
Dacă mă gândesc la literatura SF din România, îmi vine în 
minte buzunărașul din interiorul scenei unui teatru oarecare, 
acel loc în care stau de obicei sufleurii. Publicul acceptă stagiune 
după stagiune convenția care transformă aceiași cinci-șase 
oameni obișnuiți în lorzi, profeți sau monștri. Pentru omul 
simplu, de cele mai multe ori, totul se rezumă la actul ce tocmai 
a fost jucat pe scena mare a literaturii, dar partea interesantă este 
aceea că în sală sunt mereu prezenți și intruși, tipi care caută cu 
tot dinadinsul să deconstruiască mecanismul prin care persoana 
devine în fața lor personaj. Așezându-se de fiecare dată mai 
aproape de scenă, acești curioși încep să audă din ce în ce mai 
clar vocea sufleurilor, iar unii dintre ei ajung să fie cuceriți de 
dăruirea cu care vocile secunde servesc marii actori și își 
îndreaptă căutările asupra acestor personaje din subterană. 

Un astfel de curios este pentru mine și Cătălin Badea-
Gheracostea, un tânăr critic dedicat literaturii science-fiction 
românești încă din anii '90, când publica recenzii și articole 
critice în majoritatea revistelor de specialitate din țară. Iubitor al 
fenomenului SF, acesta a publicat în 2001 prima ediție a 
Alternativelor critice, volum în care puteam găsi o încercare de 
teoretizare a genului în cauză. După aproape zece ani, Badea-
Gheracostea iese din lumea virtuală cu o a doua ediție a volumu-
lui mai sus amintit, în care își propune să îmblânzească pentru 
noi literatura SF și, mai mult, să ne convingă de literaritatea ei. 

Alternative critice* are capacitatea de a stârni cititorul încă 
din primele pagini, unde, după o prefață destul de ambiguă 
(semnată de Mircea Opriță), găsești un Mic ghid de lectură ce 
prezintă nobilele argumente ale autorului în vederea apariției 
acestei ediții a doua. Totuși, deși revizuit, volumul din 2010 nu 
este nicidecum bine închegat, adăugirile fiind ușor sesizabile 
chiar de către un ochi mai puțin atent la denivelările stilistice ale 
scriiturii criticului. 

Structurat pe șase nivele distincte, în care autorul tratează 
literatura SF din punct de vedere teoretic, prezintă studii de caz, 
recenzii, expune interviuri cu diverși scriitori sau avansează 
anumite studii speculative, Alternative critice apare drept un 
exemplu de seriozitate și dedicare în acest domeniu specific al 
literaturii, însă o analiză atentă m-a condus la observarea unei 
lipse de unitate la nivel discursiv, trădate de spargerea volumului 
într-o puzderie de capitole și subcapitole ce nu sugerează decât 
o limită a capacității analitice. 

Este de apreciat totuși efortul lui Cătălin Badea-
Gheracostea de a plia diferitele teorii și definiții ale literaturii pe 

tărâmul science-fiction-ului, uneori chiar cu aplicație directă pe 
text în scopul demonstrării ipotezelor proprii, însă Alternative 
critice lasă adesea gustul sălciu al unei compilații de nume și 
concepte aduse în discuție pentru a da greutate celor spuse de 
autor, fără a fi cu adevărat necesare în economia discursului. În 
acest sens, semnalez un exces al notelor de subsol, rezultat direct 
al citării abuzive, dovadă stând bibliografia ce adună majo-
ritatea minților bine cotate pe piața ideilor. Partea bună este că 
autorul are uneori sentimentul aceastei munci de indexare și 
încearcă să imprime din când în când textului o notă personală 
prin mici tușe ironice sau autoironice, e drept, mai mult sau mai 
puțin adecvate, chiar dacă cu o frecvență ușor iritantă: Proza 
scurtă din SF-ul românesc dintre 1980 și 1989, prin vârfurile, ca și 
prin ventrele sale, este într-o corespondență cvasitotală cu proza 
scrisă în rest (ups!) sau KULT nu înseamnă decât întoarcerea la 
SF-ul tradițional, pardon, al poeticii moderniste.

Inteligent este felul în care Cătălin Badea-Gheracostea 
amendează derapajele unor autori care au scris despre science-
fiction înaintea lui sau chiar ale unor autori de proză SF 
consacrați (de exemplu, Pavel Coruț), toate în maniera relaxată 
și elegantă specifică unui fin cunoscător. Totuși, expunerile 
acestea fac notă contrastivă cu naivitatea și stângăcia candidă 
prezente în anumite articole publicate înainte de 2000 și 
inserate în acest volum. 

Pe lângă secțiunea dedicată interviurilor – unul interesant 
fiind cel luat lui Caius Dobrescu –, una dintre puținele realizări 
notabile ale acestui demers critic o reprezintă ultima parte a 
volumului, intitulată Studii și speculații, în care contribuția 
autorului se simte ceva mai intens, iar felul în care acesta abor-
dează SF-ul iese din granițele tradiționale, Badea-Gheracostea 
semnalând aici schimbarea de paradigmă ce a avut loc pe 
teritoriul literaturii SF şi, în general, dând sentimentul unui 
cercetător conectat la domeniul său de studiu. 

Aș recomanda această carte doar pentru crearea unui cadru 
care generează o posibilă viziune pur SF în care toți teoreticienii 
și criticii literari, istoricii ideilor și filosofii limbajului sunt 
aplecați asupra literaturii SF din România. Aici, ei pun la 
dispoziție bijuteriile în materie de descoperiri și instrumentele 
de lucru pentru disecarea motocentaurului. 

