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Tiberiu	BRĂILEAN	
Fericitor

		

Iubirea tămăduiește, iar tămăduirea înseamnă îndreptare 
și dreaptă așezare, înseamnă ordine. Aceasta este valabil în 
toate sferele cunoașterii, după cum ne-o demonstrează în 
acest volum intens și pătrunzător profesorul universitar de 
economie Tiberiu BRĂILEAN (1960-2015). 

Simona	MODREANU

Tiberiu	BRĂILEAN	
Economia		holotropică

Avem nevoie de o respiritualizare, de o „răsucire în sus” 
inclusiv în viaţa economico-socială, de regăsirea unităţii 
cunoașterii. 

Simona	MODREANU

2016

Anamaria	CIOBOTARU
Lumea	şi	lumile	lui	M.	Blecher:	studiu	transdisciplinar
   
Anamaria CIOBOTARU reușește – cu abilitate și măiestrie 
argumentativă – să câștige un dublu pariu: readucerea în 
actualitate a unei figuri fulgurante și originale din literele 
românești de început de secol XX și structurarea unei 
hermeneutici complexe, bazată pe liniile de forță ale 
transdisciplinarității.

 Basarab	NICOLESCU

Colecţia Ananta. Studii transdisciplinare

2015

Gabriel	CRUMPEI,		Irina	CRUMPEI	TĂNASĂ,	
Alina	GAVRILUȚ,		Maricel	AGOP
New	paradigms	on	information...

The recognition of the former limitations and the 
overcoming of our own blocking, freeing the true scientific 
spirit and the creative imagination is one of the most 
outstanding achievements of this collection of studies.

Basarab	NICOLESCU

Coordonatori:	acad.	Basarab	NICOLESCU	(Paris)	
																										Simona	MODREANU



Colecţia Atrium

Cristina	CHIPRIAN		
Himerele	facerii		și		himerele	desfacerii
   

Poezia Cristinei CHIPRIAN este una marcat conceptu-
alizată,  îşi caută materia şi materialul liric în filosofie. 

Gabriela	CHIRAN	
Triunghiuri	captive	
   

Gabriela CHIRAN este o prezenţă constantă, mereu sur-
prinzătoare prin evoluţia sa lirică,  în poezia ieşeană de azi. 

Vasile	MIHĂESCU		
E		vremea		să	faci		dragoste-n	cais
   

Nu ştiu dacă revenirea la poezie e cel mai nou capriciu al lui 
Vasile MIHĂESCU; e, cu siguranţă, un om liber să plece şi să 
se întoarcă, fie şi călare pe un bivol, între poeţi, unde îl 
aşteaptă locul său. 

Marcel	MIRON		
Versuri		albastre		şi		aurii	

Cu poemele remarcabile din acest volum de debut, Marcel 
MIRON se alătură celor tot mai mulţi care mărturisesc faptul 
că poezia e o rugăciune profană, iar rostul ei este unul 
civilizator. 
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2015

Coordonatori:	Ioan	HOLBAN	
																																Lucian	VASILIU

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN



Ioan	OANCEA		
Singurătatea	spinului	
										
																			    
Singurătatea	 spinului este volumul de debut în poezie al 
cunoscutului arhitect Ioan OANCEA; îşi subintitulează 
cartea „poeme şi de-semne” nu atît din intenţia de a se 
„juca” prin polisemantismul cuvintelor, cît, mai ales, pentru 
a marca diferenţa specifică între desen şi de-semn...  

Ioan	HOLBAN

Nina	VICIRIUC		
Vulpile	șmechere	din	deșertul	roz
    

Un mesaj al dezabuzării transmite volumul de versuri al 
Ninei VICIRIUC, în logica retoricii unei poetici tensionale 
unde sinele desfrunzit, convieţuind între fericire şi spaimă, 
între chipul real şi portretul (contra)făcut. 

