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Cuvânt către cititori 
 

În timp ce fanii şi admiratorii lui J.R.R. Tolkien nu se mai satură citindu-i şi 

recitindu-i poveştile, detractorii şi criticii săi par a fi de neclintit: pentru nimic în lume nu 

s-ar lăsa convinşi să parcurgă măcar câteva pagini din operele profesorului de la Oxford. 

Dincolo de opiniile pro- sau contra- un fapt incontestabil s-a impus categoric: sondajele 

efectuate în preajma anului 2000 indică trilogia The Lord of the Rings drept cea mai citită 

carte din literatura engleză a secolului XX. Fără a ne lăsa impresionaţi de aparenta 

obiectivitate a cifrelor, trebuie să recunoaştem că dimensiunile „fenomenului Tolkien” au 

căpătat proporţii giganteşti, influenţând într-o măsură rar întânită cultura occidentală. 

Literatura, muzica, pictura, teatrul, cinematografia, jocurile electronice, pe scurt mai toate 

domeniile artei contemporane au preluat, direct sau indirect, explicit sau implicit, câte 

ceva din creaţia maestrului Faëria-ei. 

Ţinut departe de acest fenomen datorită cenzurii comuniste, publicul românesc nu 

l-a putut cunoaşte pe larg decât în ultimii ani din cel de-al doilea mileniu ai erei creştine, 

când, apariţia traducerii Stăpânul inelelor şi, mai ales, producţiile cinematografice 

inspirate de acelaşi roman al lui Tolkien au permis contactul cu universul creat de 

scriitorul britanic. Lipsit de o prezentare adecvată din partea criticii autohtone incapabilă, 

pare-se, să-şi depăşească prejudecăţile „savante”, sensul operei lui J.R.R. Tolkien a rămas 

inaccesibil publicului larg, mai degrabă dezorientat decât edificat în faţa unor produse 

culturale puţin obişnuite la noi. Pe de altă parte, lumea pe care Tolkien o descrie, bazată 

pe un cod al legii şi al onoarei care ţin de un cu totul alt context decât cel al modernităţii 

recente, a creat nu o dată confuzie chiar şi în minţile cititorilor sau spectatorilor 

occidentali. 

În ultimii ani, beneficiind de sprijinul unor prieteni ce şi-au jertfit o parte din 

venituri şi din timp spre a ne procura şi trimite cărţile atât de necesare studiului, dar şi de 

sprijinul acelor netizeni care, prin intermediul valoroaselor lucrări publicate pe Internet 

ne-au prilejuit reflecţii sistematice auspra „Pământului de Mijloc”, am încercat să 

popularizăm opera lui Tolkien adecvând-o înţelegerii noastre. Aşa s-a născut gândul, apoi 

planul lucrării de faţă, care doreşte să ofere cititorului o perspectivă justă asupra acestui 

univers pe care ne place să-l numim „lumea lui Tolkien”. Pentru a ne atinge scopul 

împrejurările ne-au obligat să acceptăm un pariu inedit: elaborarea unei lucrări întemeiată 

pe o bibliografie preluată, în mare parte, din păienjenişul World Wide Web. Alături de 

această masă de cyber-articole am citat adesea, spre a le aduce în atenţia publicului 

românesc, două surse de mare importanţă: scrisorile lui Tolkien şi eseul său programatic 

On Fairy Stories. Desigur, la acestea se pot adăuga The Book of the Lost Tales şi cele 12 

volume ale seriei The History of Middle Earth editată de Christopher Tolkien. Rămâne la 

latitudinea dumneavoastră, a celor care veţi avea răbdarea necesară parcurgerii paginilor 

următoare, să diagnosticaţi succesul sau eşecul întreprinderii noastre. Şi, eventual, ne 

puteţi comunica direct impresiile la adresa: cybercritica@yahoo.com, folosind 

minunatele mijloace ale comunicării virtuale. 

Ne este cu neputinţă să încheiem aceste rânduri fără a-i numi pe cei care, de 

aproape sau de departe, ne-au însoţit în călătoriile noastre prin „lumea lui Tolkien”.  

Le mulţumim deci, din tot sufletul, prietenilor ce ne-au permis accesul la 

versiunea originală a operelor: Cristinei Neagu, lui Mihail Neamţu şi Eugen Nagy, soţilor 

Andrew şi Pamela LaBreche. Deopotrivă, le suntem recunoscători savanţilor care prin 
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studiile lor ne-au oferit şansa de a desluşi un drum al gândului plin de roade: Stratford 

Caldecott, Joseph Pearce şi Didier Willis. Cu preţul unor discuţii de multe ore (sau e-

mail-uri), câţiva prieteni apropiaţi ne-au încurajat şi ne-au dat ocazia să ne îmbogăţim 

interpretările. Îi amintim cu bucurie pe Nicholas Phillip Zinos, Mihaela Cernăuţi-

Gorodeţchi, Györfi-Deák György, Cătălin Sturza, Florin Doboş, Amalia Doboş, Radu 

Căpan, Constantin Jinga, Ovidiu Ianc, Şerban Mrejeriu şi părinţii Valentin Danciu, 

Cristian Sabău şi Davide Muntoni. Nu-i putem uita nici pe cei care ne-au facilitat 

publicarea primelor articole dedicate lui Tolkien: Alexandru Cistelecan – redactor al 

„clasicei” revistei Vatra din Târgu Mureş, Mircea Mihăieş – conducătorul revistei 

timişorene Orizont şi părintele Wilhelm Dancă, care a recomandat cu căldură editarea 

unei prezentări a operei Stăpânul inelelor în revista ieşeană Dialog teologic. Lui Robert 

Şerban, realizator al emisiunii culturale A cincea roată de la televiziunea timişoreană 

Analog, care ne-a invitat să participăm la o emisiune dedicată integral lui Tolkien, şi 

Ilincăi Ilian, care, în contextul emisiunii Spaţii Subiective de la TVR Timişoara, ne-a 

oferit aceeaşi posibilitate, le suntem recunoscători. De asemenea, Horia Roman-

Patapievici ne-a invitat în cadrul emisiunii Înapoi la Argument spre a prezenta împreună 

frumuseţea cu adevărat luminoasă a epopeilor tolkien-iene. Îi mulţumim cu neprecupeţită 

bucurie. Last but not least, o menţiune specială merită Bogdan Stanciu, inimos prieten şi 

animator al activităţii tinerei Societăţi Tolkien din România. Lui i se datorează această a 

doua ediţie a cărţii pe care tocmai o citiţi. 

Soţiei mele, Laura, şi celor şase copii ai noştri, Ioan-Bogdan, Irina, Sebastian, 

Paul, Alexandru şi Andrei, nu voi putea niciodată să le mulţumesc îndeajuns. 

 

A. M. D. G. 

 

  
 