* Cătălin Badea-Gheracostea, Alternative critice (ed. rev. și 
adăug.), Satu Mare, Editura „Millenium Books”, 2010.

Ștefan Manasia revine în 2011 cu un al treilea volum de 

poezii după Amazon și Cartea micilor invazii, Motocicleta de 

lemn*.

Au existat voci care i-au reproșat autorului că a inclus în 

carte și ciclul Ostroveni. Viața și contactele, prezent inițial în 

volumul de debut. E drept că modificările sunt minime (o sec-

vență a fost înlocuită cu alta, un poem în proză ritmată), dar 

ciclul conferă un plus de coerență volumului la nivelul ima-

ginarului și echilibrează cele două moduri în care autorul 

lucrează cu diferitele grade de sedimentare a realului. 

În primul și al doilea ciclu, totul este consemnat din mers, la 

cald. Ceva dinspre umanitate este aproape ca o fugă, o căutare a 

ceva care să nu fi fost contaminat încă, în oricare din zonele mai 

mult sau mai puțin coerente ale realității. Încercarea de a for-

mula un crez este sabotată și auto-sabotată din start, copilăria    

s-a consumat într-o „periferie ideologică”, spațiul vizual este 

invadat de „romchinezi/ chinezoaice de Prahova”. Contactul 

aproape mistic de odinioară cu Periferia nu se mai produce, din 

centrul lumii, la adăpostul ultimului refugiu, privirea se rotește 

cu 360 de grade: „Orașul din vest înnebunește/ și e arat cu mo-

tocicletele,/ orașul din sud e mai veninos/ decît tarantula și țipă 

romeni di merda.// Orașul din est e-mbălsămat în nostalgie/ iar 

acela din nord consumă cereale/ cu lapte și pedofilizează 

băieței./ Whatta wicked thing we do, iubito”. Printre puținele 

aspecte ale vieții în care persistă ceva omenesc este prietenia. 

Manasia cultivă prietenia generaționistă, vorbește despre 

experiențe de viață comune (poezii dedicate lui Radu Vancu și 

lui Claudiu Komartin), dar și pe cea transgeneraționistă, adu-

când un omagiu unor maeștri precum Șerban Foarță.

La prima vedere, Antwerpen este jurnalul perioadei petre-

cute de autor în Olanda și Belgia. Apar doar în treacăt ele-

mentele vizibile pentru orice turist: Rubens Huis, lalele, ate-

lierele pictorilor de pe malurile canalelor din Anvers. Dar în 

spatele specificului, în spatele amalgamului cultural „Aici ne 

întîlnim:/ tinichigiu afro/ asiatic incert/ european self-distruc-

tiv”, în spatele obsesiei pentru curățenie, „o mie de ani/ de albit 

conturile/ de lustruit arcadele/ bicepșii/ statuile/ treptele și 

mînerele/ cultura/ dantura”, se ascunde eșecul civilizației ves-

tice, sentimentul de vinovăție acumulat de-a lungul mileniilor. 

Viața defilează pe fast fwd asemenea categoriilor în care se 

împart prostituatele „teenmilfmaturedead” și totul funcționează 

„în logica morții igienice”, lasă un gol imens împânzit de „mlaș-

tini hi-fi”, mașinării metrosexuale și alei „cu setări de peisaje”. 

Ruptura se produce grație unui vehicul, considerat o ciudățenie 

exotică în lumea dezumanizată, post-colonială și drept vehicul 

de transport în lumea sălbatică. Rugăciunea băiatului din poe-

mul motocicleta de lemn/tchukudu leagă cele două lumi. Hrana 

devine hrană spirituală, rudele din Kinsasha devin rudele înde-

părtate și dezumanizate din Occident.

Manasia face o delimitare clară între uman și post-uman, 

între omenire și umanitate: „omenirea reciclată-n umanitate, 

umanitatea – în biți”. Omenescul e din ce în ce mai greu de 

detectat printre eflorescențele subtropicale ale post-umanului.

În a doua parte a volumului, notației imediate îi ia locul „eli-

berarea vedeniilor în apa mîloasă” (Ostroveni), respectiv delirul 

controlat (Alevin). Lumea sedimentată, tot ce a ajuns să în-

semne ordinea firească a lucrurilor pe plan individual și colectiv 

este acum răscolit și reevealuat în Alevin: „Am văzut logosul: 

cinci litere prăpădite”. Forța și anvergura versurilor amintește 

de Ginsberg și de William Carlos Williams. Autorul trece cu 

ușurință de la versul avangardist „CITY – rețea sonoră din 

subpămîntă, pleură podită peste lumi,/ cancer esofagian, sînge 

pe nas” la ritmuri hip-hop „Bjork (s-o fuți ca pe un orc pe bloc la 

polul nord)” de la anarhie „Să nu mai văd abatoarele, măcelăriile 

ANGST, Literele,/ Trezoreria, Primăria de cartier, Banca 

Transilvania/ – Fuck Banca Transilvania!” la viziunea post-

apocaliptică a lumii care se resoarbe: „Sub sorii artificiali/ În 

amiaza bimilenară/ După războaiele chimice/ După islami-

zare/ Și reconquista/ Cînd bioroboții vor fi fugit din hangarele 

Trustului/ După Contact/ După pisicile telepat/ După plane-

tele-spongier/ După invaziile dureroase ca Roentgenul/ După 

nimic/ După ce Informația/ se va fi-ntors/ prin membrana/ 

expiatoare/ la Dumnezeu”.

* Ștefan Manasia – Motocicleta de lemn, Bistriţa, Editura 

„Charmides”, 2011.
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