Ioan	HOLBAN
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2016

Liviu	ANTONESEI	
Poemele	din	zorii	amurgului

							

Poemele	din	zorii	amurgului	(titlu care propune un discret 
oximoron) constituie un jurnal liric de o tulburătoare 
intensitate a trăirilor. Insula Creta este aici un cadru în 
același timp mitic și de o atașantă concretețe.

Alexandru	CĂLINESCU

Hélène	CARDONA	(S.U.A)	
Visul	sufletelor	mele	animale

     
Un real al imaginarului creează şi explorează Hélène 
CARDONA în volumul „Visul sufletelor mele animale”, în 
traducerea în română – foarte inspirată – a Simonei 
Modreanu.

acad. Basarab	NICOLESCU (Paris)
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Dorian	OBREJA	
Executorul	de	iluzii

Poezia şi jurnalistica împart viaţa/scrisul lui Dorian 
OBREJA, poet prin anii '80-'90, apoi, jurnalist la cotidianele 
ieşene „24:ore” şi „Evenimentul”, azi, din nou poet, iată, în 
volumul Executorul	de	iluzii, dar şi publicist în editorialele 
din „Evenimentul Regional al Moldovei”: „ziua vînd ziare, 
noaptea scriu poezii”, spune Dorian OBREJA, ca într-o zi a 
împăcării celor două „suflete”.

Cristina	HERMEZIU	(Paris)	
Parisul	nu	crede	în	lacrimi

Nu	rămîne	decît	ce	trece	în	cuvinte, scrie Cristina HERMEZIU 
în cartea unui foarte promiţător început, cînd descoperă, 
iată, modul în care fiinţa (supra)vieţuieşte în şi prin poezie, 
cu acces direct la „locul/care/pe cer/se cheamă/crug”.

Cristian	GHICA	

’nezeu	trăiește	la	bloc

        

Poezia lui Cristian GHICA e, înainte de toate, a unui mesaj 
fără echivoc: (Dum)nezeu trăiește (şi) la bloc. Uitaţi de 
computer şi căutaţi, în debaraua cu lucruri de demult, 
caietul cu linii, pixul, cărţile şi maşina de scris, citiţi (cărţi) şi 
scrieţi (pe caiet, cu pixul).

Gabriela	CHIRAN	
Negru, duios 

Eu sînt Altcineva, ne spune Gabriela CHIRAN, într-o carte 
interesantă, substanţială în problematica sa, părăsind 
femeia în faţa oglinzii din celelalte volume pentru a căuta 
pasărea albastră a negrului duios, de dincolo de bine, a 
albului defunct, de dincoace de rău.

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Miljurco	VUKADINOVIĆ	(Belgrad)	
Eu,	familia	mea	și	Eminescu

         

Creaţia poetului este, în egală măsură, o aventură 
existenţială şi una a limbajului. Practică virtuţile ironiei, 
brevilocvenţei şi metaforei surprinzătoare, suprarealiste.

Răzvan	VONCU

Valentin	TALPALARU	
Poemele	Deltei.	Rodion

Volumul constituie o apariție singulară în poezia noastră de 
azi. [...] Poemele	 Deltei.	 Rodion e un simplu poem cu un 
amplu și bine construit nivel parabolic.

Ioan	HOLBAN

Vitalie	RĂILEANU	(Chișinău)	
Străin	printre	ape
   
  

   
Vitalie RĂILEANU este un poet autentic, nu doar un critic 
care scrie și poezie. Amprenta personalității sale artistice e 
netă, timbrul vocii, distinct, iar originalitatea în cadrul 
temei marine, evidentă.

Răzvan	VONCU

2017

Șerban	CHELARIU	(SUA)	
Sferele	șarpe

O poezie problematizantă, născută din neliniști, care 
interoghează relația dintre întreg și parte, dintre viață 
și moarte, în care limbajul, supus parcă unor tipare 
folclorice, deconspiră surse livrești și o luciditate fără rest. 

