
Cărți alese din zestrea editurii



Medicină



Tratatul elementar de pediatrie (4 volume), elaborat sub redacția 
prof. dr. Paula Grigorescu-Sido, de la Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este o lucrare 
complexă care prezintă în manieră didactică o sinteză a celor mai 
importante date din literatura de specialitate a pediatriei, dar și 
cazuri inedite cu care s-a confruntat autoarea însăși de-a lungul 
practicii sale clinice. 

Elaborat de prof. dr. Nicolae Miu, în colaborare cu un colectiv re-
dacțional numeros cu specialități variate, Tratatul de medicină a 
adolescentului a reprezentat o noutate absolută pe piața editorială 
românească la momentul apariției sale, în anul 1999. Lucrarea tra-
tează cele mai importante aspecte medicale și psihologice ale aces-
tui segment de vârstă: pubertatea normală și patologică, dezvolta-
rea somatică și transformările hormonale și psihice, bolile adoles-
centului (bolile cronice, psihiatrice, comportamentale, inclusiv 
cele de natură sexuală), respectiv problemele sociale și de sănătate 
publică asociate acestei faze de dezvoltare a individului. 

Manualul de hematologie clinică (ediția a VII-a, 2000), reeditat 
de profesorii Ljubomir Petrov, Andrei Cucuianu și Anca Bojan, 
tratează principalele aspecte fiziologice și patologice ale hemato-
logiei, precum bolile celulei stem, leucemiile acute, leucemiile 
limfoide cronice, anemiile, anomaliile hemoglobinei, sindroa-
mele hemoragice, trombofiliile, limfoamele maligne, dar și noțiune 
de transfuziologie. 
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Volumul Stresul oxidativ în bolile interne, sub redacția prof. dr. 
Doru Dejica, șeful Catedrei de Imunologie clinică a Universității 
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, a 
apărut în anul 2000. După o prezentare amplă a agresiunii oxi-
dative în general și a celei din numeroase boli interne, același co-
lectiv de autori s-a adresat medicilor, biologilor, chimiștilor și 
farmaciștilor cu o nouă carte: Antioxidanți și terapie antioxi-
dantă (2007). După prezentarea noțiunii de capacitate antioxi-
dativă a organismului, cartea detaliază antioxidanții naturali și 
sintetici. Urmează documentarea implicării deficitului antioxi-
dativ în numeroase stări fiziologice și patologice: efort fizic, îm-
bătrânire, răspuns imun și boli autoimune, inflamație și infecție, 
cancer, transplant, boli ale diferitelor organe și sisteme, respectiv 
posibilitățile de corectare a acestuia. Cartea a reprezentat, ca și 
Stresul oxidativ, o premieră în țara noastră într-un domeniu de 
larg interes, cu implicații practice deosebite. 

Lucrarea medicală Elemente practice de diagnostic și tratament în 
pediatrie (vol. I, 2003; vol. II: 2006) se adresează în primul rând 
medicilor practicieni pediatri și medicilor de familie, dar și medi-
cilor rezidenți în pediatrie și în alte specialități conexe. Autoarea, 
conf. dr. Angela Butnariu, prezintă într-o manieră sintetică și ac-
cesibilă elemente de diagnostic și soluții terapeutice pentru princi-
palele boli ale copilului (respiratorii, cadiovasculare, nefrologice, 
hematologice, reumatologice, respectiv urgențele pediatrice). Fie-
care afecțiune include definiția bolii, etiologia, diagnosticul, com-
plicațiile, atitudinea terapeutică, evoluția și prognosticul. 

Cea de-a treia ediție a lucrării Patologie chirurgicală (2006, 2 
vol.), concepută de prof. univ. dr. doc. Cornel Toader, în colabo-
rare cu prof. dr. Liviu Vlad și prof. dr. Nicolae Turdeanu, se adre-
sează studenților de medicină, dar și medicilor secundari și spe-
cialiști în chirurgie. Acest manual de chirurgie este o lucrare teo-
retică și practică modernă și cuprinzătoare, descrierea diverselor 
patologii chirurgicale reflectând atât achizițiile recente din do-
meniu, cât și vasta experiență clinică și academică a reputatului 
chirurg clujean. De asemenea, iconografia utilizată în cele două 
volume este aproape în totalitate originală, la întocmirea sa con-
tribuind în mod activ dr. M. Simu. 



Compendiul de suicidologie, publicat în 2006, este prima lucrare 
de anvergură din România dedicată procesului suicidar. Demer-
sul prof. dr. Doina Cosman se remarcă prin caracterul exhaustiv 
de tratare a subiectului: natura și cauzele sale; aspectele biologice 
și neuropsihologice ale comportamentului suicidar; epidemiolo-
gia sinuciderii la nivel mondial, european și național, evidențiată 
prin date statistice pertinente; corelarea suicidului cu alte boli 
psihice, neurologice sau cu alți factori de risc de ordin social, bio-
climatic ori religios; evaluarea și tratamentul persoanei cu risc 
suicidar; nu în ultimul rând, propunerea unor măsuri și pro-
grame de prevenție și de intervenție în criza suicidară. 

Tratatul de neuroanatomie funcțională și disecția nevraxului, ela-
borat sub coordonarea prof. dr. Francisc Grigorescu-Sido, de la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, este o 
lucrare medicală de anvergură, publicată de editura noastră în 
anul 2007, care însumează peste 800 de pagini. Volumul se adre-
sează atât studenților, cât și psihologilor, medicilor neurologi, 
neurochirurgi, anatomiști, fiziologi etc. Materialul prezentat se 
bazează pe o concepție anatomofiziologică cibernetică a sistemu-
lui nervos. Din punct de vedere al conținutului, conexiunile cen-
trilor nervoși sunt structurate în categorii și tipuri: de releu și re-
ticulare, de tip arc reflex, de tip autocontrol și integrative. De ase-
menea, se abordează anatomia chimică, funcțiile unor organe 
nervoase, irigația, leziunile și consecințele acestora. 

Obiectivul principal al monografiei Chirurgie pancreatică 
(2007), realizată de conf. dr. Gheorghe Funariu, este acela de a 
reactualiza problemele diagnostice, indicațiile chirurgicale și so-
luțiile tactice în cazul pancreatitei acute. De asemenea, volumul 
reflectă vasta experiență a autorului în chirurgia de urgență, în 
special cea a pancreatitei acute, dar și progresele, noile abordări 
și rezultatele înregistrate în literatura de specialitate. 
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În cartea Semiologie medicală în 100 de scenarii clinice (2008), 
Raluca Pais, Laura Poantă și Simona Rednic elaborează un nou 
model de implicare semiologică a cărui flexibilitate se dovedește 
extrem de utilă tinerilor medici. Cele 100 de scenarii clinice pro-
puse de autoare sunt însoțite de un important suport iconografic: 
alături de explicațiile și inserțiile culturale, acesta dinamizează 
volumul și, implicit, procesul de învățare, care mizează nu atât 
pe o abordare teoretică a diverselor patologii abordate, ci mai de-
grabă pe una concretă, care decurge din vasta experiență clinică 
a celor trei practiciene. 

Cartea Biodisponibilitatea și farmacocinetica subcelulară (2014), 
publicată de Sorin E. Leucuța, se adresează medicilor, farmaciș-
tilor, biologilor, chimiștilor și profesioniștilor implicați în desco-
perirea unor noi substanțe medicamentoase prin sinteză chimică 
sau prin biotehnologii farmaceutice, în conceperea unor noi pro-
duse farmaceutice în domeniul nanotehnologiilor farmaceutice, 
care să asigure astfel tratamentul unor afecțiuni la nivel molecu-
lar, prin transportarea substanțelor medicamentoase micromo-
leculare sau macromoleculare în vecinătatea receptorilor biolo-
gici specifici. 

Lucrarea Boala degenerativă a coloanei vertebrale (Spondilar-
troza), publicată în anul 2015, este al șasea volum dintr-o serie de 
lucrări monografice dedicate bolilor musculoscheletale. Cartea 
prof. dr. Horațiu Boloșiu este structurată în trei părți: prima, in-
troductivă, circumscrie boala degenerativă a coloanei vertebrale 
din punct de vedere morfologic și nosografic; cea de a doua pro-
pune descrierea formelor identificabile la nivelul celor trei re-
giuni mobile ale acestei structuri anatomice, iar cea de a treia 
abordează chestiunea spondilatrozei. 



Manualul de farmacologie fundamentală și terapeutică, publicat 
în 2015, reia structura de bază a unei ediții precedente în limba 
engleză, coordonată de prof. dr. doc. Barbu Cuparencu. Lucrarea 
în limba română este o versiune actualizată și îmbunătățită sem-
nificativ din punct de vedere grafic și științific, completările și 
modificările informațiilor din domeniul farmacologiei fiind rea-
lizate cu precădere de conf. dr. Ioan Magyar. Manualul e reco-
mandat tuturor categoriilor profesionale din domeniul medico-
farmacologic, permițând aprofundarea noțiunilor de farmacolo-
gie și a medicamentelor, de la structura chimică la indicații tera-
peutice, farmacocinetică, farmacodinamie, farmacotoxicologie și 
regimuri terapeutice. 

Lucrarea Semiologie medicală. Sindroame clinice (2016) repre-
zintă o completare a volumului Semiologie medicală. Cazuri cli-
nice, publicată în anul 2012, fiind elaborată de colectivul Clinicii 
Medicale IV, format din conf. dr. Dorel Sâmpelean și conf. dr. 
Olga Hilda Orășan, sub coordonarea conf. dr. Vasile Negrean. 
Lucrarea conține noțiuni de semiologie medicală necesare stu-
denților de medicină, prezentate într-o manieră concisă și ușor 
de asimilat, referitoare la principalele patologii respiratorii, re-
nale, cardiovasculare, digestive, metabolice, endocrine și hema-
tologice. 

Lucrarea Malformații congenitale cardiace. Ghid de diagnostic și 
tratament pentru studenți și medici rezidenți (2017), coordonată 
de prof. dr. Adrian Molnar, își anunță utilitatea și destinația încă 
din titlu. Malformațiile congenitale cardiace au o mare pondere 
în patologia cardio-vasculară a copilului și a adultului tânăr și 
reprezintă o provocare diagnostică pentru specialiști din domenii 
variate. 
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Lucrarea Facultatea de Medicină, Școala Medicală Clujeană și 
spitalele din Cluj (1500-2000). Scurt istoric (ediție îngrijită și pre-
față de acad. Gheorghe Benga, 2018), semnată de profesorul Flo-
rea Marin, poate fi interpretată ca un veritabil exercițiu de istorie 
orală, de istorie trăită în vecinătatea „corifeilor” Școlii Medicale 
Clujene. Structurat în trei părți – partea I: Precursorii Facultății 
de Medicină și ai Școlii Medicale Clujene; partea a II-a: Înteme-
ierea Facultății de Medicină și a Școlii Medicale Clujene; partea 
a III-a: Continuatorii Școlii Medicale Clujene –, volumul pre-
zintă date istorice relevante pe unități medicale: clinici, institute 
medicale, activități ale corpului didactic și ale studenților, eveni-
mente medico-educative și sociale deosebite, petrecute în perioa-
dele descrise, descoperiri realizate în domeniul medicinei de că-
tre profesorii care, mai ales după 1919, au marcat evoluția medi-
ului universitar clujean. Cartea a fost recompensată cu Premiul 
„Iuliu Hațieganu” al Academiei Române pentru anul 2018, sec-
țiunea Științe medicale. 

Lucrarea Compendiu de Oncologie Medicală: principii și practică. 
Program de Farmacografie Clinică în Oncologia Tumorilor Solide 
(2021) reprezintă o a treia ediție – după cele din 2015 și 2020 – 
actualizată și completată. Autorii – prof. dr. Tudor-Eliade Ciuleanu, 
mat. dr. Nicolae Toader, prof. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, dr. 
Dana-Ioana Iancu, dr. Milan-Paul Kubelac și dr. Alexandra-
Cristina Boț – tratează principiile generale de oncologie medicală 
și prezintă diverse modalități terapeutice, precum chimioterapia 
clasică, hormonoterapia, terapiile moleculare țintite și imunote-
rapia. Volumul e completat de un capitol de mare actualitate, și 
anume problematica urgențelor oncologice și managementul pa-
cientului oncologic în contextul pandemiei COVID-19. 



Reviste medicale 

Journal of Medical and Radiation Oncology (JMRO) este o revistă 
interdisciplinară internațională care publică articole (evaluate în 
sistem peer review) și interviuri cu importanți specialiști din do-
meniul oncologiei. Articolele sunt publicate exclusiv în limba en-
gleză și tratează diverse aspecte de actualitate din oncologia cli-
nică și alte specialități conexe precum: radiologia, medicina nu-
cleară, chirurgia oncologică, patologia, biologia moleculară, ge-
netica, epidemiologia, psiho-oncologia/psihiatria, sănătatea pu-
blică și legea sănătății. JMRO publică anual două numere, iar 
contribuțiile sunt înregistrate prin intermediul Crossref Regis-
tration Agency. 

The Journal of the Semiology Club are obiectivul de a trata semio-
logia prin intermediul unor analize detaliate ale bolilor și sin-
droamelor. În paginile acestui periodic sunt publicate clarificări 
în scopuri didactice, articole, studii de caz, scrisori către redacție, 
care au ca scop armonizarea semiologiei tradiționale cu ceea ce 
pot oferi contribuțiile tehnologiei moderne interpretării semio-
logice. Revista bianuală se adresează studenților, medicilor rezi-
denți și specialiști și propune studii de semiologie clinică și ima-
gistică tributare mai multor specialități medicale: chirurgie, gas-
troenterologie, cardiologie, boli infecțioase, pulmonare, renale, 
endocrine. Studiile selectate sunt redactate atât de specialiști, cât 
și de studenți și medici rezidenți, cu scopul de a susține dezvol-
tarea tinerei generații în domeniul cercetării științifice. 
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Știință



Lucrarea intitulată Betonul parțial precomprimat (1993) a fost 
elaborată de prof. emerit dr. ing. Traian Oneț, un important ex-
ponent al școlii superioare de construcții clujene. Autorul a îm-
binat informații teoretice culese dintr-o amplă și variată docu-
mentație cu rezultatele studiilor și cercetărilor sale de-o viață 
pentru a oferi publicului cele mai semnificative aspecte privind 
teoria și practica betonului parțial precomprimat, un material 
care prezintă vădite avantaje tehnico-economice. Lucrarea a fost 
distinsă cu Premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române, la 
secția de Științe tehnice, în anul 1993. 

