
Vârstele jocului. Strada Cetății  de Claudiu M. Florian – prezentare 

Claudiu Mihail Florian s-a născut în 1969 la Rupea,  judeţul Braşov. Licenţiat în 

Germanistică, la Bucureşti, în 1994. Magister în Ştiinţe Umaniste Interdisciplinare în limba 

Germană, la Bucureşti (1996), şi în Istorie Contemporană, la Bielefeld / Germania (2000). În 

perioada studenţiei, a tradus în româneşte o serie de romane din limbile engleză şi germană, 

între care câte două de Sven Hassel şi Hermann Hesse. Din anul 2002, angajat al Ministerului 

Afacerilor Externe.  

În anul 2008, debutează cu romanul Zweieinhalb Störche (Două berze şi jumătate) la Editura 

Transit, Berlin. 

 

Claudiu M. Florian a debutat cu Vârstele jocului. Strada Cetății – Zweieinhalb Störche – în 

limba germană în 2008, la Editura Transit, Berlin. A avut cronici excelente în revistele 

germane.  

Romanul reprezintă încercarea de portretizare, cu intensităţi diferite, a confluenţei dintre cinci 

mentalităţi: ardelenească, oltenească, săsească, regăţeană, vest-germană, patru generaţii: 

străbunici, bunici, părinţi, copil – prezente sincronic, în acelaşi moment temporal, trei istorii: 

românească, săsească, germană, două culturi: a românilor şi a saşilor transilvăneni şi a unui 

prezent continuu: mijlocul anilor ’70 în România. 

Este, de asemenea, o carte a paradoxurilor privite cu ochii copilului, între care dominant apare 

cel al existenţei numeroşilor fraţi ai bunicilor, tatălui, tovarăşilor de joacă, a popoarelor  şi 

ţărilor „frăţeşti”, chiar, contrapusă permanent sentimentului lipsei unui frate propriu şi 

existenţei copilului singur la... bunici. 

 

Referințe critice 

 

Bogdan ROMANIUC în interviu cu Claudiu M. FLORIAN, 4 februarie 2012, în 

Suplimentul de cultură, nr. 342 

Pe cît de firească evoluția unui individ, de la vîrsta jocului în nisip la cea a nisipului adunat în 

partea de jos a clepsidrei, pe atît de fireasca a fost construcția acestei povestiri, fără prea multe 

întrebări structurale ale autorului, de genul: cum potrivesc intriga? – unde începe punctul 

culminant? – care e deznodamîntul? Nimic din toate astea! Intriga începe în tot locul, punctul 

culminant, pentru fantezia copilului, e la fiecare pas, iar deznodamîntul... mai discutam peste 

cîteva decenii! 

 



Andreea PETRESCU, 29 martie 2012, în Club Diverta 

Romanul este savuros, mai ales pentru aceia dintre noi carora le era dor de vîrsta jocului și de 

acele detalii ale lucrurilor din jur pe care obisnuința le-a estompat. Romanul ne readuce pe toți 

într-o lume comună, în care am mai poposi o vreme cu zîmbetul pe buze. Nu se îndepărtează 

însă de ilustrarea realității conexe a perioadei comuniste și ascunde sensuri aspre sub valul 

brodat de inocență, asa cum se întîmplă în scena în care aflăm că părinții copilului au rămas 

fără slujbe și se gîndesc să plece Ingermania, însa trebuie să ia în calcul toate neplacerile la 

care s-ar supune și l-ar supune și pe fiul lor.  

Claudiu M. Florian nu se sfiește să muste usturător din secvențele vieții de atunci, însă 

limbajul în care o face dă conținutului acestui roman un gust aparte. Poate așadar să 

transforme cititorii în nostalgici, să îi binedispună, să le trezească amintiri și să le smulgă 

zîmbete, dar cu siguranță nu îi va lăsa indiferenți. 

Virgil RAȚIU, 27 martie 2012, pe mesagerul.ro 

Un roman al vieții de copil. Rîndurile nu-s ca Amintirile din copilarie, cele bine cunoscute, 

nici nu au cum. Derularea seamana cu Prinț și Cerșetor, din care pagini lipsește prințul, însă 

nu-i de găsit nici cerșetorul. Pînă la urmă, izbinda este a unui mic prinț transilvan, dintr-o 

localitate situată în preajma Brașovului. Un prinț mic multietnic, multilingvistic, ale cărui 

gene sînt pierdute în negura strămoșilor din Transilvania. 

O harababură întreagă susținută de o poveste destul de frumoasă și credibilă. 

Claudiu M. FLORIAN în interviu cu Stelian TURLEA, 23 martie 2012, Ziarul de 

Duminică, nr. 12 

Foarte pe scurt: (cartea) e rodul a doua „dumiriri”. Prima: rostul și chemarea scrisului – 

existente în mine, cu diferite intensități, încă din perioada liceului. A doua – mai complexă: 

sentimentul că noi, generațiile care, prin experiența de viață, atîta cîtă e, avem crestate pe 

suflet și pe minte reperele și gradele de comparție între lumi și sisteme, trebuie să dăm mai 

departe acest instrumentar. Sau măcar, dacă nu se vor găsi destule mîini care să-l înșface, să 

lăsăm în urmă, scris, modul nostru de folosire.  

Imagologia este o îndeletnicire veche și o știintă nouă. Pe care, ca savant, o abordezi cu 

luciditate. Ca migrator între gene și generații, însa, cum mă consider a fi, nu pot decît să o 

abordez prin prisma afectivă. Unde cel mai greu e sa găsești și să păstrezi măsura lucrurilor. 