Mircea	A.	DIACONU
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Constantin	CUBLEȘAN	
În	marea	dezordine	a	lumii 

Într-un taifas atoatecuprinzător, unde se vorbeşte despre 
temele grave ale unei societăţi globale, dar şi despre 
dialogul cu orbul ascuns în „crăpăturile munţilor”, poetul 
lasă loc umorului discret, dar şi unor motive care se 
circumscriu liricii ardelene a rădăcinilor.

Ioan	HOLBAN

Ion	HADÂRCĂ (Chișinău) 
Ușa	flămândă 

Cu o rară înălţime de spirit ce-l situează în fruntea 
compatrioţilor săi, problema care-l urmăreşte este „ursita 
întregului meu neam”. Iar ideea-dorinţă, ideea-chemare a 
operei sale nu e o simplă formulă a dorinţei, ci o formulă de 
viaţă, de acţiune, idealul – nu opus realului, ci o prelungire a 
realului pe care-l anticipă. 

Alexandru	HUSAR

Doru	-	Mihai	MATEICIUC	
Antierotica 
        

Cele mai recente cărți ale sale, „Iluizia” (2015) și 
„Antierotica” (2017), confirmă buna primire pe care i-a 
făcut-o critica de întâmpinare. 

Ioan	HOLBAN

Marcel	MIRON	
Versuri	albastre	și	aurii	

         

Marcel Miron se alătură celor tot mai mulţi care 
mărturisesc  faptul că poezia e o rugăciune profană.

Ioan	HOLBAN
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Emil	NICOLAE		
Suflet	prădător

  
     

Toate figurile lirice din poezia lui Emil NICOLAE ilustrează 
condiţia marginalului, a celui care, însă – bătrîn bibliotecar, 
mort perfect sau pastor ciudat, poate sparge graniţele 
dintre vis şi realitate.

Constantin	NOVĂCESCU	
Numele	(Motete) 
   

Poetul fixează în chiar miezul ei ceea ce aş numi tema 
medievală, o dimensiune importantă a ceea ce va fi fiind 
(post) modernismul liricii de azi; burgul, piaţeta sa, clovnul 
cu cîntecul său trist, premonitoriu, teurgul „vindecător de 
fiinţă”…

Valentin	TALPALARU	
Scara	lui	Rodion 

   

...	cu	fir	de	lună	coase	ochii	noaptea
celui	ce	crește-n	singura	poveste
pe	care-o	spune-n	carne	albă	cartea
cînd	fila	se	închide	fără	veste.

Dumitru	VACARIU	
Piatra	Dediului 
   

      

Un volum care poate fi privit şi ca o mărturisire, o oglindire 
a vieţii autorului, scris într-un registru al sensibilităţii, 
nostalgiei şi speranţei, poate şi apăsării sufleteşti, dar mai 
ales iubirii şi credinţei.

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Echim	VANCEA		
Umbra	vine	de	mult	mai	departe

prea	multă	lumină	pentru	ca	dragostea
să	se	împlinească
şi	prea	puţin	fum	acoperă	ochii	somnului
pentru	a	se	putea	vorbi	de	tăcere

Daniela	VARVARA	
Lodebar 

   

Daniela VARVARA scrie o poezie fals confesivă, aventura 
interioară transcende clipa în căutarea unei eternităţi 
căreia i-am fost, pare-se, răpiţi pentru o vreme. Viaţa e un 
exil pe pământ, izgoniţi fiind dintr-o lume a afectelor, nu ne 
rămâne decât să ne hrănim din resursele subconştientului. 

Adrian	ALUI	GHEORGHE

Sterian	VICOL	
Memoria	lui	Femios.	Ielele	sau	elegiile	lui	Terian 
   
     

Lirica lui Sterian Vicol se dezvoltă în dimensiunea a ceea ce 
aș numi o poetică a departelui, la fel de acroșantă pe cât este 
poezia Constanței Buzea, de pildă; în acest orizont, poetul 
scrie „frontierele invizibile” ale tăcerii și ora de amurg a 
orgiilor valpurgice, ori erosul liniștit în imperfectul 
amintirilor, zămislind simboluri între cântec și tăcere…

Ioan	HOLBAN

Horia	ZILIERU	
Exodul	cuielor	însângerate 

   
Roza	 e	 floarea	 de	 geniu a poetului și hrănită cu suflarea 
morților ea dă o beție extatică albă. Biblia, mitologia greco-
latină, literatura veche și nouă, semiotica și iconografia 
bizantină sunt convocate pentru a susține plângerile și, mai 
ales, jubilațiile poetului hărăzit sau blestemat să poarte 
crucea unei nestinse suferințe... 