Lucrarea Rezolvarea problemelor inverse electromagnetice prin 
tehnici de optimizare (1998) este rezultatul unei cercetări de peste 
șapte ani, desfășurată de Vasile Țopa într-o arie de interes foarte 
puțin abordată în România la momentul apariției cărții, și anume 
rezolvarea problemei inverse electromagnetice (PIE). De-a lun-
gul mai multor decenii, cercetarea din domeniul electomagnetis-
mului s-a concentrat mai degrabă asupra dezvoltării unor instru-
mente specifice de analiză a PIE. Prin demersul său, autorul des-
chide o nouă direcție de cercetare care presupune reorientarea 
înspre găsirea și perfecționarea instrumentelor necesare rezolvării 
problemei de câmp electromagnetic prin metoda elementelor fi-
nite, rezolvarea problemei inverse fiind obținute prin tehnici nu-
merice de optimizare de tip determinist și/sau stohastic. 

Cartea Semnale, circuite și sisteme (2002), subintitulată Teoria 
sistemelor, reprezintă partea a doua a cursului „Semnale, circuite 
și sisteme”, adresat studenților de la Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. De-
mersul se bazează în principal pe materialele folosite și pe expe-
riența acumulată de autoare, Marina Dana Țopa, în predarea 
acestei materii. Lucrarea se adresează studenților cu profil elec-
tric și inginerilor. Prima parte a suportului de curs abordează Teoria 
semnalelor, fiind elaborat de dr. Vasile Popescu. 
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Volumul Aplicații în limbajele C/C++ și Java (2002), realizat de 
un colectiv de cadre didactice de la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, oferă un cadru adecvat inițierii și aprofundării cu-
noștințelor de programare prin utilizarea limbajelor C/C++ și 
Java. Autorii, Mircea-F. Vaida, Petre G. Pop, Cosmin Strilețchi și 
Ligia Chiorean, îmbină astfel experiența didactică și de cercetare 
cu finalizări practice. Volumul se adresează elevilor, studenților 
și specialiștilor care doresc să utilizeze cele două limbaje de pro-
gramare în realizarea unor aplicații ori în domeniul programării 
de bază sau avansate. 

Lucrarea The Theory of Electric Circuits (2003), elaborată de 
Radu V. Ciupa și Vasile Țopa, reprezintă un suport de curs adre-
sat cu precădere studenților, cu scopul de a le permite să abor-
deze și să înțeleagă orice tip de circuit pornind de la un model 
idealizat. Cartea reprezintă o introducere sistematică în teoria 
circuitelor, respectiv în concepte și tehnici dezvoltate de autori 
în procesul educațional și în activitatea lor de cercetare. 

Cartea Introducere în teoria haosului determinist (2007), elabo-
rată de prof. dr. Steliana Codreanu, reprezintă o descriere acce-
sibilă și detaliată a teoriei haosului determinist, care își are origi-
nile în ideile vizionare ale matematicianului Henri Poincaré. Lu-
crarea împărtășește entuziasmul și interesul pentru această teo-
rie, care a cunoscut o adevărată explozie în ultima perioadă. Car-
tea este structurată în nouă capitole. Primele patru părți tratează 
recunoașterea comportamentului haotic în experiențe de labora-
tor sau în viața cotidiană și prezintă unele dintre noțiunile fun-
damentale ale teoriei haosului determinist. În următoarele trei 
capitole, autoarea trece la exemplificarea comportamentului hao-
tic în modele uni și bidimensionale de tipul iterațiilor (maps) și 
tridimensionale de tipul curenților (flows). În ultimele două ca-
pitole, sunt evocate cercetările recente din domeniu. 



Volumul Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale și meto-
dologice (2008), publicat de prof. univ. dr. Mușata Bocoș în co-
lecția „Științele Educației”, pe care a coordonat-o, prezintă prin-
cipalele aspecte ale conceptului de curriculum (etimologie, sem-
nificații, evoluție), finalitățile educației ca o componentă esențială a 
curriculum-ului, conținuturile curriculare, domeniile și modali-
tățile de proiectare ale curriculum-ului. 

Lucrarea Asigurări generale (2009), de Cristina Ciumaș, este un 
suport de curs adresat studenților de economie și business, care 
le oferă atât o bază teoretică solidă a problematicii abordate, cât 
și posibilitatea de a-și autoevalua cunoștințele dobândite prin 
parcurgerea materiei, cu ajutorul unor teste-grilă. După trecerea 
în revistă a istoricului conceptului de asigurări, autoarea prezintă 
o serie de considerații generale privind asigurările, elementele
tehnice ale asigurărilor, contractul de asigurare și tipurile de asi-
gurări generale (interne și externe).

Cea de-a treia ediție a impunătoarei lucrări Contabilitate finan-
ciară (2010) este rezultatul efortului conjugat al membrilor Ca-
tedrei de Contabilitate și Audit a Facultății de Științe Economice 
și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, 
coordonați de prof. univ. dr. Dumitru Matiș și prof. univ. dr. 
Atanasiu Pop. Volumul reprezintă un ghid teoretic și aplicativ de 
contabilitate financiară, care ține cont de contextul social, eco-
nomic și fiscal internațional și românesc, adresându-se atât stu-
denților economiști, cât și practicienilor și teoreticienilor. 
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Suportul de curs Tehnică bancară. Principii, reglementări, expe-
riență (2013), elaborat de prof. univ. dr. Ioan I. Trenca, este 
structurat în cinci module care prezintă aspecte precum: carac-
teristicile și funcționarea băncii comerciale; tehnica viramentelor 
bancare; organizarea, tehnica, evidența și controlul operațiilor de 
tezaur și casierie; tehnica și evidența operațiilor cu valută, cu mij-
loace de plată străine și a decontărilor internaționale; mecanis-
mul creditării bancare. Obiectivul didactic al acestei lucrări este 
dovedit de prezența unor teste de autoevaluare la sfârșitul fiecă-
rui modul propus. 

Bosonul Higgs a fost observat pentru prima dată în 4 iulie 2012, 
când doi protoni s-au ciocnit în inelul central al marelui accelera-
tor de hadroni (în engleză, Large Hadron Collider, prescurtat 
LHC), de la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) din 
Geneva. Acest eveniment extrem de rar (cu o probabilitate de 1 la 
5 miliarde de cazuri) a fost foarte mediatizat și a făcut obiectul a 
numeroase studii și articole, printre care și lucrarea cercetătorilor 
Christophe Grojean și Laurent Vacavant, În căutarea bosonului 
Higgs (cuvânt înainte de Sorin Ciulli, traducere de Dalia Pîrvu și 
Mihai Alexandru Petre, 2018), publicată în anul 2017. Autorii 
acestui volum inedit au încercat să explice implicațiile științifice 
ale acestei descoperiri experimentale care ar putea răspunde la 
două dintre cele mai mari enigme ale cosmologiei moderne: ne-ar 
putea dezvălui de ce materia domină antimateria în univers sau 
ne-ar permite să înțelegem natura materiei întunecate.  

Lucrarea Metode numerice în tehnică (2019), publicată de prof. 
dr. emerit Nicolae Ursu-Fischer și dr. ing. Mihai Ursu, este pro-
babil cea mai amplă și completă lucrare de metode numerice, cu 
utilizări în tehnică, elaborată în România până în prezent. Acest 
demers a fost distins cu Premiul „Traian Vuia” al Academiei Ro-
mâne pentru anul 2019, secțiunea Științe tehnice. Autorii por-
nesc de la premisa că rezolvarea unei probleme complexe trebuie 
să se bazeze nu doar pe atuurile calculatorului, ci și pe implicarea 
utilizatorului, care nu se limitează doar la folosirea unui software, 
dar și la cunoașterea fundamentării matematice a acestuia. Cele 
29 de capitole conțin prezentări ale teoriilor și algoritmilor utili-
zați, programe C și nenumărate exemple numerice. 



Cartea-album Urbanism și urbaniști din Cluj (2021), semnată de 
arhitecții Lazăr Marian și Vasile Mitrea, recompune, pe baza sur-
selor arhivistice, istoriografice și a informațiilor personale ale celor 
doi autori, aproape un secol care reflectă transformările urbanis-
tice suferite de orașul Cluj: începuturile urbanismului clujean, 
lucrările de infrastructură urbană premergătoare proiectelor 
moderne de urbanism teritorial și zonal făcute de la Marea Unire 
până înspre zilele noastre, caracterizarea perioadei considerate 
„de maturitate” a urbanismului clujean, biografiile și principalele 
realizări ale inginerilor șefi, ale arhitecților șefi și ale urbaniștilor 
de marcă ai orașului Cluj, de la 1868 și până în 2020, precum și 
sinteza legislației din domeniul construcțiilor, arhitecturii și urba-
nismului din ultimul secol. Proiectul editorial a fost publicat în co-
laborare cu Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei 
Române. 

Anul 2019 a marcat 150 de ani de existență ai învățământului 
agricol clujean și 100 de ani de învățământ superior agricol în 
limba română în Transilvania. Prof. univ. dr. Emil Luca a ales să 
marcheze aceste două celebrări importante angajându-se în ela-
borarea unui bine-venit dicționar ilustrat intitulat Dascăli ai 
Agronomiei Clujene, 1869-2019, care a văzut lumina tiparului în 
anul 2021. Lucrarea omagiază nu mai puțin de 800 de personali-
tăți ale Agronomiei clujene din trecut și din prezent, începând cu 
fondatorii din 1869 și până la tinerii asistenți de astăzi, care vor 
consolida viitorul acestei instituții academice de prestigiu. 

Lucrarea Mediocritate și excelență. O radiografie a științei și învă-
țământului din România numără până în prezent șapte volume, 
șase dintre acestea fiind publicate la editura noastră (2002-2019). 
Petre T. Frangopol, profesor și membru de onoare al Academiei 
Române, oferă în paginile acestor cărți o analiză obiectivă și bine 
documentată a sistemului educației publice și a cercetării științifice 
în România după 1989. Autorul abordează tematici precum poli-
tica științei, starea tot mai precară a cercetării românești, conside-
rații privind reformele învățământului, sistemul de atestare și pro-
movare din mediul academic, orizontul oferit tinerilor specialiști 
și motivele exodului creierelor cu care s-a confruntat țara noastră 
în ultimele decenii. 
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Volumul Pedagogia ocrotirii (1994) a prezentat elaborarea dis-
tinctă și unitară, pentru prima dată în literatura română de spe-
cialitate, a unei ramuri noi a științelor educației și anume peda-
gogia ocrotirii, care tratează problematica specială și complexă a 
educației minorilor ocrotiți în casele de copii. Pe lângă tratarea 
problemelor specifice educației de ocrotire, Voicu Lăscuș anali-
zează și modalitățile de realizare a obiectivelor generale ale edu-
cației prin mijloacele particulare oferite de instituțiile de ocrotire. 

Reviste 

Fixed Point Theory. An International Journal on Fixed Point Theory, 
Computation and Applications este o revistă editată de Departa-
mentul de Matematică al Universități Babeș-Bolyai și fondată la 
inițiativa prof. dr. Ioan A. Rus. Publicația găzduiește studii de 
cercetare de înaltă calitate, supuse sistemului de evaluare de tip 
peer-review, care abordează subiecte privind teoria punctului fix. 
Publicația este indexată în mai multe baze de date internaționale 
cu profil științific, precum Thomson Reuters, SCOPUS și Zen-
tralblatt MATH. 

Revista Geographia Napocensis este publicată sub egida și cu sus-
ținerea financiară a Colectivului de Geografie al Academiei Ro-
mâne – Filiala Cluj-Napoca. De la fondare (în 2007) și până în 
prezent, studiile cuprinse în această publicație s-au deosebit prin 
deschiderea spre problematica dezvoltării regionale, domeniu de 
interferență a mai multor specialități (geografie, arhitectură și 
urbanism, economie, sociologie, inginerie etc.). Revista este in-
dexată în mai multe baze de date internaționale: Index Copernicus, 
Ulrichs Web – Global Serials Directory, DOAJ (Directory of 
Open Access Journals) și EZB Electronic Journals Library.



Revista Riscuri și catastrofe, publicată sub egida și cu susținerea 
financiară a Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, a apărut în anul 2001 la inițiativa Laboratorului 
de riscuri și hazarde din cadrul Catedrei de Geografie Regională. 
Revista apare semestrial și oferă specialiștilor date privind noțiu-
nile și conceptele asociate riscurilor și catastrofelor, respectiv re-
zultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu de specialiști din 
țară și din străinătate. Publicația cuprinde teme de interes știin-
țific: abordări conceptuale și metodologice; procese și fenomene 
geomorfice, climatice și hidrice de risc pe teritoriul României sau 
al altor state din lume; riscuri induse de activități antropice; ges-
tiunea riscurilor și catastrofelor etc. Rezultatele studiilor publi-
cate au o mare marjă de aplicabilitate în politica de gestiune, în 
prevenirea fenomenelor și proceselor de risc descrise, dar și în 
reconstrucția mediilor afectate. Revista Riscuri și catastrofe este 
indexată în mai multe baze de date internaționale. 

Fiind o continuare a Lucrărilor Seminarului Didactica Matema-
ticii (vol. 1-24), publicația Didactica Mathematica (Did. Math.) 
găzduiește studii și cercetări cu caracter teoretic și practic privind 
aspecte legate de predarea matematicii și informaticii. Este edi-
tată de colectivul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai și apare anual în două volume distincte. 

Revista Educația 21 este editată de Centrul de Cercetare și Ino-
vație în Curriculum din cadrul Catedrei de Științe ale Educației 
a Universității Babeș-Bolyai. Structura acestei publicații este fle-
xibilă și construită pornind de la cele mai relevante preocupări 
practice și teoretice din domeniul educației, care reliefează mul-
tidimensionalitatea și profunzimea realității curriculare, susți-
nând educația valorilor autentice și centrarea noului sistem de 
valori pe influențele formative ale învățământului. 
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Fondată în anul 2000 în cadrul unui proiect al Centrului 2000+, 
Perspective este o revistă de didactică a limbii și literaturii române 
ce apare, începând cu anul 2001, sub egida Asociației Profesori-
lor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” 
(ANPRO). Este editată semestrial, în format tipărit, și are drept 
public țintă profesorii de limba și literatura română din învăță-
mântul gimnazial și liceal (membri și nemembri ai asociației), 
dar și didacticieni, studenți, învățători sau alți profesori care pre-
dau discipline umaniste. Încă de la înființare, revista și-a propus 
redimensionarea studiului limbii și literaturii române în școală, 
în funcție de cerințele reformei curriculare și de direcțiile actuale 
ale didacticii moderne. 

Revista cercurilor de lectură este editată de Asociația Profesorilor 
de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO). 
Fiind fondată în 2008 de Alina Pamfil și coordonată cu profesio-
nalism și dedicare de profesor Monica Onojescu, revista publică: 
articole de cercetare didactică; rezultatele cercetării-acțiune în 
cadrul proiectului „Cercuri de lectură”, derulat de ANPRO cu 
scopul de a cultiva interesul pentru lectură în rândul elevilor; 
descrieri de activități practice în cercuri ori în clasă; prezentarea 
altor acțiuni de promovare a lecturii, cu contribuția autorilor, bi-
bliotecarilor, librarilor, editorilor și părinților; recenzii de carte 
și anunțuri de formări, evenimente și conferințe care au legătură 
cu promovarea lecturii. 



