului literar, cum ar fi 
Jungla lui Toco (2017) de Lavinia Branişte, Regele Piticu/ de Radu Vancu, 
şi Marele Domn-Somn (2017) de Alina Purcaru, (2018) de Dan Coman, 

(2018) de Robert Şerban, Călătoria lui Medilo (2018) de 
Puiul de balaur, puiul de zmeu şi puiul de om (2019) de Florin Lăzărescu 

şi Războiul pisicilor (2019) de Vasile Emu. Aşadar, este vorba de poeţi şi prozatori 
semnificativi pentru paradigmele estetice actuale, dar care experimentează într-o zonă 
a literaturii reprezentată impecabil de 
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Lumi (e)utopice, distopice şi antiutopice 

Dacă literatura SF din România a fost girată, începând cu anii 1950, de ideologia 
comunistă care încuraja, întâi de toate, popularizarea ştiinţei (deşi tehnicismul iniţial a 
fost depăşit treptat prin asumarea unor coordonate estetice şi printr-un rafinament stilistic 
vizibil), în perioada de dictatură au fost imaginate câteva lumi alternative, încadrabile în 
genul utopic, care semnalează, la modul hiperbolic, efectele totalitarismului. Este creată 
astfel o serie de distopii cvasirealiste sau alegorice, în care este reconstituită o întreagă 
iconografie totalitară, atât prin augmentarea dimensiunilor sale negative (percepute şi redate 
stereotipic, dar şi inedit), cât şi prin radiografierea unei simptomatologii sociopolitice, 
cu reverberaţii tragice în plan individual şi colectiv. 

Configuraţia acestor lumi distopice sau, din contră, eutopice este descrisă de Corin 
Braga care defineşte "eutopiile şi distopiile drept cetăţi imaginare construite prin selecţia 
componentelor pozitive, respectiv negative, ale imaginii societăţii istorice reale şi reasam
blarea lor într-o viziune fie superioară, fie inferioară reperului" (Braga, 2015, pp. 57-58). 
În schimb, outopiile şi antiutopiile sunt "construcţii care iau naştere prin inversarea 
elementelor opuse corespunzătoare din . În plus faţă de eutopii, care selectează 
doar elementele pozitive ale lui , utopiile preiau şi elementele lui negative şi le 
inversează în opusul lor" (Braga, 2015, pp. 59-60). Unul dintre puţinele texte eutopice 
aflate la originea acestui gen literar în spaţiul românesc este (1885) de Ion 
Ghica (1816-1897), în care autorul, influenţat de filosofiile politice din Occident, imagi
nează, după modelul utopiilor clasice, o insulă situată în Atlantic, cu o organizare ideală 
din punct de vedere urbanistic, agrar şi socioeconomic. Scriitori precum A.E. Baconsky 
(1925-1977), Octavian Paler (1926-2007), Oana Orlea (1936-2014), Ion Eremia 
(1913-2004), Ion D. Sîrbu (1919-1989) şi Bujor Nedelcovici (n. 1936) extrag însă elemen
tele negative din şi, amplificând conţinutul lor axiologic, creează societăţi 
distopice care devin o versiune hipertrofiată a regimului comunist avut ca reper. Întrucât 

reprezintă, în sens althusserian, o proiecţie a ideologiei ca relaţie imaginară 
dintre „eu" şi lume (aşa cum am nuanţat în prima parte a articolului), este evident faptul 
că asemenea ficţiuni distopice sunt rezultatul unui impact ideologic între două sisteme 
de valori (al scriitorului şi al regimului considerat opresiv) care devin incompatibile şi 
incongruente, mai ales că în registru distopie „ scriu atât autori care au fost deţinuţi 
politici sau persecutaţi de regim, cât şi autori care au fost de partea Puterii comuniste, 
dar s-au desolidarizat ulterior de ea, mai mult sau mai puţin voalat" (Cesereanu, 2005, 
p. 329). Romanele distopice ale scriitorilor menţionaţi au fost analizate exhaustiv de 
Ruxandra Cesereanu în Gulagul în conştiinţa românească (2005), într-un capitol intitulat 
„Antiutopii şi alegorii", şi de Corin Braga în 
(2018), volum de sinteză a principalelor direcţii şi discursuri utopice din spaţiul occidental. 
Din acest motiv, voi prezenta succint tipurile de construcţii spaţiale şi ideologice propuse 
de câţiva scriitorii care s-au mobilizat împotriva regimului comunist din România. 

O antiutopie exemplară pentru ideea de totalitarism este Lobocoagularea prefrontală 
(redactată în 1948, publicată în 1986) a lui V. Voiculescu (1884-1963), în care un Prezidiu 
Suprem intervine în amputarea afectiv-emoţională a indivizilor, prin operaţii la nivelul 
creierului şi inimii. De altfel, textul lui Voiculescu pune bazele unei direcţii distopice 
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care se va contura la modul subversiv în perioada comunistă din România. Aşa încât, 
Biserica neagră (redactată în 1971, publicată în 1990), A.E. Baconsky construieşte 

un spaţiu totalitar guvernat de Liga Cerşetorilor, o organizaţie pseudocreştină ocultă. 
Anarhia, scatologicul şi degradarea domină această lume care defamiliarizează, în sens 
alegoric, mecanismele şi efectele ideologiei comuniste. Oraşul din Viaţa pe un peron 
(1981) de Octavian Paler este o societate totalitară condusă de îmblânzitori de cobre, 
respectiv dresori de câini ca reprezentări ale angoasei şi manipulării prin frică. Astfel, 
gara devine un spaţiu interstiţial, în care protagoniştii îşi trăiesc izolarea acută de lume. 
În acest sens, romanul are vizibile accente ionesciene şi beckettiene. Oana Orlea, în 
Perimetrul Zero (1991; , 1986), imaginează Oraşul interzis ca lume
simulacru, guvernată de cuplul dictatorial Kuty şi Mult-Iubita. Revizitând modelul anti
utopic al lui Jonathan Swift, Ion Eremia, în Gulliver în Ţara Minciunilor (1992), creează 
zona Kukunia, controlată de Marele Granit, cel care a impus "granitismul" totalitar ca 
ideologie de stat. Un roman valoros nu doar pentru genul utopic românesc este 
Europa! (1992-1993) de Ion D. Sîrbu, care construieşte, în provincia Alutania, o socie
tate turco-fanariotă coruptă, similitudinile cu Istoria ieroglifică 
fiind evidente. Profesorul Candid Dezideriu, din lsarlâk, şi soţia sa Olimpia ajung să 
fie prinşi în menghina unui sistem opresiv. Un scenariu distopie conţine şi povestirea 
Şoarecele B (1983), scrisă de Ion D. Sîrbu, în care savantul Fronius, din Genopolis, 
încearcă, prin intermediul unui experiment cu şoareci, să afle remediul pentru inegalitatea 
socială. Bujor Nedelcovici, în (1991 ; 
descrie procesul depersonalizării scriitorului Danyel Raynal după întoarcerea sa pe Insula 
Victoria, care semnifică, la rândul ei, o societate comunistă. 

Prin urmare, atât literatura SF şi cea , cât şi ficţiunile încadrate genului utopic 
alcătuiesc un bazin semantic complex al lumilor alternative, în care este defamiliarizată 
constant geografia culturală a României. Sub influenţa esteticilor din spaţiul occidental 
şi din cel sovietic, SF-ul românesc a izbutit să-şi delimiteze un teritoriu cu numeroase 
fluctuaţii şi reamenajări, dar şi cu momente în care originalitatea şi rafinamentul stilistic 
sunt incontestabile. 