Eugen	SIMION
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Doina	Rândunica	ANTON	
Trandafirul	de	noiembrie

În poezia Doinei Rândunica Anton freamătă muzica 
delicată a ființei sale, de la „Nocturnele” lui Chopin la 
diafanul sonatelor mozartiene, care o plaseză între vocile 
autentice de mare sensibilitate ale poeziei de azi.

Dorin	PLOSCARU

CONACHI	
Ibovnica	slăvită

Poezia lui Conachi se menţine într-o perpetuă laudă a 
femeii, transformată astfel într-un obiect de cult. Aşa şi este 
obiectul erotic conachian: obiect de închinăciune, obiect de 
adoraţie. Formula „ibovnică slăvită” spune totul. (...) 
Conachi este cel care instaurează, cred, tirania ochilor în 
poezia românească.

Eugen	SIMION

Adi	CARAULEANU
Clovn	rănit
   

     

Prin Adi Carauleanu curge o Dunăre mare, simplă, cinstită. 
Din aluviunile ce se depun în inima-i mirosind a lut 
amestecat cu cer, a părinți pierduți și a copilărie de neuitat, 
face cuvinte crude, nefardate poetic, apoi își acoperă 
prietenii cu câte o poezie, cu câte o metaforă...

Constantin	POPA

Margareta	CURTESCU	(Bălți, R.M.)
Inimă	desenată	pe	cer
   

O poezie a contrastelor violente în intimitatea ființei 
interioare, fracturată definitiv între un luminos „anotimp al 
dragostei” și „liniștea de cenușă” a unor stări, sentimente, 
senzații, cuvinte învălmășite în convulsii ”(...)

Ioan	HOLBAN

2018



Ianuarie	Raul	IORDĂCHIȚĂ
Omul	gordian

Ianuarie-Raul Iordăchiță este, cum el însuși spune, fericitul 
din zodia albă a poeziei.

Ioan	HOLBAN

Ion	HADÂRCĂ	(Chișinău, R.M.)
Ușa	flămândă

Conştient însuşi de importanţa literaturii ca „ferment activ 
al proceselor de restructurare a vieții sociale”, de „rolul 
cuvântului onest şi spus cu demnitate”, Ion HADÂRCĂ  e 
unul dintre acei scriitori care reprezintă un neam la nivelul 
suprem al conştiinţei de sine. 

Alexandru	HUSAR
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Ovidiu	GENARU
La	opt,	gaura	cheii	și	alte	patimi

... Brusc îmi vine în minte faptul că Ovidiu GENARU a fost 
nominalizat ani buni la rând, la Premiul Naţional 
„M. Eminescu” dar niciodată nu i-a fost acordat, deşi ar 
putea fi reprezentativ pentru toate cele trei „promoţii” 

(Ulici) postbelice: şaizecişti, şaptezecişti, optzecişti. (...) 
Theodor	CODREANU

Traian	DIACONESCU
Ovidiu	Ars	Moriendi

Exilul lui Ovidiu premerge formele de exil modern. Dacă ne 
gândim la triada paradigmatică a exilului românesc – 
Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu – descoperim 
similitudini frapante cu exilul lui Ovidiu. 



Gheorghe	IZBĂȘESCU	
Răsul	galben	din	adânc

(...)Valenţele acestei poezii vor continua să suscite şi de acum 
interesul celor dedicaţi creaţiei lui Gheorghe Izbăşescu.