Istorie



Spania. Trei milenii de istorie (2008), lucrare a profesorului 
Antonio Domínguez Ortiz, tradusă din limba spaniolă de Gheorghe 
Vințan și prefațată de Vasile Moga, oferă o amplă perspectivă 
asupra istoriei Spaniei și a locuitorilor săi. Este, după spusele au-
torului însuși, testamentul unui istoric care a dorit să explice noilor 
generații istoria țării sale de la origini și până în 1969, anul nu-
mirii suveranului Juan Carlos. Pentru a realiza acest deziderat, 
reputatul istoric (membru al Academiei Regale spaniole și al 
Academiei britanice) a recurs la un limbaj accesibil, fără a oculta 
sau simplifica în vreun fel complexitatea trecutului istoric. 

Dicționarul biografic ilustrat Personalități clujene (1800-2007), 
publicat de Dan Fornade în anul 2007, este o lucrare de referință 
dedicată celor mai prestigioși reprezentanți ai culturii și științei 
transilvănene, care și-au pus amprenta asupra vieții comunității 
clujene în ultimele două secole. La realizarea celor peste 1100 de 
fișe bibliografice au contribuit specialiști din diverse domenii, 
universitari clujeni și academicieni români. 

Cartea Istoria românilor. De la origini până la 1690 (2010), a is-
toricului și scriitorului Ovidiu Pecican, propune o recapitulare a 
istoriei românești insistând cu precădere asupra fenomenului 
antropologic-cultural, a modului de trai și a studiului mentalită-
ților. Autorul prezintă în mod sintetic și într-un limbaj accesibil 
chestiuni precum originea românilor și a limbii române, valorile 
fundamentale ale civilizației românești, și trece în revistă eveni-
mente istorice consacrate. 
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Lucrarea Transilvania și locuitorii săi este opera cea mai impor-
tantă și valoroasă scrisă de Auguste de Gérando (1819-1849) – 
un tânăr intelectual francez care, din motive familiale, a intrat în 
contact cu Transilvania și a ajuns să o cunoască în profunzime. 
Primul volum a fost tradus de Laurențiu Malomfălean și Marius 
Mitrache, fiind publicat în 2014, iar la cel de-al doilea, apărut în 
2015, au lucrat cu multă seriozitate și acribie istoricii Ana-Maria 
Stan și Lukács Jószef. Cele două volume îmbină în mod reușit 
informațiile istorice și descrierile de călătorie cu legende și tradi-
ții populare și etnografice, cu analize sociale și economice, por-
nind de la realitățile constatate pe teren. 

Cartea Ungaria și Transilvania, publicată de lordul John Paget în 
anul 1839, a fost un veritabil ghid de călătorie pentru alți vizita-
tori britanici care au poposit în estul Europei. Varietatea și pro-
funzimea descrierilor sale privind condițiile sociale, politice și 
economice din Regatul Ungariei și Principatul Transilvaniei au 
facilitat redescoperirea istoriei și culturii unei regiuni neglijate 
până atunci de marile națiuni europene. În colecția „Biblioteca 
valorilor transilvane” a apărut cel de-al doilea volum al jurnalului 
său de călătorie (traducere din engleză de Teodora Cucuiet, edi-
ție îngrijită, note și prefață de Vasile Lechințan, 2015), consacrat 
spațiului intracarpatic. 

Volumul Biografiile marilor dragomani (interpreți) greci din Impe-
riul Otoman, semnat de Epaminonda I. Stamatiade și tradus din 
greacă de istoricul și academicianul Constantin Erbiceanu la finele 
sec. XIX, a fost republicat în 2016 într-o ediție îngrijită de Rodica 
Baconsky și Alina Pelea, îmbogățită cu numeroase explicații de or-
din etimologic, istoric și cu extinderea unor informații cu privire 
la cei treizeci și opt de „funcționari” aflați în slujba Porții, tălmăci-
tori, diplomați și, adeseori, domnitori ai Țărilor Române. De ase-
menea, textul original a fost adaptat, în linii mari, la normele orto-
grafice și gramatice actuale. Lucrarea se deschide cu un Cuvânt de 
prețuire al acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop. 



Prin publicarea lucrării Cartea de Aur, Teodor V. Păcățian și-a asu-
mat realizarea unei colecții care să reunească, în opt volume, activi-
tatea românilor ardeleni în cadrul Austro-Ungariei. Volumele reu-
nesc conferințele național-politice, rezoluțiile adoptate, petițiile și 
memorandumurile adresate Curții de la Viena, discursurile deputa-
ților români din Parlamentul de la Budapesta și a reprezentanților 
românilor în Senatul imperial de la Viena, descrierea evenimentelor 
istorice consacrate ale epocii. Importanța acestui demers istoric o 
conferă faptul că volumele au fost publicate în perioada 1902-1915, 
iar autorul a fost premiat de Academia Română. Publicarea unei 
ediții facsimilate a lucrării lui Teodor V. Păcățian reprezintă un pro-
iect editorial de anvergură al editurii, care a fost inițiat cu doi ani 
înainte de Centenarul Marii Uniri. 

Albumul Aurarii din Munții Apuseni (2017), realizat de Bazil Roman, 
Aurel Sîntimbrean și Volker Wollmann, a fost reeditat sub egida 
Asociației „Baia Domnilor” din Bucium Poieni, care urmărește 
identificarea, conservarea și popularizarea obiceiurilor, mijloacelor 
de existență, costumelor tradiționale din viața buciumanilor, cu o 
lungă tradiție în mineritul aurifer. Volumul, publicat inițial la Edi-
tura Sport-Turism din București în anul 1982, propune un suport 
iconografic generos, compus din fotografii documentar-artistice 
realizate de fotograful Bazil Roman, desene și schițe care ilustrează 
magistral activitatea familiilor de mineri din Roșia Montană și din 
împrejurimi și a spălătorilor de aur de pe Valea Arieșului, dar și teh-
nicile de exploatare a acestui minereu. 

George Barițiu este unul dintre cei mai reprezentativi istorici și pu-
bliciști ai spațiului transilvănean al secolului al XIX-lea. Acesta s-a 
remarcat prin faptul că a fost fondator și președinte al societății ASTRA, 
a participat la Revoluția de la 1848, a fost fondator al revistelor 
„Transilvania”, „Gazeta de Transilvania”, „Foaie pentru minte, 
inimă și literatură”, dar și președinte al Academiei Române. Opera 
sa reprezentativă este Părți alese din istoria Transilvaniei, pe doue 
sute de ani din urmă (vol. I-III, reeditate în 2018), publicată la Sibiu 
în trei volume, între anii 1889-1891. Relevanța acestei lucrări repre-
zintă relatarea evenimentelor de istorie trăită, autorul participând la 
Revoluția Pașoptistă sau fiind martor la vizitele efectuate de împă-
rații aulici în Transilvania. 
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Volumul intitulat Izvoarele istoriei românilor (Fontes historiae 
daco-romanorum) este rezultatul unei colaborări a Despărță-
mântului Cluj al ASTREI cu editura, din dorința de a se întoarce 
la izvoare și de a pune la dispoziția cititorilor o selecție de texte-
facsimil din seria de 16 volume realizată în perioada interbelică 
de G. Popa-Lisseanu, eminent istoric, documentarist și fin cu-
noscător al limbilor greacă și latină. Lucrarea reunește principa-
lele surse scrise (cronici, anale, cronografe, legende medievale, 
cântece ostășești, scrieri genealogice etc.) care consfințesc pre-
zența și dăinuirea românilor pe aceste meleaguri. Ediția a fost în-
grijită și prefațată de criticul și istoricul literar Mircea Popa. 

Românii din Munții Apuseni (Moții), de Teofil Frâncu și George 
Candrea, publicată în 1888 și reeditată în 2019,  este o veritabilă 
monografie despre modul de viață al populației românești, deli-
mitată geografic de aria Apusenilor. Informațiile inedite prezen-
tate de cei doi autori cuprind cele patru tipuri de populații care 
locuiesc în zonă (moții, băieșii, mocanii și crișenii), limbajul lor, 
cântece populare, obiceiuri (naștere, nuntă, priveghi și înmor-
mântare, descântece). 

În lucrarea Destinația Cotroceni. Alegerile prezidențiale în România 
1990-2014 (2019), Marius Mureșan recompune întreaga mobili-
zare publică a actorilor, dar și a scenei publice de după 1989, în 
jurul problemei alegerilor prezidențiale. Având la bază o diversi-
tate de surse documentare, o metodologie de cercetare interdis-
ciplinară, atât din domeniul istoriei, cât și al științelor politice sau 
sociologiei, volumul abordează un subiect despre care istoricii au 
scris mai puțin, dar care e prezent în istoria României postcomu-
niste, în discursurile politicienilor, în atenția mass-mediei, dar și 
a omului de rând, cetățean cu drept de vot sau nu. 



Volumul colectiv Anul 1940 în istoria Europei. Între expansiune 
și declin (2020), coordonat de istoricii Marius Mureșan și Marina 
Trufan, cuprinde studii privind atmosfera politică europeană și 
poziționarea României în raport cu noua dispunere a forțelor pe 
continent, raporturile de putere între Germania nazistă și Marea 
Britanie, dar și modul în care Noua ordine a lui Adolf Hitler a 
schimbat fața politicii internaționale, care a marcat sfârșitul României 
Mari, prin pierderea Basarabiei, a nordului Bucovinei, a nord-
vestului Transilvaniei și a Cadrilaterului. 

Cartea La „primauté de la nation roumaine” et les „étrangers” 
(2022) analizează politica referitoare la minorități a guvernului 
Octavian Goga și a regimului personal al regelui Carol al II-lea, 
cunoscut ca „dictatura regală”, prin accesul la muncă și libertatea 
muncii pe care statul român le-a asigurat sau refuzat minorități-
lor etnice. Volumul istoricului Philippe Henri Blasen se concen-
trează asupra minorităților maghiară, germană, evreiască și ucra-
ineană. 

În volumul Sistemul bancar românesc din Cluj. De la Marea 
Unire la Marea Criză Economică (2022), Septimiu Moga anali-
zează activitatea băncilor românești din Cluj în perioada inter-
belică, având drept surse fonduri arhivistice, presă, memorialis-
tică, studii monografice, jurnale, biografii, istorii corporatiste. 
Printre instituțiile bancare analizate se numără: Banca Agrară, 
Banca Centrală pentru Industrie și Comerț, Banca Economul și 
Banca Vatra. 
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albume, varia



Veritabilă bibliotecă într-o carte, Dicționarul analitic de opere li-
terare românești (2 volume, 2007), coordonat de criticul și isto-
ricul literar Ion Pop, comentează operele reprezentative ale lite-
raturii române de la începuturi și până în imediata contempora-
neitate. Dincolo de valoarea sa de lucrare de referință ce conține 
date importante privind evoluția literaturii noastre, dicționarul 
este și un model de lectură și valorificare a moștenirii culturale, 
înscriindu-se printre cele mai remarcabile și mai solide lucrări 
ale ultimelor decenii și alăturându-se marilor opere lexicogra-
fice/istoriografice din România. 

Panorama criticii literare românești (2001) este o lucrare de refe-
rință pentru literatura română contemporană. Dicționarul ilus-
trat alcătuit de Irina Petraș reprezintă un inventar alfabetic al cri-
ticilor, istoricilor, teoreticienilor, eseiștilor și esteticienilor ro-
mâni din cea de a doua jumătate a secolului XX (1950-2000). Fie-
care personalitate este descrisă printr-o fișă bio-bibliografică, ur-
mată de un scurt autoportret critic, referințe critice, un pasaj 
aparținând personalității în cauză, considerat fundamental pentru 
imaginea sa în cadrul panoramei literaturii române contempo-
rane. De asemenea, dicționarul se deschide cu o secțiune intitu-
lată Repere, care descrie succint, în ordine cronologică, persona-
lități ale criticii și istoriei literare de la începuturi până în anul 
1950, pentru a facilita înțelegerea și situarea în epocă a trimiteri-
lor din dicționarul propriu-zis. 

Lucrarea Feminitatea limbii române. Genosanalize (2002), sem-
nată de criticul și istoricul literar Irina Petraș, continuă și apro-
fundează sugestii din volumul Limba, stăpâna noastră. Încercare 
asupra feminității limbii române (1999). Autoarea crede, împreună 
cu Gaston Bachelard, că „analiza unei pagini literare prin genul 
cuvintelor poate ordona bucuriile simple ale vorbirii”. Feminita-
tea limbii române – omul românesc se definește mai ales prin 
substantive feminine –, nuanțată de prezența masivă a ambige-
nului androgin (limba română nu are neutru, privirea ei e mereu 
sexuată!), decide asupra perspectivei lirice, organizând adesea 
spațiul scriptural. Comentarii la câteva zeci de volume de poezie 
aduc dovezi convingătoare în acest sens. 
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Cornel Robu a fost probabil cel mai important teoretician român 
al literaturii științifico-fantastice. Cartea O cheie pentru science-
fiction (2004) abordează întregul domeniu SF (literatură, film, 
grafică) din perspectiva conceptului estetic al sublimului, în ipos-
taza inedită și specifică sub care acesta se manifestă în science-
fiction, cunoscută sub denumirea de „sense of wonder”. Textele 
analizate au fost selectate de critic atât pentru valoarea lor lite-
rară, cât și pentru caracterul ilustrativ în sânul acestui gen consi-
derat, deseori și pe nedrept, periferic. 

Clujul meu. Oameni și locuri, demers editorial gândit de criticul 
literar Petru Poantă, propune o istorie neconvențională a Orașu-
lui. Primul volum, subintitulat O istorie subiectivă a Casei de Cul-
tură a Studenților (2006), retrasează evoluția în timp a acestei in-
stituții de cultură și evocă o serie de personalități care s-au perin-
dat pe aici. În al doilea volum, Anii șaptezeci (2007), sunt descrise 
diferite ambianțe și medii citadine semnificative în perspectivă 
culturală și sunt evocate portretele a numeroși scriitori, de la A.E. 
Baconsky, Victor Felea, D.R. Popescu, Mircea Zaciu, Adrian Marino, 
la Nicolae Prelipceanu, Ioana Em. Petrescu, Al. Vlad, Ion Mureșan 
ș.a. 

Lucrarea Jocul poeziei (ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2006), 
semnată de poetul, criticul și traducătorul Ion Pop, vizează relie-
farea câtorva dintre momentele și semnificațiile ludicului în li-
rica românească a secolului XX, pornind de la premisa că, din-
colo de aparența neseriozității și gratuității jocului, acesta presu-
pune semnificații existențiale profunde, de unde și necesitatea 
reabilitării acestei tematici și a poeziei ca joc. 