Desigur că este o povară. Pe care, în aceasta prima scriere, mă încumet s-o salt. În 

următoarele voi încerca s-o port. Nu știu dacă o voi putea duce la bun sfîrșit. De aceea am și 

spus: este o încercare. 

Toma GRIGORE, 21 februarie 2013, în Cultura,nr. 410 

Romanul lui Claudiu M. Florian este unul ușor de citit, atractiv, bine scris, într-o limba 

românească limpede, corectă fiind mai mult o transcriere revizuită a variantei germane decît o 

traducere. Claudiu M. Florian își rememorează într-un roman memorabil copilăria cu 



dragoste, cu un amor fati sincer pentru descendența sa multietnică și multilingvistică, trăită în 

comunitatea saso-română transilvăneană. 

Dan C. MIHAILESCU, 14 martie 2012, în emisiunea „Omul care aduce cartea”, ProTV 

Un roman de debut despre viața unei înzestrari genetice, care se afla la mijloc – un fel de 

metisaj între nemți și români. Un roman de debut delicios, care are o cumințenie desăvîrșită. 

O foarte frumoasă împerechere de disciplină germanică și de emoționalitate românească. 

Cristian CERCEL, 12 iulie 2013, în Observator cultural, nr. 681 

Dincolo de stil și forma, Virstele jocului. Strada Cetatii ridica, atît voluntar, cît si, poate, 

involuntar, probleme de fond despre România de ieri și de astazi și despre fosta prezenta și 

actuala absenta pe scara larga a sasilor transilvaneni din peisajul etnic autohton. Virstele 

jocului. Strada Cetatii se poate constitui însa și într-un argument în favoarea unei astfel de 

propuneri. Ce e copilul-narator, un alter ego al autorului: român? Sas? German? Româno-

german? Care este limba lui materna, din moment ce poate scrie atît în româna, cît și în 

germana? Judecind în cadrele prestabilite ale identitatilor institutionalizate politic 

transformam o lume bogată într-una mult mai săracă. A devenit, de ceva vreme, un loc comun 

sa vorbim despre identitati plurale, multiple, fluide, poate ca ar fi timpul sa marcam acest 

lucru, intr-un fel sau altul, și în categoriile etnice și politice cu care sintem obisnuiti sa 

operam. 

 

La ediția germană 

O carte a dorului. O carte despre o regiune a norocului, care de mult a ajuns de neatins. Un 

text foarte consecvent, cu atmosferă, profunzime şi dialoguri proaspete, şi de te întrebi dacă 

merită citit: în orice caz!  

Uwe Stolzmann - Deutschland-Radio Kultur 

 

Într-o filigrană limbă germană arhaică, descrie tainele locurilor izolate de la Şoseaua 

Europeană 60, Depăşeşte suveran discrepanţele dintre oameni care, precum bunicul, sunt fie 

români din naştere, fie saşi transilvăneni/germani, precum bunica, şi un regim atotputernic. 

Ute Büsing, Radio Berlin-Brandenburg  

 

O înregistrare exactă a tonalităţii discuţiilor, dublată de multiple ne-înţelegeri copilăreşti, 

generează umorul profund al acestor miniaturi doar în aparenţă naive, ale unui copil crescut la 

bunici „saso”-români. Încântător datorită modului nepretenţios şi exact de a povesti. 

Markus Bauer – Neue Zürcher Zeitung 



 

Printr-o simbolistică poetică, autorul îl ţine cu sufletul la gură pe cititorul celor ”Două berze şi 

jumătate”. Îl uluieşte, îl face să izbucnească în râs… Florian reînvie  în mod literar şi în 

limbajul copilului o lume strânsă în jurul unor tradiţii seculare, săseşti şi româneşti, 

Transilvania copilăriei sale, care în felul acesta nu va mai exista niciodată  

Ingeborg Ruthe –Berliner Zeitung 

 

Un roman încântător.  

Katrin Hillgruber – Süddeutsche Zeitung 

 

Un roman care asigură pură încântare în timpul lecturii. O limbă figurativă, niciodată plată, cu 

multe descrieri, care încântă pur şi simplu.  

Hassfurter Tagblatt 

 

Din perspectiva înduioşătoare a copilului, Claudiu Mihail Florian reuşeşte sa tematizeze cu o 

profunzime ieşită din comun probleme politice, istorice și sociale, fără a renunţa niciodată la 

umorul fin și inocent care străbate întregul roman.  

Alexandra Şora – Deutsche Welle – Kultur  

 

Încercarea de a smulge trecutului o mică parte a unei mari istorii i-a reuşit magistral lui 

Florian.  

Cynthia Pinter – Hermannstädter Zeitung 

 

Florian reuşeşte performanţa de a descrie trista realitate socialistă cu un zâmbet, fără însă a 

minimaliza.  

Rainer Sliepen – Braunschweiger Zeitung 

 

Claudiu Mihail Florian e copilul a două culturi: al celei româneşti şi al celei germane. Fiind 

acasă în ambele limbi, scrie în ambele deopotrivă. „Două berze şi jumătate” a devenit 

portretul temporal al unei simbioze umane. Naratorul-copil priveşte lumea înconjurătoare şi 

pe el însuşi când cu ochi româneşti, când cu ochi germani/săseşti. Acest fapt conferă cărţii 

acea atmosferă flexibilă a dublei viziuni. Faptul că autorul evită artificiile la modă e o dovadă 



a siguranţei sale epice instinctive – el nu are nevoie de aşa ceva. Cartea devine o aventură a 

lecturii şi trezeşte dorinţa de a citi mai multe de la Claudiu Mihail Florian. 

Hans Bergel, scriitor – Spiegelungen  

 