Radu VOINESCU
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Marina	MUREȘANU	IONESCU
Joc	sub	obroc

Ieșind din textul hermeneutic pentru a întâlni pasărea 
albastră a poeziei, Marina MUREŞANU IONESCU învață 
noua limbă, recompune alfabetul pentru limbajul	 poetic,	
reinventându-se şi reconstruind o lume.

Ioan HOLBAN

Val	MĂNESCU
Ochiul	fără	pleoape

Val Mănescu	şi-a asumat răspunderea; acum poezia scrisă 
de el îi seamănă în întregime; fermecătoare şi insolită, 
picantă şi ingenioasă, cultă, spontană şi elaborată cu 
măsură, debordând de fantezie şi invenţie, mereu datoare 
realului şi însetată de utopia unei libertăţi care, paradoxal, 
prin exaltare, se autonimiceşte.

Ovidiu	GENARU

Stelorian	MOROȘANU
Zilnica	beatitudine	a	malpraxisului	poetic

Pentru Stelorian Moroșanu, poezia este, cum spunea el 
însuși într-o carte din anul 2001, o crescătorie	de	fantasme 
căreia îi asigură prosperitatea lirică prin volumul junimist 
„Zilnica beatitudine a malpraxisului poetic”.

Ioan	HOLBAN
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Jovan	ZYVLAK	(Serbia)
Sub	nori

Avem în Sub	 nori un Jovan Zyvlak la apogeu: un poet 
puternic și iscoditor, maestru al economiei de mijloace și, 
în același timp, al aluziei și sugestiei sub-textuale...

Răzvan	VONCU

Eugen	URICARU
Despre	ce	vorbim?

Despre	ce	vorbim	ne	arată,
o	dată	mai	mult,

cum	poezia	poate	să	fie,
uneori,

o	antecameră	a	prozei.
Ioan	HOLBAN

Radmila	POPOVICI	(Chișinău, R.M.)
Apa	care	își	bea	mâinile

În Apa	care	își	bea	mâinile, Radmila Popovici scrie o poezie 
fără „metafore rujate” şi „versuri încâlcite”, ca o fugă în sine, 
cât mai adânc.

Ioan	HOLBAN
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Colecţia Biblioteca Iaşi 

2015

Ioan	HOLBAN,	Lucian	VASILIU	
IAŞII	în	78	de	ilustraţiuni	adnotate

Prefaţă: acad. Răzvan THEODORESCU
Postfaţă: Cezar IVĂNESCU
Traduceri în franceză şi engleză: Simona MODREANU

Acest album adună, în paginile sale sepia, o serie de fotografii semnificative, 
unele inedite, ce surprind multiple fațete – istorică, universitară, culturală, 
estetică, molcom burgheză – ale Iașilor de odinioară, punctând elegant o 
pagină parţial dispărută din memoria acestei urbe fascinante. 

Coordonatori:	Virgil	BĂBÂI
																																												Tudorel	HATMANU	

																																				Lucian	VASILIU

Iurie	COLESNIC	(Chișinău) 
Nebănuitul	Chișinău

„Fiecare popor are atâta Istorie câtă Memorie poate duce cu sine 
prin valurile vremii…”

* * *
„…După 1575, stăpân al Chişinăului devine boierul Drăguşi; de la el, 
pe la 1616 trece în posesia lui Constantin Roşca, de la care, în 1641, 
prin documentul semnat de domnitorul Vasile Lupu, trece sub 
stăpânirea mănăstirii Sfânta Vineri din Iaşi, rămânând în această 
situaţie până la începutul secolului XIX…”

2016



Vasile	IANCU	
Periplu	prin	cetatea	Iașilor

Imaginar, pe străzile Iaşilor călcăm pe urmele unor mari personalităţi 
ale culturii şi ştiinţei române, depăşind, prin contribuţiile lor, prin statura 
lor intelectuală şi morală, graniţele cetăţii.

Ozolin	DUŞA	
Iaşii	Junimii

Albumul fotografic  se înscrie în concertul mai larg de deschidere a Iașilor 
către comunitatea naționalã și internațională prin aventuri iconice 
exemplare.