Lucrarea Moartea artei. O cercetare asupra retoricii eschatologice 
(2000) reconstituie îndelungata istorie a temei enunțate în titlu, 
de la Vasari la Malevici și arte povera, de la Hegel la Heidegger, 
Barthes și Vattimo. Pe lângă elucidarea strategiei discursive im-
plicate de toposul morții artei, Dan-Eugen Rațiu propune expli-
citarea modului în care și a motivelor pentru care teoriile estetice 
contemporane au ajuns să-i refuze artei mai vechea pretenție la 
eternitate și s-o exileze în sfera istoricității, a perisabilității și, 
prin urmare, a morții. 

Cartea Exerciții de limba română contemporană (caiet de seminar) 
(2008), elaborată de conf. dr. Adrian Chircu-Buftea, are un caracter 
evaluativ, propunând 750 de grile, grupate în 35 de teste, care abor-
dează aproape toate aspectele lingvistice ale limbii române. După o 
analiză tematică a textului clasic (testele 1-25), autorul trece la tes-
tele-grilă tematice (26-30), care parcurg toate dimensiunile limbii 
române (fonetică, vocabular, sintaxa frazei). În sfârșit, ultimele teste 
(31-35) prezintă un grad sporit de dificultate și reprezintă o sinteză 
a elementelor lingvistice analizate anterior. 

Volumul Limba română contemporană. Caiete de seminar. Teoria şi 
practica analizei fonetico-fonologice (2019), coordonator G. G. 
Neamțu, reprezintă o sinteză care urmează, în linii mari, direcția te-
oretică a Cursului de limbă română contemporană. Fonetică, fono-
logie, ortografie şi punctuație, predat la Facultatea de Litere a Uni-
versității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Originalitatea acestui 
material nu constă în noutatea informațiilor, a algoritmului pe care 
îl promovează, a schemelor, a simbolurilor, a tabelelor, a proceselor 
fonetice etc., acestea fiind preluate din cursul şi seminarul de specia-
litate anterior amintite, ci în anumite problematizări, reconsiderări, 
coduri de analiză (a se vedea, de exemplu, algoritmul de analiză a 
alofonelor asilabice, a lui č, ğ ş.a.m.d., model de analiză 1 şi 2 pentru 
anumite alofone etc.) şi, desigur, în exemplele alese cu grijă, cu sco-
pul de a inventaria şi de a analiza un număr cât mai mare de alofone 
poziționale diferite între ele.  
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Editată întâi la Cartea Românească în 1989, lucrarea Alchimia 
mileniului. Interferențe culturale (ediția a II-a, revăzută și adău-
gită, 2008), semnată de criticul și istoricul literar Mircea Muthu, 
reprezintă o pledoarie pentru studiul convergențelor dintre 
opera literară și cea plastică și pentru circumscrierea interferen-
țelor culturale. Studiile adunate în acest volum abordează teme 
de estetică, balcanologie și comparatistică. 

Mariano Martín Rodríguez este un cercetător specializat în tea-
trul secolului XX în limbile romanice. Volumul Ionescu înainte 
de La Cantatrice chauve. Opera absurdă românească (2009) re-
prezintă traducerea din limba spaniolă (realizată de Iulia Bobăilă) 
a amplului studiu introductiv la ediția bilingvă spaniolă-română, 
redactat de criticul spaniol pentru ultima operă a lui Ionesco în 
limba sa paternă: Destallos y teatro / Sclipiri și teatru (Madrid, 
Fundamentos, 2008). 

Lucrarea Histoire, culture et civilisation françaises (vol. I, 2009; 
vol. II, 2012) a profesorului clujean Sorin Barbul reprezintă o sin-
teză a istoriei, culturii și civilizației franceze, din preistorie până 
în epoca post-napoleoniană. Autorul prezintă principalele eve-
nimente istorice din spațiul francez în corelație cu aspecte ca eco-
nomia și societatea, viața religioasă, intelectuală și artistică spe-
cifice fiecărei epoci abordate. 



Cartea Mit și religie la Mircea Eliade (traducere și index de Liviu 
Costin, postfață de Mihaela Gligor, 2011), a profesorului Douglas 
Allen, este o ediție românească revizuită a volumului în limba 
engleză Myth and Religion in Mircea Eliade, publicat în 1998. 
Autorul tratează problematica mitului religios la Eliade, punând 
accentul pe teoria sa structurală, universală, complexă despre re-
ligie, inclusiv pe descrierea analizelor făcute sacrului, dihotomiei 
sacru-profan și dialecticii dinamice a sacrului și profanului. 

O serie de scrisori schimbate între Maitreyi Devi și Mac Linscott 
Ricketts în perioada 1976-1988 fac obiectul unui volum de Co-
respondență, care readuce în atenția publicului român figura 
protagonistei celebrului roman eponim al lui Mircea Eliade, dar 
și detalii și reacții inedite ocazionate de reîntâlnirea istoricului 
religiilor cu muza sa, care a avut loc la Chicago, în 1973. Materialul 
epistolar, editat, prefațat și tradus de Mihaela Gligor în colabo-
rare cu Maria-Daniela Pomohaci, în 2012, e completat de câteva 
anexe: un text semnat de Priyadarshi Sen, fiul lui Maitreyi Devi; 
patru scurte scrisori redactate de aceasta și adresate lui Eliade; un 
interviu realizat de Traian Penciuc cu profesorul indian Pabitra 
Sarkar, prezent la reuniunea pomenită mai sus; fotografii și frag-
mente de manuscris din arhiva lui Mac Linscott Ricketts (biogra-
ful american al lui Eliade); o fotografie a profesorului Basarab 
Nicolescu alături de Maitreyi Devi. 

Volumul Texte regăsite. Sfârșitul lumii va fi un clip (2012) reu-
nește trei piese scurte, o nuvelă și un eseu scrise de Aureliu Manea 
și rămase nepublicate până la această dată. Editată la inițiativa 
surorii sale, Viorica Samson Manea, cartea este un omagiu adus 
regizorului și dramaturgului de geniu nevoit să se retragă prema-
tur din viața publică din pricina unor probleme de sănătate. Car-
tea e completată de prefața reputatului critic de teatru George 
Banu și ilustrată de Paul Salzberger, scenograf și colaborator fidel 
al lui Aureliu Manea la Teatrul din Turda. 
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Lucrarea Good Usage. An English Grammar for Advanced Stu-
dents (2014) reflectă experiența îndelungată a autorului, Adrian 
Radu, în predarea limbii engleze în mediul universitar. Adre-
sându-se studenților cu cunoștințe avansate de engleză, cartea 
insistă asupra subiectelor dificile sau discutabile ale gramaticii 
contemporane, într-o manieră normativă și descriptivă. De ase-
menea, reprezintă un material teoretic ideal pentru pregătirea 
certificatelor de competență lingvistică (Cambridge, TOEFL). 

Amplul studiu Realismul magic în proza latino-americană a se-
colului XX. (Re)configurări formale și de conținut (2015), semnat 
de Rodica Grigore, constituie o dare de seamă a fenomenului li-
terar cunoscut drept realism magic, care își are originea în spațiul 
cultural latino-american. Autoarea analizează în detaliu opera 
romanescă a patru scriitori reprezentativi pentru acest curent – 
Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo și Gabriel 
García Márquez – pornind de la imaginea Arhivei ca dat cultural, 
ca depozitară a identității prozei latino-americane contemporane. 

Epilog neștiințific definitiv la „Fărâmele filosofice” este una din 
operele majore ale filosofului și teologului Søren Kierkegaard. 
Publicată în 1846 cu pseudonimul Johannes Climacus, lucrarea 
reprezintă un atac împotriva filosofiei hegeliene. Prima ediție in-
tegrală în românește (în două volume) a fost editată în 2017, tra-
ducerea din limba daneză fiind realizată de profesorul Adrian 
Arsinevici. 



Spre deosebire de majoritatea covârșitoare a lucrărilor de lexico-
grafie literară care insistă asupra operei și receptării autorilor, 
cartea Cum mor scriitorii români (2017), gândită de profesorul 
Aurel Sasu, privilegiază momentele din biografia scriitorului 
premergătoare actului final al vieții. Accentul cade nu atât pe sur-
prinderea aspectului fizic al morții, cât pe reconstituirea poveștii 
sfârșitului scriitorului ca un eseu de istorie literară, fundamentat 
pe pagini de jurnal, informații din arhive sau mărturii ale con-
temporanilor săi. 

La zece ani după apariția Memoriilor lui Valeriu Anania, la edi-
tura Polirom, criticul și istoricul literar Aurel Sasu izbutește să 
publice o ediție critică a Jurnalelor (2018) celui dintâi, aducând 
astfel la lumină noi fațete și ipostaze ale intimității clericului or-
todox. Scrise într-un stil telegrafic, fără emfază ori relatări dra-
matice, însemnările sale zilnice acoperă o perioadă îndelungată 
de timp, după cum se indică și în titlurile celor două volume: 
Jurnale 1 (1965-1985) și Jurnale 2 (1986-1995). Cele două tomuri 
conturează astfel panorama unor epoci și regimuri diferite (co-
munismul opresiv și perioada tulbure a tranziției către democra-
ție), completează biografia autorului și ne introduc în singurăta-
tea sihăstriei de la Văratec, unde s-a retras timp de un deceniu 
(începând cu anul 1982). 

Povestea unui cuvânt (2019) este o pasionantă carte-obiect pentru 
copii și adulți deopotrivă despre etimologia, formarea și semni-
ficația cuvintelor pe care le folosim zi cu zi, scrisă de Rada Mihalcea 
și Vivi Năstase, însoțită de ilustrații inspirate realizate de Dan 
Dulău. 
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Prozator, dramaturg, publicist și umorist iscusit, Viorel Cacoveanu 
este și un observator atent și cerebral al societății autohtone de 
ieri și de astăzi. În Pagini de jurnal (2021), acesta reia unele dintre 
consemnările sale cele mai intime pe care a fost nevoit să le re-
ducă la tăcere în timpul regimului comunist, potrivnic adevăru-
lui și libertății de expresie. Intrările din acest jurnal în fărâme nu 
respectă neapărat desfășurarea cronologică a evenimentelor: au-
torul alternează în permanență pagini de notații intitulate „De la 
o zi la alta” cu secțiuni anecdotice în care relatează întâlniri sem-
nificative cu diverse personalități marcante, precum în „Întreve-
dere cu Radu Beligan”, „Profesorul Octavian Fodor”, „Maestrul
Vlad Mugur” și altele.

Album aniversar 100. Viața Mitropolitului Bartolomeu Anania în 
imagini (2021) se dorește un omagiu adus ierarhului și omului 
de cultură care și-a pus o amprentă de netăgăduit asupra socie-
tății românești postdecembriste. Publicată cu ocazia centenaru-
lui Mitropolitului Bartolomeu Anania, cu concursul Fundației 
care-i poartă numele, această carte-album dezvăluie o serie de 
imagini inedite din arhiva fotografică păstrată de cleric la Mă-
năstirea Nicula, care ilustrează cronologic principalele etape din 
biografia acestuia: copilăria și adolescența, tinerețea și intrarea în 
sânul Bisericii, perioada de detenție, misiunea în Statele Unite ale 
Americii, relația cu lumea culturală, reîntoarcerea în țară, sihăs-
tria de la Mănăstirea Văratec, respectiv ultimii ani de viață petre-
cuți la Cluj ca Arhiepiscop și Mitropolit. Suportul iconografic 
este însoțit de pasaje sugestive selectate de Pr. Bogdan Ivanov atât 
din textele cu caracter memorialistic, cât și din interviuri, prele-
geri sau poezii. 

Atotpustiul (2021) lui Dumitru Cerna, prin întinderea și altitudi-
nea sa lirică, filigranează marile teme poetice: dihotomia finit-
infinit, tema morții, dar și a vieții, a concepției despre poezie și 
rostul poetului în lume, natura și locurile natale, figura mamei, 
iubirea – toate acestea pentru o înțelegere adâncă a ordinii lumii, 
proces care se desfășoară total transparent, poetul marcând și o 
nostalgie a observației. 



Lucrarea Scrieri inedite cu profil religios (ediție îngrijită, notă asupra 
ediției, note și comentarii de Ilie Rad, 2021), semnată de Ion 
Agârbiceanu, conține două volume scrise la Sibiu în timpul refu-
giului intelectualității clujene, în urma Dictatului de la Viena. 
Primul volum, Pe urmele Domnului. Material pentru predici în 
duminecile de peste an (1943), propune informații utile pentru 
cuvântări bisericești, care pot fi prelucrate ulterior de principalii 
săi destinatari – preoții. Al doilea volum, Epistolele Apostolilor. 
Scurte comentarii (1944), analizează epistolele Noului Testament 
într-un limbaj simplu, accesibil, adresându-se atât canonicilor, 
cât și publicului nespecialist. 

Albumul Două decenii de istorie în imagini (2021), editat de Bi-
blioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj în anul 2021, mar-
chează contribuția constantă a acestei instituții în sânul comuni-
tății în perioada 2000-2021. Imaginile selectate ilustrează tematic 
principalele activități desfășurate în secțiile și filialele sale, tre-
când în revistă spațiile, serviciile oferite, evenimentele și activită-
țile tradiționale, culturale și recreative derulate in situ și extra 
muros, produsele realizate de colectivul bibliotecii, proiectele cu 
finanțare externă și personalul instituției. 

Cartea Icoane și privazuri. 7 studii despre figuralitatea literară 
(2021), publicată în seria de autor IB, cuprinde studii și articole 
ale Ioanei Bot, apărute inițial în diverse periodice și volume co-
lective. Studiile reluate cu unele modificări sau adăugiri în acest 
volum surprind aspecte esențiale ale figuralității literare, definită 
ca act fondator al literaturii: ea transmite o experiență și, toto-
dată, revelează un sens. Analizele autoarei vizează texte ale unor 
scriitori ca Lena Constante, Mircea Nedelciu, Radu Cosașu, Mircea 
Cărtărescu, Matei Vișniec sau Marta Bibescu. 
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Auxiliar didactic aprobat de Ministerul Educației, lucrarea Mihaelei 
Popa, Eseuri de literatură. Ghid de studiu individual pentru ba-
calaureat (prefață de Ioana Bot, 2021), se adresează atât elevilor, 
cât și profesorilor de limba și literatura română din învățământul 
liceal. Eseurile concepute de autoare propun o perspectivă de an-
samblu asupra operelor și problematicilor incluse în programa 
examenului de bacalaureat și oferă sugestii pentru încadrarea fi-
ecărei opere într-o specie literară sau într-un curent literar, pen-
tru prezentarea tematicii ori a viziunii despre lume care se des-
prinde din acestea, precum și a profilului caracterologic al pro-
tagonistului. De asemenea, la sfârșitul fiecărui eseu figurează o 
serie de secvențe explicative ale conceptelor operaționale mai 
complexe, sub forma unor anexe sau extrase de dicționar. 

Lucrarea L’autobiographie entre le texte et l’image (prefață de 
Rodica Lascu-Pop, 2021) este rezultatul unei teze de doctorat în 
filologie, susținută de Andrei Lazar la Universitatea Babeș-Bolyai 
în anul 2013 și coordonată de prof. univ. dr. emerit Rodica Lascu-
Pop. Autorul propune reevaluarea raporturilor între literatură, fo-
tografie și cinema în cazul specific al autobiografiei și repunerea în 
discuție a delimitărilor teoretice și generice ale genului, pornind 
de la operele unor autori care au adoptat o altă media pentru a 
prelungi autobiografia literară: Jean-Paul Sartre, Marguerite 
Yourcenar, Roland Barthes, Jacques Derrida și Hervé Guibert. 

În cartea de memorii intitulată Prin Clujul de altădată. Clujul 
amintirilor mele (2022), scriitorul Constantin Cubleșan revizi-
tează Clujul anilor ’50-’70, cu opriri în locurile „de pierzanie” ale 
epocii, evocă amintiri din anii studenției, întâmplări din culisele 
instituțiilor culturale și conturează portrete ale intelighenției clu-
jene. 



A.E. Baconsky. Scriitorul și măștile, volum câștigător al Concur-
sului de debut al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România 
în anul 2007, este rezultatul cercetării doctorale a Magdei Wächter. 
Studiul monografic conturează profilul personalității și operei 
poetului A.E. Baconsky, figură originală și controversată a litera-
turii române postbelice. 

Conținutul lucrării La traduction: crapaud ou Prince charmant?! 
Aspects culturels de la traduction du conte merveilleux se bazează 
pe teza de doctorat elaborată de Alina Pelea sub coordonarea 
prof. univ. dr. emerit Rodica Pop (Universitatea Babeș-Bolyai) și 
prof. univ. dr. Michel Ballard (Universitatea Artois), susținută în 
anul 2010. Autoarea își propune să studieze felul în care se ma-
nifestă asimetria relațiilor dintre două culturi (franceză și ro-
mână) la nivelul producerii și încadrării traducerii de basme și a 
felului în care sunt tratate specificități le culturale și elementele 
stilistice în traducere. Alina Pelea adoptă perspectiva sociocultu-
rală pentru a demonstra importanța relațiile dintre culturi în lu-
area deciziilor traductive și editoriale. 

Volumul universitarului clujean Ion Vlad, Orizonturile lecturii 
(2007), invocă personalități literare din epoci și spații culturale di-
verse, discută opere valoroase și modele de lectură din perspectiva 
unui cititor profesionist, într-o îmbinare fericită a teoriei literare 
cu critica, istoria și poetica literară. În alcătuirea sa intră diverse 
secțiuni, precum: comentarii la lucrări consacrate lui Eugen Ionesco, 
Emil Cioran, Sanda Golopenția-Eretescu, Alexandru Călinescu, 
Ileana Mălăncioiu etc.; „Lecturi în timp” discută ediția Rebreanu a 
lui Niculae Gheran, memorialistica lui Petre Pandrea, Densușianu, 
moștenirea risipită a lui Maiorescu etc.; „Plăcerea lecturii” include 
comentarii la Mircea Eliade, Hortensia Papadat Bengescu, Pavel 
Dan, A.P. Cehov, fiind urmate de comentarii la opera lui Alexandre 
Dumas, Curzio Malaparte, Gabriel García Márquez și, în final, la 
poetica romanului polițist și a thrillerului. 
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Seria „Ioana Em. Petrescu” 

Ion Barbu și poetica postmodernismului (ediție îngrijită, addenda 
și notă asupra ediției de Ioana Bot și Ligia Tudurachi, 2006) re-
prezintă reeditarea unui studiu redactat de Ioana Em. Petrescu 
între anii 1985-1987, predat editurii Cartea Românească și publi-
cat abia în anul 1993, după dispariția prematură a autoarei. Chiar 
dacă inițial a apărut într-un tiraj modest, volumul reeditat la Casa 
Cărţii de Ştiinţă constituie un demers valoros pentru istoria idei-
lor literare românești, pentru teoretizările postmodernismului și 
pentru exegeza barbiană. Cea de-a doua ediție a cărții e comple-
tată de o Addenda ce conține studii și articole ale autoarei, pre-
mergătoare publicării primei ediții a volumului. 

Volumul Studii eminesciene (cuvânt înainte de Ioana Bot, ediție 
îngrijită, note și bibliografie de Ioana Bot și Adrian Tudurachi, 
2009) restituie pentru prima dată cele trei studii majore ale Ioanei 
Em. Petrescu consacrate operei poetului Mihai Eminescu: Emi-
nescu, poet tragic (1978), Eminescu și mutațiile poeziei românești 
(1989), respectiv Cursul Eminescu (1991). Suntem în fața unor 
lucrări care au devenit unele dintre cele mai importante referințe 
critice în domeniul eminescologiei. Un aparat critic adus la zi, o 
cronologie, un dosar critic al receptării și un studiu introductiv 
vin să întregească documentația erudită și minuțioasă a volumului. 

Volumul Studii despre Ion Budai-Deleanu (ediție restituită și note 
de Ioana Bot și Adrian Tudurachi, studiu introductiv de Adrian 
Tudurachi, 2011) este o reeditare a primei cărți a Ioanei Em. Petrescu, 
publicată în 1974 la editura Dacia, sub titlul Ion Budai-Deleanu și 
eposul comic. Fiind rezultatul tezei sale de doctorat, lucrarea trece 
în revistă filoanele literare în descendența cărora se structurează 
Țiganiada și tratează relațiile dintre eroic și comic în poetica aces-
tei opere. Editorii au completat textul primei ediții cu o Addenda 
compusă din articole, studii, schițe, micromonografii, capitole de 
dicționar din aceeași arie tematică, redactate și/sau publicate de 
autoare pe parcursul a aproape trei decenii. 



Corespondența intimă Ioana Em. Petrescu-Liviu Petrescu (1961-
1978) (ediție îngrijită și studiu introductiv de Mirela Tomoiagă, 
prefață de Ioana Bot, 2012) completează profilul intim al Ioanei 
Em. Petrescu, în dialog cu soțul acesteia, pornind de la bogatul 
fond arhivistic al familiei, aflat în custodia Bibliotecii Județene 
„Octavian Goga” din Cluj. Volumul e însoțit de un CD care re-
produce ediția integrală a Corespondenței. 

Volumul Configurații (ediție îngrijită, prefață și note de Ioana 
Bot, 2015) a fost publicat anterior în două ediții: prima a apărut 
antum la editura Dacia în 1982, iar ediția a doua, postumă, a fost 
publicată sub egida Societății Culturale „Lucian Blaga” în 2002. 
Acest studiu a făcut notă discordantă în epocă deoarece demersul 
autoarei nu se concentra atât asupra unui autor, a unei epoci sau 
teme literare, ci mai degrabă asupra unor concepte, ceea ce de-
notă și miza teoretică a acestei cărți. Autoarea aduce în discuție 
o largă panoplie de scriitori români – de la cronicarii moldoveni,
la Nichita Stănescu – ale căror opere sunt analizate din perspec-
tiva unui anumit element configurativ care ar putea elucida lo-
gica lor interioară.

Volumul Scrisori americane (1981-1983), publicat în 2017, a fost 
realizat pe baza documentelor și scrisorilor existente în arhiva fa-
miliei Ioana și Liviu Petrescu, aflată în custodia Bibliotecii Jude-
țene „Octavian Goga” din Cluj, și studiată, editată și pregătită 
pentru publicare de un grup de tineri cercetători de la Universi-
tatea Babeș-Bolyai, sub atenta îndrumare a prof. dr. Ioana Bot. 
Accesul la arhivele familiale a permis reconstituirea completă a 
unui tablou al „experienței americane” a soților Petrescu, pe baza 
scrisorilor trimise de cei doi părinților amândurora și prietenilor 
apropiați. O primă ediție a acestui material epistolar a apărut, în 
1994, sub titlul Molestarea fluturilor interzisă, la Editura Didac-
tică și Pedagogică, sub coordonarea Ioanei Bot, scrisorile date 
spre publicare fiind selectate de Liviu Petrescu. Ediția de față 
oferă o imagine completă și necenzurată a experienței de bursier 
Fullbright a Ioanei Em. Petrescu la Universitatea Californiană 
din Los Angeles, în anii 1981-1983. 
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Volumul Grammaire du roumain – Romanian Grammar – Gra-
matica limbii române (2019), elaborat de Liana Pop și Victoria 
Moldovan, constituie un instrument de lucru util pentru persoa-
nele care doresc să se stabilească în România și să asimileze as-
pecte ce țin de gramatica și vocabularul limbii române. Acest lu-
cru e facilitat de explicațiile oferite în limbile română, engleză și 
franceză, lucrarea descriind limba română ca limbă străină (RLS) 
la un nivel avansat (C1), cu detalii fonetice, lexicale și gramati-
cale. Cartea conține liste lexicale utile, numeroase exemple gra-
maticale relevante, precum și un index final al termenilor lingvis-
tici folosiți și al elementelor de structură ale limbii. 

Volumul Lucian Blaga prin cenușa veacului (2019) continuă pre-
ocuparea criticului și istoricului literar Mircea Popa de a pune în 
valoarea creația filosofului, poetului și publicistului român și 
contextul social-politic și spiritual în care și-a creat opera. Lucra-
rea de față valorifică fondul documentar „Elena Daniello”, creat 
de fiica acesteia, Helen, la Biblioteca Centrală Universitară „Lu-
cian Blaga” din Cluj-Napoca, la 19 septembrie 2009, și prezintă 
texte care văd lumina tiparului pentru prima dată. Notele scrise 
de Elena Daniello oferă informații inedite despre laboratorul de 
creație blagian, provocările carierei diplomatice, reflecțiile pe 
baza traducerilor sau opinii despre viața internațională din peri-
oada interbelică. 

Dicționarul-antologie Pasărea cu clonț de rubin. Poezia clipei 
(2022) reunește o selecție de poeți români care s-au stins din vi-
ață prematur (vârsta maximă luată drept reper fiind de 47 de 
ani). Dumitru Cerna și Aurel Podaru, îngrijitorii prezentei ediții, 
au cuprins poeți de la începuturile liricii române până în imedi-
ata contemporaneitate (1769-1974), care figurează în ordinea 
anului nașterii. Fiecare personalitate antologată este descrisă 
printr-o fișă bio-bibliografică, urmată de referințe critice și de o 
selecție de poezii care ilustrează specificitatea creației poetice a 
fiecărui autor.



Volumul Româna ca limbă nematernă (RLNM), editat de Diana 
Burlacu, Elena Platon, Ioana Sonea și Dina Vîlcu în 2011, reu-
nește lucrările prezentate la Conferința de lansare a proiectului 
„Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniver-
sitar care predau limba română minorităților naționale”, organi-
zată de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație româ-
nească de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, în 25-26 martie 2011. Cadrele didactice universi-
tare și cercetătorii care au participat la această manifestare au de-
monstrat o preocupare comună pentru creșterea calității proce-
sului de predare-evaluare a limbii române vorbitorilor non-na-
tivi și au subliniat necesitatea alinierii predării RLNM la standar-
dele europene și la bunele practici adoptate în procesul de pre-
dare-învățare-evaluare a unei limbi străine. 

Lucrarea Questions de filiation littéraire (2018) reunește studii și 
articole publicate anterior de conf. dr. Simona Jișa pe tema scri-
erilor de filiație. Analizele vizează opere (auto)biografice de refe-
rință din literatura franceză, belgiană, africană și română și dau 
seama de diversitatea tematică și formală care poate fi subsumată 
celor trei tipuri de filiație abordate de autoare: filiația verticală 
(maternă sau paternă), filiația de proximitate și filiația spirituală, 
care surprinde aspecte ale formării intelectuale și artistice ale in-
dividului. 

Volumul colectiv PhD Studies in Norwegian Literature (2020), 
editat de Sanda Tomescu Baciu, Fartein Th. Øverland, Roxana-
Ema Dreve, Raluca-Daniela Răduț și Raluca Pop, marchează un 
deceniu de cercetări doctorale dedicate literaturii norvegiene. 
Cartea cuprinde studii realizate de foști doctoranzi coordonați de 
prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu în perioada 2010-2020, fon-
datoare a Departamentului de Limbi și Literaturi Scandinave din 
cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Calitatea 
și probitatea acestor cercetări doctorale au fost posibile datorită 
programelor de cooperare inițiate de Sanda Tomescu Baciu cu 
universități (Oslo, Agder, Bergen, Tromsø) și instituții norvegi-
ene precum SIU/DIKU (Norwegian Agency for International 
Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education) și 
NORLA (Norwegian Literature Abroad). 
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Volumul Poeme (2014), în tălmăcirea lui Liviu Cotrău, cuprinde 
întreaga operă poetică a lui Edgar Allan Poe, alături de cele trei 
prefețe ale autorului la edițiile antume ale poemelor sale. Poeziile 
urmează ordinea cronologică a compoziției și nu a primei lor ti-
păriri, iar unele traduceri apar în variante revizuite față de cele 
din ediția bilingvă Edgar Allan Poe. Poezie – Dramă (Institutul 
European, 2001). Prefața traducătorului este și ea o versiune re-
vizuită a Studiului introductiv la ediția din 2001. 

Poet, prozator, critic de film, profesor de limba franceză și mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România, Alexandru Jurcan este 
autorul a peste douăzeci și două de cărți de poezie și proză, pu-
blicate în limba română sau în ediții bilingve română-franceză. 
Un exemplu în acest sens este volumul de poeme Nu vei ști pe 
care pod al Senei / Tu ne sauras jamais sur quel pont de la Seine 
(2021), traduse în limba franceză de Liliana Șomfălean și ilustrate 
de Alexandru Bodea. 

Elena Ion a obținut titlul de doctor în Filologie în 2016, domeniul 
său de cercetare fiind literatura feminină interbelică. În studiul 
monografic Mărci ale corporalității în opera Hortensiei Papadat-
Bengescu (postfață de Liviu Papadima, 2017), cercetătoarea abor-
dează relația dintre feminitate și corporalitate în proza scurtă și 
în romanele scriitoarei, analizează în profunzime tematica bolii 
fizice și psihice în ciclul familiei Hallipa și propune metafora 
„trupului sufletesc” pentru a ilustra specificul creației literare fe-
minine și viziunea existențială inedită a Hortensiei Papadat-Ben-
gescu. 



Lucrarea Viața lui Marin Preda (2014) este rezultatul unei cerce-
tări doctorale eponime, coordonată de Constantin Cubleșan și 
susținută de Rodica Potoceanu Matiș în 2010 la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia. În redactarea acestui studiu mo-
nografic, autoarea a avut drept model studiul lui G. Călinescu 
dedicat prozatorului Ion Creangă. Aceasta retrasează principa-
lele etape din biografia lui Marin Preda în corelație cu evoluția 
operei sale și oferă interpretări exegetice pentru principalele sale 
romane – Delirul, Marele singuratic, Intrusul, Cel mai iubit dintre 
pământeni, Moromeții. 