Florin	CÂNTEC
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2017

Marcel	CAHNIȚĂ	
Ipostaze	fotoboeme	ieșene

Cunoscut artist fotograf, Marcel Cahniţă s-a remarcat prin viziunile lui asupra 
imaginilor din imediatul realităţii, surprinse întotdeauna din unghiuri  insolite, 
expresive şi ataşante. La orice oră a zilei sau în orele serii târzii, Marcel Cahniţă 
pare a face corp comun cu aparatul de fotografiat.

Valentin	CIUCĂ
.

Ioana	COȘEREANU,	Monica	NĂNESCU	
Cadrane,	ceasuri,	orologii

Cartea invită cititorul la o călătorie în trecutul mai îndepărtat sau mai recent al 
ceasului de patrimoniu. Itinerarul propus în paginile volumului de faţă 
debutează cu o aplecare spre vechile instrumente de măsură (cadrane solare), 
trece prin epoca ceasurilor de turn montate adesea la bisericile şi catedralele 
din Iaşi, dar și cu câteva exemplificări dintre cele mai spectaculoase de pe 
teritoriul României, în cele din urmă făcând un popas în universul ceasurilor de 
buzunar, de postament sau de mână prezente în colecţii muzeale ieşene.
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Colecţia	apare	în	parteneriat	cu	Direcţia	Județeană	pentru	Cultură,	Iaşi	

Dimitrie	ANGHEL
Fantome	și	portrete...	la	Iași

Deși, la moartea lui Dimitrie Anghel, Nicolae Iorga scria limpede că acesta „a fost 
unul dintre marii virtuoși ai poeziei românești, dar mai ales unul dintre cei mai 
mari maeștri ai prozei noastre, în care a pus mlădiere, culoare, mult talent, 
foarte mult meșteșug și uneori încă mai mult suflet”, creația în proză a ocupat 
permanent un plan secund, după 1944 fiind chiar cenzurată, ocultată (...)

Liviu	PAPUC

Ioan	OANCEA
Forța	orașului	absent

Forța	orașului	absent este una dintre cele mai importante apariții editoriale de 
la începutul acestui an, al centenarului Marii Uniri, un volum care se reține (și) 
prin anexele cu reproducerea textelor lui G.M. Cantacuzino, Vitruviu și din 
Vechiul Testament (...)

Ioan	HOLBAN

2018
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Bianca	MARCOVICI	(Israel) 	
Peste	șapte	coline	(Haifa-Iaşi)
Antologie de poeme, la 30 de ani de la debutul în volum.
			

		

Cu	toate	că	mă	cheamă	Bianca
N-am	fost	sortită	să	fiu	ingineră	100%
Nici	să	fiu	Lang	Lang
Sau	să	am	o	voce	unică

2015

Lucian	ALECSA	(1954-2016)		
Umbra,	agent	dublu
				
			

Din cînd în cînd, ne spune Lucian ALECSA, e bine ca lumea 
însăşi să se transfere în oniric, în subteranul mîlos vegheat 
de bestiile adîncului/înaltului, pentru a exorciza frica, 
teroarea, kitsch-ul, aproximaţiile şi lipsa de orizont în care 
vieţuieşte.

Nicolae	CORLAT		
Îngerii	vin	când	nu-i	chemi

    
Departele lui Nicolae CORLAT este înlăuntru; zborul păsării 
„din inima mea”, orizontul „tot mai departe”, insula ca un 
refugiu, staţia terminus sau fantasma, lungile călătorii „pe 
mările incendiate”, izvoarele care se întorc în munţi, 
speranţa care se întoarce în ieri, acestea sînt multiplele 
ipostazieri ale călătoriei în sine însuşi.