Cartea Liviu Rebreanu prin el însuși (ediția a doua, 2018), editată 
de Niculae Gheran și Andrei Moldovan, valorifică selectiv publi-
cistica literară a romancierului, îndeosebi interviurile și anche-
tele la care a luat parte – începând cu primul articol publicat de 
acesta (6 noiembrie 1909) și încheind cu ultimele însemnări din 
preajma decesului (1 septembrie 1944). Materialul publicistic ce 
face obiectul acestui volum a fost regrupat de Andrei Moldovan 
pe baza bibliografiei și textelor cuprinse în ediția critică de Opere 
(23 vol.), publicată sub îngrijirea lui Niculae Gheran. 

Volumul Tigrul și steaua. Violență și exil în proza latino-ameri-
cană a secolului XX (2021), semnat de Rodica Grigore, propune 
analiza câtorva scriitori latino-americani – Clarice Lispector, 
Guillermo Cabrera Infante, José Donoso, Roberto Bolaño, Mario 
Vargas Llosa – din perspectiva a două teme literare reprezenta-
tive pentru spațiul cultural și social-politic al Americii de Sud: 
violența și exilul. Temele majore asupra cărora zăbovește autoa-
rea pot fi exprimate prin două simboluri, tigrul și steaua, care se 
regăsesc în titlurile a două texte studiate în volum: Trei tigri triști, 
de Guillermo Cabrera Infante, respectiv Ora stelei, de Clarice Lis-
pector. Dacă tigrul întruchipează cruzimea, puterea și violența 
irepresibilă, steaua trădează aspirația și/sau urgența scriitorilor și 
personajelor literare deopotrivă de a accede la alte orizonturi, sub 
amenințarea diverselor forme de violență caracteristice societății 
latino-americane. 
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Reviste filologie 

Revista Communication Interculturelle et Littérature, publicație 
academică a Centrului de Cercetare Comunicare Interculturală și 
Literatură, s-a dezvoltat în cadrul Facultății de Litere a Universi-
tății „Dunărea de Jos” din Galați în urma unei manifestări știin-
țifice demarate în anul 2006 – Colocviul Internațional cu tema-
tică specifică. Direcțiile de cercetare și ariile tematice vizate de 
această publicație au urmărit raporturile comunitate de 
limbă/comunitate de cultură, literatură națională/literatură regio-
nală, literatură/studii culturale, precum și dialogul dintre ideile 
politice, sociale, identitare și literatură. Revista de tip open-access 
a fost inițial trimestrială, iar, începând cu 2013, apare anual. 

Continuând tradiția revistelor Lingua. A Linguistics și Lingua B. 
Culture and Civilization, fondate în 2002 și editate în perioada 
2002-2009 de către Centrul Lingua, din cadrul Universității Babeș-
Bolyai, publicația Lingua. Language & Culture publică sinteze te-
matice, studii teoretice și articole care reflectă stadiul actual al cer-
cetării în lingvistică, predarea limbajelor specializate, literatură și 
cultură, dar și comentarii, interviuri și recenzii. Revista este inde-
xată în bazele de date internaționale CEEOL și EBSCO. 

Klausenburger Beiträge zur Germanistik reprezintă o serie de vo-
lume tematice editate de Departamentul de Limbă și Literatură 
Germană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-
Bolyai. 



Inaugurată în 2008, manifestarea Zilele culturii slave, organizată de 
Catedra de Filologie slavă (astăzi, Departamentul de Limbi și Lite-
raturi slave) a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca, a devenit deja o tradiție, marcată atât prin 
evenimente culturale, cât și prin desfășurarea simpozionului știin-
țific internațional „Dialogul slaviștilor la începutul secolului al 
XXI-lea”, ale cărui comunicări au făcut obiectul mai multor vo-
lume eponime. Lucrările susținute de participanți din România, 
Ucraina, Federația Rusă, Polonia sau Kazahstan reflectă preocu-
pările de cercetare ale acestora, acoperind domenii variate din sla-
vistică, cuprinse în patru secțiuni: Lingvistică, Cultură și literatură, 
Dialog intercultural, respectiv Teoria și practica traducerii. 

Translation Studies: Retrospective and Prospective Views este o 
revistă cu profil academic care își propune diseminarea celor mai 
recente cercetări privind teoria și practica traducerii. Este editată 
de Departamentul de Engleză din cadrul Facultății de Litere a 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în colaborare cu Școala 
Doctorală de Științe socio-umane și cu Centrul Interface Re-
search of the Original and Translated Text. Cognitive and Com-
municative Dimensions of the Message. 

Cultural Intertexts este o publicație cu caracter academic, editată 
de membri ai Facultății de Litere din cadrul Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați. Aria tematică a acestei reviste cuprinde diverse 
strategii de reprezentare și construcție (inter)textuală, interfe-
rențele dintre literatură și alte arte (muzică, film, arte vizuale 
etc.), respectiv dintre literatură și alte științe (lingvistică, psiho-
lingvistică, psihologie, istorie, sociologie, științe politice, internet 
și noi tehnologii etc.), dar și noțiunile de creație și creator (ele-
mente autobiografice, metaficțiuni etc.). 
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Cehă 

Scriitoare, dramaturgă, scenaristă și traducătoare, Radka Denemarková 
(n. 1968) este o figură marcantă a prozei contemporane cehe. Ro-
manul Bani de la Hitler (Mozaic estival) (traducere și note de 
Anca Irina Ionescu, 2020), desemnat Cartea anului de juriul Pre-
miului Magnesia Litera în 2007, distins ulterior cu Premiul pen-
tru Literatură Usedom 2011 și cu Premiul Georg Dehio 2012, 
dezvăluie destinul tragic al Gitei Lauschamann și al familiei aces-
teia, persecutați de naziști din pricina moștenirii lor evreiești, și 
aduce în prim-plan tematici profunde precum vinovăția, căuta-
rea dreptății și restituirea memoriei victimelor. 

Franceză 

Prozator, eseist și poet belgian de expresie franceză, Jean-Luc 
Wauthier (1950-2015) a făcut parte dintr-o generație artistică 
dominată de probleme existențiale percepute dintr-o perspectivă 
ontologică. Cartea Lăsați străinul să intre (cuvânt înainte și ver-
siune românească de Horia Bădescu, 2008) reunește trei volume 
de poeme – La soif et l’oubli (Setea și uitarea, 1999), Fruits de 
l’ombre (Fructele umbrei, 2003) și L’envers du ciel (Bolgia cerului, 
2007) – dominate de trei tematici esențiale: singurătatea, absența 
și tăcerea. 

Publicată în anul 2008, cartea La Dernière Conférence (Ultima 
Conferință, traducere și note de Rodica Baconsky și Alina Pelea, 
2014) a obținut în același an Marele Premiu pentru roman al Aca-
demiei Franceze. Autorul, Marc Bressant (născut Patrick Imhaus, în 
1938), este romancier, om de televiziune și diplomat. Cadrul 
acestui roman-jurnal este o conferință internațională fictivă care 
se desfășoară în perioada octombrie-decembrie 1989. Astfel, na-
rațiunea este un pretext pentru a expune marile evenimente care 
au marcat simbolic sfârșitul Războiului Rece: căderea zidului 
Berlinului și disoluția regimurilor socialiste din Europa Centrală 
și Orientală. 
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Volumul Ceremonial nocturn (2015) este un proiect colectiv la 
care au colaborat cercetători ai Centrului de Studii Literare Bel-
giene de Limbă Franceză din cadrul Universității Babeș-Bolyai, 
sub atenta coordonare a prof. univ. dr. emerit Rodica Lascu-Pop. 
Cartea propune o selecție a unora dintre cele mai reprezentative 
povestiri fantastice ale scriitorului belgian de expresie franceză 
Thomas Owen (pseudonimul literar al lui Gérald Bertot), în tra-
ducere românească. 

Volumul Escale literare la Cluj. Antologie bilingvă de autori fran-
cofoni / Escales littéraires à Cluj. Anthologie bilingue d’auteurs 
francophones a văzut lumina tiparului în anul 2015, marcând 25 
de ani de existență ai Centrului de Studii Literare Belgiene de 
Limbă Franceză din cadrul Universității Babeș-Bolyai, fondat în 
1990 și condus de prof. univ. dr. emerit Rodica Lascu-Pop. Car-
tea reunește 25 de texte inedite semnate de scriitori francofoni – 
cu precădere belgieni, dar și francezi, elvețieni, quebechezi, lu-
xemburghezi și un senegalez – care au trecut pragul Centrului 
vreme de un sfert de secol. Contribuțiile propuse sunt inspirate 
de călătoriile întreprinse de aceștia în România sau pe alte me-
leaguri, care, după cum observă Rodica Lascu-Pop în cuvântul 
de deschidere al cărții, „structurează [...] o surprinzătoare topo-
grafie a imaginarului”. Traducerea textelor și prezentările auto-
rilor au fost realizate de tineri cercetători, membri ai Centrului 
de Studii Literare Belgiene. 

Subintitulat roman, volumul Cu moartea în suflet. Cioran tango 
(ediție îngrijită de Rodica Baconsky, traducere și note de Laurențiu 
Malomfălean și Andreea Blaga, 2015) este o lucrare inclasabilă, 
situată la granița dintre eseu, jurnal, confesiune și evocare nero-
manțată, oferind abia un pretext pentru rememorarea deceselor. 
Élisa Brune afirmă că l-a cunoscut pe Cioran la hotărâtoarea 
vârstă de optsprezece ani, lăsându-se bulversată de apetitul său 
pentru neant, în chiar momentul în care acesta se pregătea să-l 
înghită. 



Un titlu reprezentativ pentru literatura franceză din a doua ju-
mătate a secolului al XX-lea, publicat în colecția „Romanul fran-
cez actual” este, fără îndoială, W sau amintirea copilăriei de 
Georges Perec (traducere și note de Laurențiu Malomfălean, edi-
ție îngrijită și prefață de Yvonne Goga, 2016). De-a lungul tim-
pului, opera lui Georges Perec și-a epatat și descumpănit cititorii 
prin natura polimorfă și prin jocurile oulipiene propuse. Autorul 
francez a abordat toate genurile posibile, de la roman, teatru, poe-
zie, foileton, eseu, scenariu la cuvinte încrucișate, cu intenția vă-
dită de a nu repeta în niciuna din cărțile sale aceeași formulă scrii-
toricească. W sau amintirea copilăriei înglobează cei doi piloni 
majori ai esteticii sale: marcajul autobiografic și scrierea sub con-
strângere formală. W ou le souvenir d’enfance propune un eșafo-
daj narativ dublu: pe de o parte, un text autobiografic care retra-
sează încercările asidue (dar cât de deșarte!) de a recupera un tre-
cut familial traumatic din pricina originii sale evreiești; pe de altă 
parte, fantasma distopică a coloniei olimpice de pe insula imagi-
nară W, care a fost interpretată de mulți ca fiind o alegorie a la-
gărelor de exterminare naziste a căror victimă anonimă a fost și 
mama scriitorului. 

Este ușor să crezi că lectura și cărțile sunt apanajul norocoșilor 
care au avut acces la studii de calitate sau care fac parte din clase 
sociale privilegiate. Romanul lui Jean-Paul Didierlaurent vine să 
demonstreze contrariul: nu trebuie să fii intelectual pentru a iubi 
lectura și scriitura, și de altfel nici pentru a fi în măsură să scrii. 
Cititorul de la 6:27 relatează povestea lui Guylain Vignolles, an-
gajat al unei societăți de reciclare a hârtiei, care încearcă să pre-
lungească puțin viața cărților pe care se presupune că trebuie să 
le „omoare”. În fiecare dimineață, în RER-ul de la 6:27 care îl 
duce la muncă, protagonistul citește, fără nicio selecție, pagini 
recuperate din gura lui Zestor 500, această Chestie monstruoasă 
care „genocidează” cărțile. Fiind primul roman al lui Jean-Paul 
Didierlaurent, autor laureat al Premiului Hemingway în două 
rânduri, Cititorul de la 6:27 este o frumoasă pledoarie în favoarea 
lecturii. Până în prezent, romanul a fost tradus în peste 20 de țări, 
iar versiunea românească, publicată în 2017, este semnată de 
Rodica Baconsky și Alina Pelea. 
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Romanul Tainița (traducere și note de Rodica Baconsky și Alina 
Pelea, 2017) reprezintă debutul romanesc al francezului Chris-
tophe Boltanski, cunoscut mai ales pentru activitatea sa jurnalis-
tică. Încă de la apariție, în 2015, cartea s-a bucurat de o receptare 
favorabilă din partea publicului larg și a criticii franceze deopo-
trivă, fiind recompensat cu prestigioasele premii Femina și Prix 
des prix littéraires. La originea aceste cărții s-a aflat dorința au-
torului de a fixa, de a ancora prin scriitură datele vagi și fragmen-
tare ale propriei istorii familiale, atinsă și ea de cataclismele se-
colului al XX-lea. Boltanski explică necesitatea, chiar urgența de-
mersului său restitutiv, prin aceea că nu s-a păstrat aproape nimic 
din existența acestui nucleu familial de sorginte evreiască. Îmbi-
nând anecdote și amintiri, scriitorul francez creează un roman-
puzzle cu nuanțe perecquiene și izbutește să surprindă natura 
profund duală a clanului Boltanski, cum îl numește el însuși, un 
microcosmos care oscilează între frică și bucurie, între claustrare 
și libertate creatoare, între lumină și teroare.  

Marx și păpușa (traducere și note de Rodica Baconsky și Alina 
Pelea, prefață de Rodica Baconsky, 2018) este romanul de debut 
al scriitoarei franco-iraniene Maryam Madjidi (n. 1980). Publicat 
de editura franceză Le Nouvel Atilla în 2017, a fost distins cu 
două premii prestigioase (Prix Goncourt du premier roman 
2017, Prix du roman Ouest-France Étonnants Voyageurs 2017). 
Succesul acestui roman-eseu-poem-fabulă-jurnal nu se dato-
rează doar actualității subiectului abordat, și anume experiența 
unei imigrante iraniene, naturalizată în Franța, ci și frumuseții și 
originalității textului. Într-o franceză fermecătoare, în spatele că-
reia ne putem imagina ecourile melodice ale persanei materne și 
ale unui Orient exuberant și întunecat deopotrivă, Maryam 
Madjidi „se scrie” pe sine: pe de o parte, moștenitoare a unei 
limbi și a unei culturi puse pe linie moartă; pe de altă parte, un 
produs al sistemului educațional francez, a cărui prerogativă 
pare să fie ștergerea diferențelor. Răspunzând întrebării „cum 
poți fi persan în Franța zilelor noastre?”, autoarea descrie atât pă-
timirile, cât și bogățiile dublei identități naționale. 



François-Xavier Bellamy (n. 1985) debutează cu eseul polemic 
Les Déshérités ou l’urgence de transmettre (Plon, 2014), distins cu 
Premiul d’Aumale al Academiei Franceze și cu Premiul Les Écri-
vains combattants. Tânărul filosof și eseist pledează pentru o an-
tropologie potrivit căreia omul este o ființă mediatoare, care nu-și 
poate modela propria identitate decât trecând prin moștenirea 
culturală transmisă de predecesorii săi. Cartea a apărut în ro-
mână cu titlul Dezmoșteniții. Transmiterea – extremă urgență 
(prefață de Aurel Codoban, traducere și note de Rodica Baconsky și 
Gabriela Denamur, 2019). 

În 2011, Akira Mizubayashi, scriitor nipon de expresie japoneză 
și franceză, publică volumul Une langue venue d’ailleurs, în co-
lecția „L’un et l’autre”, coordonată de Jean-Bertrand Pontalis la 
editura Gallimard. Tradusă și în limba română cu titlul O limbă 
venită de departe (prefață de Daniel Pennac, traducere, note și 
postfață de Rodica Baconsky și Alina Pelea, 2019), această carte 
este deopotrivă o autobiografie, o meditație comparativă și o des-
criere magistrală a iubirii excepționale a scriitorului pentru limba 
franceză. 

În volumul Nu (traducere și note de Rodica Lascu-Pop, 2019), 
publicat la editura Gallimard în 2016, scriitorul belgian Jean-Luc 
Outers reunește, prezintă și adnotează aproximativ o sută de 
scrisori din corespondența poetului și pictorului Henri Michaux 
(1899-1984). Aceste epistole instituie o veritabilă filosofie a lui 
nu, dat fiind că, în timpul vieții, Michaux a refuzat sistematic 
orice formă de mediatizare sau de recunoaștere a operei și persoa-
nei sale: de la cereri de interviuri, adaptări scenice ale textelor, an-
tologii, colocvii și numere de reviste, reeditări, chiar și în format 
poche sau în prestigioasa colecție „Bibliothèque de la Pléiade”, la 
conferințe și comemorări, premii literare și publicarea unor foto-
grafii. 
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Cunoscut mai ales ca cineast, producător a numeroase ficțiuni și 
emisiuni radiofonice, Jean Marc Turine (n. 1946) se distinge și în 
domeniul literar cu romanul Teodora, fiica fluviilor (traducere de 
Andrei Lazar, 2020), recompensat cu Premiul celor cinci conti-
nente ale Francofoniei în anul 2018. Fiind la origine o ficțiune 
radiofonică difuzată în 2011 de France Culture, cartea scriitoru-
lui belgian de expresie franceză aduce un omagiu comunității 
rrome și repune în valoare chestiunea persecutării și deportării 
exponenților acesteia în lagărele morții. 

Romanul Trupul mamei mele (prezentare de Boualem Sansal, 
traducere din limba franceză, note și postfață de Alexandra Ionel, 
2020), semnat de Fawzia Zouari (n. 1949), scriitoare franceză de 
origine tunisiană, a fost recompensat cu Premiul celor cinci con-
tinente ale Francofoniei în anul 2016. Propunându-și să reînvie 
universul arhaic al copilăriei, autoarea apelează la acea memorie 
pură, de care amintea Henri Bergson, ce relatează trăirile în sim-
bioză cu locul, contururile și culoarea lor în timp. În virtutea do-
rinței de întoarcere la origini, ca indice al unei crize în perceperea 
și transmiterea moștenirii familiale, putem vorbi de un roman de 
filiație care este, totodată, o poveste de doliu și de celebrare a fi-
gurii tutelare a mamei. 

Prozator, poet, critic de artă, „regizor” de spații muzeale și expo-
ziționale, canadianul Gilles Jobidon (n. 1950) a debutat târziu ca 
romancier, dar de la primul la ultimul roman apărut, toate au 
fost distinse cu premii. Le Tranquille affligé (2018), care a obținut 
Premiul celor cinci continente ale Francofoniei în 2019, schițează 
atmosfera unei Chine în plină decadență în urma „războiului 
opiului”. Romanul a apărut în limba română sub titlul Seninul 
pustiit (traducere de Rodica Baconsky și Alina Pelea, col. „Tra-
ducem lumea”, 2020). 



Dinslaken, Germania. Iulie 1945. Războiul s-a încheiat, iar un fo-
tograf de război englez (naratorul), care însoțește un regiment al 
forțelor aliate, se hotărăște să imortalizeze figurile germanilor de 
rând, în fața casei lor. Pământul invizibil (cuvânt-înainte de 
Rodica Baconsky, traducere de Rodica Baconsky și Alina Pelea, 
2020) al lui Hubert Mingarelli (1956-2020), nominalizat la Pre-
miul Goncourt în 2019, este o poveste copleșitoare despre reper-
cusiunile emoționale și morale ale violenței, ale barbariei umane. 

Malika Madi (n. 1967) este o scriitoare belgiană contemporană 
de origine algeriană. Primul său roman, Nuit d’encre (2000), a 
fost recompensat în 2001 cu Premiul pentru debut al Comunității 
Franceze din Belgia și nominalizat în 2003 la Premiul Liceenilor 
din Belgia. Ediția în limba română poartă titlul Noapte albă 
pentru Farah (traducere, note și prefață de Andreea Bugiac, 
2021) și aduce în atenția lectoratului un roman tulburător, care 
abordează problematica imigrației și efectele sale asupra psihicu-
lui uman, dificultățile și chestionările de ordin identitar care decurg 
din ciocnirea a două culturi, algeriană și belgiană. 

Je ne tromperai pas leur confiance (Gallimard, 2021) este a doua 
carte al lui Philippe Juvin, medic anestezist-reanimator, profesor 
de medicină de urgență și om politic francez. Volumul apărut în 
ediție românească cu titlul Nu le voi înșela niciodată încrederea 
(traducere și note de Rodica Baconsky și Alina Pelea, 2022) con-
stituie jurnalul autorului, compus din fragmente din cotidianul 
său ca medic-șef al Serviciului de urgențe al Spitalului European 
Georges-Pompidou și ca primar al orășului La Garenne-Colombes. 
Juvin insistă în primul rând asupra felului în care a fost gestio-
nată criza sanitară în Franța la începutul pandemiei Covid-19, la 
nivel local și național. 
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Geneviève Damas (n. 1970), autoare dramatică, actriță, regi-
zoare, animatoare de evenimente teatrale, este o prezență vie și 
reprezentativă pentru literatura belgiană contemporană de ex-
presie franceză. Proza sa empatică dă glas „celor fără de cuvânt”, 
ființelor fragile confruntate cu realul în dimensiunile lui contra-
dictorii. În limba română au apărut la editura noastră trei vo-
lume ale scriitoarei belgiene, incluse în colecția „belgica.ro”. 

Fericire... (traducere și note de Alina Pelea, 2022) este al doilea 
roman publicat de Geneviève Damas la editura Arléa în 2014. 
Recurgând la o structură polifonică, autoarea ne oferă povestea 
unor întâlniri improbabile care suscită întrebări existențiale și 
bulversează ordinea și previzibilitatea cotidianului. Patru perso-
naje – Anita, Nourreddine, Nathalie și Simon – cu preocupări și 
apartenențe cât se poate de diferite își prezintă, rând pe rând, 
propria versiune a poveștii, dezvăluind pe această cale prejude-
cățile și clișeele societății franceze contemporane. 

Patricia (traducere și note de Rodica Lascu-Pop, 2019), carte pu-
blicată în 2017 la prestigioasa editură pariziană Gallimard, abor-
dează un subiect extrem de actual: criza migrației ilegale către 
continentul european, care a transformat Marea Mediterană 
într-un imens „cimitir marin”. E vorba despre un roman polifo-
nic de o densitate narativă surprinzătoare, în ciuda micilor sale 
dimensiuni. Trei personaje iau rând pe rând cuvântul, trei subiec-
tivități care dezvăluie tot atâtea ipostaze ale suferinței, precarității 
umane și traumei. Această carte ne invită, de asemenea, la un 
exercițiu de introspecție și de reconsiderare a noțiunilor de em-
patie, umanitate și toleranță. 

În Bluebird (traducere și note de Rodica Baconsky și Alina Pelea, 
2020), volum publicat la editura Gallimard în 2019, scriitoarea 
belgiană dă voce adolescentei Juliette, a cărei existență va lua o 
cotitură neașteptată. Acest microroman e un soi de corespon-
dență adresată copilului nenăscut pe care protagonista îl poartă 
în pântece. Cititorul devine astfel părtaș la gândurile, întrebările, 
fricile conștiente și inconștiente, alegerile cu care se confruntă 
inevitabil tânăra. Cartea a fost recompensată cu Premiul Liceeni-
lor din Federația Wallonie-Bruxelles în anul 2021. 



Distins cu premiul Victor Rossel, cel mai prestigios premiu lite-
rar belgian, Într-o zi, un câine, al doilea roman semnat de scrii-
toarea Caroline Lamarche (n. 1955) (traducere de Ovidiu Komlod, 
2022), pare genul de volum pe care l-ar scrie un autor de proză 
scurtă: șase capitole având ca pretext un patruped rătăcind pe au-
tostradă, fiecare dintre ele putând funcționa și de sine stătător. 
Povestirile relatate dau o oarecare impresie de simplitate, de fapt 
înșelătoare: dacă privim mai îndeaproape, recunoaștem o țesă-
tură fină de cuvinte ce are subtilitatea unei broderii. 

Patrick Deville (n. 1957) este deținătorul Premiului Femina și al 
Prix des Prix pentru Ciuma & Holera (2012). De asemenea, a fost 
recompensat cu Marele Premiu pentru Literatură al Academiei 
Franceze pentru întreaga operă (2021) și cu Premiul Joseph Kessel 
(2022). Dincolo de scriere, fascinantă prin seriozitate, ironie, po-
vești, dincolo de documentarea riguroasă trecută prin sită de fan-
tezie și umor plin de viață, Ciuma & Holera (traducere și note de 
Rodica Baconsky și Alina Pelea; prefață de Rodica Baconsky, 
2022) prezintă informații uluitoare. Vaccinul este pe ordinea de 
zi: Pasteur, ca și Yersin, ceea ce amintește de lupta grea împotriva 
bolilor și de pasiunea pentru cercetare. La fel ca și pentru ceea ce 
nu vrem să recunoaștem, ceea ce punem sub semnul întrebării: 
progresul enorm al medicinei, descoperirile în cascadă, tehnolo-
giile de ultimă oră.  

Germană 

Romanul Dulceața vieții (traducere și note de Lorin Ghiman, 
2020), al scriitorului și psihiatrului austriac Paulus Hochgatterer 
(n. 1961), a fost distins cu Premiul literaturii germane pentru 
proză criminalistică în 2007, respectiv cu Premiul pentru Litera-
tură al Uniunii Europene în 2009. Cartea poate fi citită ca un 
thriller criminalistic, cu toate implicațiile psihologice pe care le 
poate subîntinde o investigație polițistă într-un sătuc din Austria, 
dar și ca o reflecție profundă asupra traumelor, violențelor și cru-
zimilor la care sunt supuși copiii în societatea contemporană. 
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Italiană 

Anul 1945 a fost unul tragic pentru italienii din Istria, Dalmația 
și Fiume, care și-au văzut teritoriile ocupate și identitatea națio-
nală periclitată. Cartea lui Stefano Zecchi (n. 1945), Când tata m-a 
învățat să fluier (traducere și note de Gabriela Lungu, 2014), își 
propune o punere în abis a istoriei prin povestea destinului unei 
familii. Flavio și Sergio, tată și fiu, traversează infernul în care 
soarta lor de refugiați îi împinge și se îndreaptă spre o viață nouă. 
Istoria tragică se oglindește în istoria intimă: masacrele din foibe 
și dragostea dintre un tată și odrasla sa își găsesc expresia fericită 
în acest roman muzical, dar riguros în construcție. 

Romanul Pelin rubiniu (traducere și note de Gabriela Lungu, 
2021), semnat de Benedetta Cibrario (n. 1962) și recompensat cu 
Premiul Campiello 2008, înfățișează o tânără captivă în nefericirea 
unei căsătorii aranjate, pe fundalul în care se manifestă eleganța și 
rigoarea aristocrației piemonteze. Surprinsă între dorința de rebe-
liune și cerințele de adaptare docilă la o societate distinsă, prota-
gonista va avea întreaga viață în față pentru a înțelege că granița 
dintre realitate și aparență, bine și rău, adevăr și minciună poate fi 
atât de subtilă, încât este adesea imperceptibilă. 

Macedoneană 

O viață de rezervă (traducere de Octavian Blenchea, 2019), carte 
semnată de scriitoarea macedoneană Lidija Dimkovska (n. 1971), 
reprezintă saga a două surori siameze, Srebra și Zlata, a căror unică 
dorință este aceea de a fi separate într-o bună zi, asemeni celor șase 
republici ale statului iugoslav. Romanul este scris într-un realism 
balcanic consacrat care poartă cititorul într-un interval precis 
(1984-2012) și acoperă cu măiestrie locuri comune cu care citito-
rul român se va simți fără îndoială familiar. Romanciera izbutește 
să descrie cu minuțiozitate drama unor personaje de excepție, spa-
țiul comunist, libertatea care îi va urma, războiul, familia disfunc-
țională, elementul religios, realitatea imigrației, dar și o întreagă 
panoplie de întâmplări răsfrânte pe trei continente, acoperind pă-
turi sociale variate. Acest roman îi va aduce scriitoarei Premiul 
Uniunii Europene pentru Literatură în anul 2013. 



Neerlandeză 

Tema principală a romanului La Superba (traducere și note de 
Irina Anton, 2019), de Ilja Leonard Pfeijffer (n. 1968), este mi-
grația: peripețiile tragi-comice ale protagonistului includ, ca po-
vestirile Șeherezadei, destinele mai multor imigranți. Aventurile 
protagonistului prin labirintul medieval al orașului Genova, su-
pranumit La Superba, ne dau ocazia să descoperim tot soiul de 
personaje grotești și fanteziste. 

Norvegiană 

Jon Fosse (n. 1959) este un nume consacrat în literatura univer-
sală contemporană, fiind considerat cel mai important drama-
turg norvegian după Henrik Ibsen. Piesa Umbre (traducere de 
Anamaria Ciobanu, cuvânt înainte de Sanda Tomescu Baciu, 
2015), de factură metafizică, este o meditație poetică asupra me-
moriei, vieții și morții. Prin replicile sale extrem de scurte și lip-
site de punctuație, Jon Fosse forțează încă o dată granițele limba-
jului scenic și ne transpune într-un univers fără coordonate spa-
țio-temporale, într-un non-spațiu absurd de sorginte beckettiană. 