Leo	BUTNARU	(Chișinău, R.M.)
Instructajul	santinelei	de	sine

   
...astfel este Leo BUTNARU din cele peste douăzeci de 
volume de poezie, începînd ca „învăţăcel la cursul primar al 
şcolii personale de literatură”, absolvent, acolo, magna	cum	
laudae, după ce va fi deprins vieţuirea „în(tre) natura 
textului şi textul naturii”, meşteşugul stăpînirii cuvintelor 
înaripate „ce mor cu picioarele pe pămînt”.

Colecţia Cantos

Coordonatori:	Ioan	HOLBAN	
																																Lucian	VASILIU

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Aura	CHRISTI 
Sfera	frigului.	Sphère	du	froid
Ediţie bilingvă româno-franceză, 
Traducere din limba franceză de Claudiu SOARE
  
   
Suflul unei poezii răscolitoare trece dincolo de orice 
barieră lingvistă sau culturală.

Simona	MODREANU

Nicolae	TURTUREANU		
Precedentele

    
  
  
Emană din poemele lui Nicolae TURTUREANU acea 
blândeţe iubitoare care, dincolo de abise, apropie şi 
umanizează...

	Constantin	CIOPRAGA

Nicolae	TURTUREANU		
Penultimele

    
   

Poezia lui Nicolae TURTUREANU ar putea semăna cu un 
fotoliu în care ai vrea să te tolăneşti, ştiind foarte bine că 
odihna cu care te învăluie are în ea amintiri triste, o 
suferinţă ascunsă într-un scârţâit moale, ceea ce îl face cu 
atât mai tandru şi mai ataşant... 

Doris	MIRONESCU

Theodor	DAMIAN (New York) 
Lazăre,	vino	afară	

						
Cea mai recentă carte a lui Theodor DAMIAN, „Lazăre, vino 
afară", confirmă liniile de forţă ale lirismului său, 
identificate de critica de întîmpinare în toate cele 
unsprezece volume, tipărite în aproape treizeci de ani.

	Ioan	HOLBAN
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Gheorghe	VIDICAN	
Urma	lui	Ulysses

    
Gheorghe VIDICAN reprezintă o poezie a nordului 
ardelenesc fabulos, cu fast lingvistic şi imaginar, emiţând o 
forţă magică, înfiinţând un univers liric aparte. Niciun 
constituent important al registrului sensibil nu-i este 
refuzat, iar cartea face această dovadă. 

Paul	ARETZU

Ovidiu	GENARU	
Terapia	cu	îngeri

    

Ultimul mohican liric al generaţiei calofile observă, cu 
amărăciune, că a trecut vremea poeziei „cu lustru”; dar 
Cehov de Moldova, cum îşi spune în poemul „Microbii”, se 
însoţeşte cu îngerul, cu îngerimea.

Ioan	HOLBAN

Gellu	DORIAN	
O	sută	de	maeştri	şi	un	discipol

   
Miezul cărţii se citeşte încă din titlu, în relaţia imaginată 
între maestru şi discipol; nu poezia se învaţă, nu e o altă 
„şcoală de literatură” pentru că, iată, poezia maeştrilor 
creează materia, materialul, realul pe care le explorează 
„discipolul”, exprimînd exprimabilul şi/sau inexprimabilul.

Ioan	HOLBAN

Victor	MUNTEANU	
Prizonierul	tăcerii

			
				
Ieşind din prizonieratul tăcerii, înfrângându-şi reticenţele, 
Victor MUNTEANU ne oferă o carte-eveniment, confirmând, 
peste ani, acel debut strălucit, premiat de Cartea 
Românească.

Adrian	Dinu	RACHIERU
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Horațiu	Ioan	LAȘCU	
N-am	fost	niciodată	al	vostru

    
La jumătate de veac de la naşterea sa, paşii lui Horaţiu Ioan 
Laşcu încă mai dăinuie pe străzile pustii, înnoptate, ale 
urbei.  Destinul său christic rămâne halucinant, în afara 
timpului, în inimile celor care l-au cunoscut şi iubit („ce 
dimineaţă doamne/ şi sunt viu” – pilot	de	umbre).

Nicolae	CORLAT

Liviu	ANTONESEI	
Și	întunericul	nu	a	cuprins-o...