Cartea Încercuire (traducere de Simona Schouten, 2015), publi-
cată de scriitorul, istoricul și muzicianul norvegian Carl Frode 
Tiller (n. 1970), a fost recompensată cu Premiul Brage și cu Pre-
miul Criticilor Norvegieni pentru Literatură în 2007, respectiv cu 
Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene în 2009. Perso-
najul central, David, nu-și mai amintește cine este, motiv pentru 
care un anunț într-un ziar îi invită pe toți cei care l-au cunoscut 
să-i adreseze scrisori în care să dezvăluie aspecte legate de trecu-
tul său. Miezul narațiunii acestui roman de factură psihologică 
este reprezentat de epistolele a trei personaje care recompun par-
cursul existențial și emoțional al protagonistului în tușe realiste 
și dezinhibate. 
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În romanul Sub umbrele adânci (traducere și note de Cosmina 
Tomi, 2017), scriitoarea norvegiană Kari Frederikke Brænne 
(n. 1966) retrasează coordonatele principale ale unui trecut fa-
milial problematic, învăluit în mister, propunând cititorului o 
narațiune savant orchestrată, prin alternarea vocilor și perspec-
tivelor narative. Un roman poetic pasionant cu elemente împru-
mutate de la romanul polițist și transpuse într-un spațiu natural 
tipic norvegian. 

Cu o intuiție psihologică desăvârșită, Hanne Ørstavik (n. 1969) 
formulează în romanul Timpul necesar (traducere și note de 
Ovio Olaru, 2019) o meditație uimitoare asupra răbdării și alie-
nării conjugale. Cartea analizează aspecte grave precum relațiile 
intergeneraționale conflictuale și traumele inerente destrămării 
unei familii. 

Publicarea volumului Nuvele norvegiene.ro (2007) în limba ro-
mână este dedicată împlinirii a 100 de ani de independență a 
Norvegiei. Cei doisprezece scriitori norvegieni, prezentați în or-
dine cronologică, acoperă, în linii marii, această perioadă de 
timp: Knut Hamsun, Johan Borgen, Kjell Askildsen, Bjørg Vik, 
Øystein Lønn, Sidsell Mørck, Wera Sæther, Gunnar Staalesen, 
Lars Saabye Christensen, Jan Kjærstad, Thorvald Steen, Unni 
Lindell. Inedit în această antologie este gândul scriitorului nor-
vegian contemporan către cititorul său român. Cuvântul înainte 
aparține fostului ambasador al Norvegiei în România: Leif Arne 
Ulland. 



Romanul Refuz să gândesc (traducere, note și postfață de Ana 
Suărășan, prefață de Sanda Tomescu Baciu, 2020), al tinerei scrii-
toare Lotta Elstad (n. 1982), este o comedie neagră și feministă, 
cu variate referințe politice, filosofice, literare și culturale. Cartea 
recompensată cu Premiul Oslo 2017 pentru cel mai bun roman 
abordează subiectul controversat al avortului din perspectiva 
protagonistei Hedda Møller, căreia i se impun trei zile de gândire 
înainte de a începe procedura întreruperii de sarcină. 

Polonă 

Olga Tokarczuk (n. 1962) este probabil cea mai importantă voce 
a literaturii polone contemporane, fiind distinsă cu numeroase 
premii literare naționale și internaționale și laureată a Premiului 
Nobel pentru Literatură în anul 2018. Cartea Casă de zi, casă de 
noapte (traducere și note de Cristina Godun, 2015) constituie nu 
atât un roman, cât o compilație de scurte narațiuni, hagiografii, 
observații accidentale, rețete culinare, anecdote, tot atâtea piese 
dintr-un puzzle narativ captivant. Scriitoarea creează astfel epo-
peea unui spațiu restrâns, orășelul Nowa Ruda din Silezia, o re-
giune care a aparținut de-a lungul timpului mai multor națiuni 
(Polonia, Germania, Cehoslovacia). 

Prin intermediul protagonistului din romanul Morfina (tradu-
cere și note de Cristina Godun, 2015), scriitorul polonez 
Szczepan Twardoch (n. 1979) ironizează prototipul mitologiei 
naționale, trufia și totodată naivitatea polonezilor care continuă 
să perceapă viața în aceleași coordonate perimate, depășite, ale 
tradiționalei ideologii patriotice. Martirologiul național este de-
mascat continuu în stil gombrowiczian, întrucât este o formă lip-
sită de conținut. În căutarea propriei identități, Konstanty 
Willemann este pus adeseori în situația de a se confrunta cu lim-
bajul emfatic al discursurilor patriotarde teatrale ale bravilor mi-
litanți pentru o Patrie liberă. 
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Volumul Cazul Masacrului de la Katyń (traducere și note de 
Constantin Geambașu, 2020) documentează evenimentele din 
primăvara anului 1940, când, în pădurea de lângă Katyń au fost 
executați peste 20.000 de ofițeri polonezi, capturați ca prizonieri 
de război. Ordinul a fost semnat de Iosif Stalin, iar, în 1943, na-
ziștii au găsit una dintre gropile cu cadavre. Pentru crimă, sovie-
ticii au dat vina pe naziștii care invadaseră Uniunea Sovietică, 
dar, înaintea prăbușirii URSS, Mihail Gorbaciov a recunoscut 
masacrul. 

Kontra (traducere și note de Constantin Geambașu, 2021) este 
un roman istoric al lui Józef Mackiewicz despre cazacii de pe 
Don, cetățeni ai URSS și emigranți politici, care au luptat împo-
triva bolșevicilor în războiul sovieto-german și apoi au fost elibe-
rați de aliați pe baza Tratatului de la Ialta pe râul Drava din Aus-
tria în 1945. Romanul a fost publicat pentru prima dată de „Insti-
tutul Literar” din Paris în 1957. 

Slovacă 

Trama cvasi-romantică din romanul S-a întâmplat la întâi sep-
tembrie (sau altcândva) (traducere și note de Helliana Ianculescu, 
2016) îi permite lui Pavol Rankov (n. 1964) să marcheze princi-
palele etape din istoria Slovaciei în perioada 1938-1968. Pe lângă 
personajele principale, a căror traiectorie existențială este deter-
minată de dragoste și de tăvălugul Istoriei, scriitorul evocă 49 de 
personalități, satirizate și prezentate critic obiectiv. Romanul a 
fost tradus în peste unsprezece limbi și recompensat cu Premiul 
Uniunii Europene pentru Literatură în 2009, respectiv Premiul 
Angelus în 2014. 



Slovenă 

Boris Pahor (n. 1913) este unul dintre cei mai importanți scriitori 
de limbă slovenă ai secolului XX și un apărător fervent al cauzei 
etnice slovene în mediile culturale italiene. În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, s-a alăturat mișcării de rezistență anti-
fasciste și a fost arestat de germani în anul 1944, trecând succesiv 
prin mai multe lagăre naziste (Dachau, Natzweiler-Struthof, 
Mittelbau-Dora, Harzungen, pentru a ajunge în cele din urmă la 
Bergen-Belsen). Autorul a evocat experiența traumatică a uni-
versului concentraționar în numeroase cărți, ca de pildă în ro-
manul autobiografic Necropola (traducere, note și tabel cronolo-
gic de Paula Braga Šimenc, prefață de Rodica Grigore, 2015), pu-
blicat în anul 1967 și tradus ulterior în peste zece limbi străine. 
Documentând cu minuțiozitate și lirism ororile trecutului și cre-
pusculul umanității, Boris Pahor încearcă, asemenea unui Primo 
Levi, să-și expieze „păcatul” de a se fi numărat printre puținii su-
praviețuitori ai Holocaustului, de a fi scăpat cu viață din această 
imensă necropolă a secolului trecut. 

Aleš Debeljak (1961-2016) a fost unul dintre cei mai importanți 
poeți, eseiști și teoreticieni ai culturii slovene din cea de-a doua ju-
mătate a secolului XX, a cărui operă a fost tradusă în peste cincis-
prezece limbi și recompensată cu diverse premii, precum premiul 
Prešeren (cea mai înaltă distincție literară acordată unui scriitor 
sloven). Antologia Manufactura țărânii (traducere și cuvânt înainte 
de Paula Braga Šimenc, 2012) reprezintă o selecție de versuri din 
patru volume de poezii, realizată de poet pentru a ilustra varietatea 
tematică și estetică a operei sale lirice. Poemele din Dicționarul li-
niștii (1987) sunt profund marcate de necesitatea creării unui spa-
țiu intim al eului creator, catalizat de „acustica liniștii”. Volumul 
următor, Clipe de spaimă: fotografii de pe drum (1990), continuă 
sondarea temei singurătății și a suferinței, cu o opțiune vădită pen-
tru formula poemului în proză. Ultimele două titluri din antologie – 
Orașul și copilul (1996) și Contrabandiștii (2009) – se disting 
printr-o schimbare radicală de voce, determinată de experiența 
traumatică a războiului din Iugoslavia. Potrivit lui Aleš Debeljak, 
în noua configurație socio-politică, misiunea morală a poetului 
este aceea de a defini și diseca banalitatea răului. 
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Romancier, poet, regizor și scenarist, Goran Vojnović (n. 1980) 
este considerat unul dintre cei mai talentați scriitori ai generației 
sale. Ultimele două din cele trei romane publicate de acesta până 
în prezent sunt incluse în colecția „Literatură Europeană Con-
temporană”.  

Dacă Iugoslavia, lumea mea (traducere și note de Paula Braga 
Šimenc, prefață de Rodica Grigore, 2018), volum distins cu Pre-
miul Angelus în 2020, răspunde urgenței de a documenta tumul-
toasa istorie recentă a Balcanilor, marcată de război și de dezin-
tegrarea conglomeratului iugoslav, romanul Smochinul (tradu-
cere și note de Paula Braga Šimenc, prefață de Rodica Grigore, 
2022), recompensat cu premiile Kresnik și Župančič în 2017, îm-
pletește datele biografice ale unei familii și trecutul colectiv pentru a 
evidenția profunda criză identitară provocată de conflictul interet-
nic din această regiune. 

Spaniolă 

Scriitorul Antonio Muñoz Molina (n. 1956) face parte dintr-o 
generație de scriitori care impune, după 1975, o nouă orientare 
etică și estetică în proză, menită să denunțe și să deconstruiască 
discursul monolitic franchist, prin recuperarea trecutului istoric 
traumatic, ocultat sau redus la tăcere în timpul dictaturii, prin 
reinvestirea ficțională a locurilor de memorie.  

Primul său roman, Beatus ille (traducere și note de Melania 
Stancu, 2022), a apărut în anul 1986, fiind plasat în orașul imagi-
nar Mágina – care capătă trăsături ale orașului natal Úbeda –, un 
topos recurent în romanele ulterioare ale scriitorului. Minaya, un 
student implicat în revoltele universitare din anii ’60, se refugiază 
în Mágina pentru a redacta o teză doctorală privind opera lui 
Jacinto Solana, poet republicat ucis de poliția franquistă în 1947. 
Investigația biografică îi permite protagonistului să descopere 
urmele unei crime și să dezgroape trecutul și secretele unui oră-
șel, pierdute în negura timpului. 



Călărețul polonez (traducere și note de Eugenia Alexe Munteanu, 
2016) a fost recompensat cu Premiul Planeta 1991 și cu Premiul 
Național pentru literatură 1992. Romancierul spaniol nu se limi-
tează aici doar la recuperarea trecutului colectiv, marcat de răz-
boiul civil și de dictatura franquistă, ci și a celui personal, parti-
pris artistic care poate fi plasat în siajul demersului proustian, re-
cognoscibil în dinamica frazelor prolixe, valorizarea memoriei și 
mitologizarea numelor de locuri. Astfel, Mágina este un analo-
gon toponimic al Combray-ului și un indicator metonimic al ori-
ginilor naratorului. 

Romanul Lună plină (traducere și note de Melania Stancu, 2017), 
publicat în 1997 și ecranizat în 2000 de regizorul Imanol Uribe, 
se distinge prin trama polițistă magistral elaborată și dozată de 
scriitor: orașul Mágina e zguduit de crima abominabilă a unei fe-
tițe. Dar adevăratul mobil al narațiunii nu este atât elucidarea 
enigmei și găsirea făptașului, cât reflecția etică asupra violenței și 
a gratuității sale, asupra banalității răului, după cum o caracteriza 
Hannah Arendt. 

Suedeză 

Cartea parabolelor. Un roman de dragoste (traducere și note de 
Daniela Ionescu, 2015) este o operă polemică și pasională, un soi 
de educație sentimentală a lui Per Olov Enquist (1934-2020), 
unul dintre cei mai importanți scriitori suedezi ai secolului XX. 
Narațiunea dezvăluie o poveste de dragoste interzisă dintre un 
adolescent și o femeie matură, cu vădite inserții autobiografice, 
readusă la lumină și exorcizată prin mijlocirea literaturii. 
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Trama cărții Tot ce nu-mi amintesc (traducere și note de Daniela 
Ionescu, 2017) de Jonas Hassen Khemiri (n. 1978) gravitează în 
jurul ideii de a recompune, de a reconstitui portretul și povestea 
vieții protagonistului, pentru a explica cauzele dispariției sale. O 
întreagă panoplie de personaje din anturajul lui Samuel va lua, 
rând pe rând, cuvântul pentru a-și expune propriile amintiri, in-
terpretări și adevăruri despre personalitatea acestuia. Acest ro-
man polifonic, multi-vocal, distins cu Premiul August în 2015, se 
poate citi ca un requiem pentru Samuel, ca o explorare a motiva-
ției umane de a iubi, urî, dori sau respinge. 

Amanții poligloți (traducere și note de Daniela Ionescu, 2018), al 
doilea roman al scriitoarei suedeze Lina Wolff (n. 1973), este o 
scriere realist-simbolistă despre dorința umană, jocuri de putere, 
sexualitate și, în ultimă instanță, despre visul de a fi înțeles în 
orice limbă. Firul roșul al cărții este povestea genezei, existenței 
și distrugerii unui manuscris. Cartea a obținut în 2016 Premiul 
August, cea mai prestigioasă distincție literară din Suedia, și a 
fost tradusă în peste optsprezece limbi străine. 

Abis (traducere și note de Daniela Ionescu, 2020) este un roman 
publicat în anul 2004 de scriitorul suedez Henning Mankell, cu-
noscut mai ales pentru crearea inspectorului Kurt Wallander. 
Acțiunea cărții debutează odată cu începutul Primului Război 
Mondial și urmărește figura lui Lars Tobiasson-Svartman, ofițer 
în marină însărcinat cu o misiune secretă: trebuie să măsoare 
adâncimea unei căi maritime din arhipelagul Östgötland și să ve-
rifice posibilitatea deplasării navelor mari de război pe acolo. Dar 
ceea ce caută cu adevărat este o adâncime la care sonda marină 
nu va atinge niciodată fundul mării.