   
Sentențiozitatea autorului pare a avea ceva definitiv: 
„pentru că nimic altceva nu există cu adevărat – în afara/ 
nemiloasei fiare a singurătății, cu ghearele înfipte în tine/ 
precum dinții vîrcolacului în carotidă...” (Nu	 există	
experiență).  Suntem, firește, abia în zorii noului ciclu. 

Al.	CISTELECAN
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Valentin	BUSUIOC
coli	de	scris

Valentin Busuioc reconstruieşte lumea şi sinele într-o 
frumoasă poveste de dragoste, în mistica ei, a celui care 
aşteaptă poezia cu coala de scris pe care cuvintele se aşază 
„precum iubitele/ care întotdeauna se întind/ numai pe 
partea mai fericită/ a patului”.

Ioan	HOLBAN

2017

2018

Cristian	GHICA
prezintă
Știri	din	România

Cristian Ghica transmite „Știri din România” în joaca ironiei, 
glumei, anecdotei, farsei, satirei, pentru a	întâlni tragicul de 
fiecare zi.

Ioan	HOLBAN
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Arcadie	SUCEVEANU (Chișinău, R.M.)
Căzut	în	rimă,	la	Paris

Tind să cred că oraşul unde şi-a petrecut adolescenţa 
(Arcadie Suceveanu - n. red.) şi o parte din tinereţe, 
Cernăuţiul cu amprenta sa habsburgică, locul de întâlnire al 
marilor spirite, şi-a pus puternic amprenta asupra creaţiei 
sale, deschizându-i calea spre marea literatură.

Nichita	DANILOV

Adina	FILIMON
Samuraiul	de	lemn

(...) Adina Filimon scrie o carte frumoasă în tristețea ei 
fără margini, în resemnarea surpării, dar și în nostalgia 
unui alt timp, a vieții de dinainte de viață și de dincolo
de moarte.

Ioan	HOLBAN

Constantin	NOVĂCESCU
Locus		solus

Constantin Novăcescu se întoarce, cu poezia sa, într-o 
vreme de dincolo de vreme și într-un dialog cu îngerii 
care vor fi vegheat geneza...

Ioan	HOLBAN

Ion	MIRCEA
Materia	care	ne	desparte

Cuvântul „materie” e deseori folosit în poemele lui Ion 
Mircea, dar – deloc surprinzător pentru familiarii poeziei 
sale – ca entitate abstractă, ca o soluţie de a îndepărta de 
la sine, de a se scutura, în fapt, de povara materialităţii.

Mircea	MARTIN
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Grigore	VIERU	(Chișinău, R.M.)
Creangă	de	măr

Grigore Vieru este un mare și adevărat poet. El ne 
transfigurează natura gândirii, în natura naturii. 
Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui 
de inimă pulsează și îmi influențează versul plin 
de dor de curata și pura lui poezie.

Nichita	STĂNESCU

Karol	WOJTYLA	(Polonia - Vatican)
Exiști,	
Traducere din limba polonă de Nicolae MAREȘ

Doamne,
în	acest	univers

în	lumea	fără	de	sfârșit
EXIȘTI.

Diana	VRABIE	(Bălți, R.M.)–	antologator –
O	sută	de	voci	lirice...

„O sută de voci lirice. Cor în Iașul Centenar” se 
structurează pe criteriul tematic instituit de 
toposul urbei evocate de trei registre de poeți, ce îi 
(re)înnoiesc, fiecare în manieră proprie, esența 
complexă.



Alexa	Visarion	sau	destinul	vocației
(Ediţie coordonată de Elena SAULEA)

Alexa VISARION ştie să-şi clădească statuia învingătorului. 
 Cătălina	BUZOIANU

Bogdan	ULMU	(1950-2016)		
Pagini	dintr-o	istorie	
subiectiv-anecdotică	a	teatrului	românesc

Aceste file răzlețe din (savant spus!) istoria subiectiv-
anecdotică a teatrului românesc sunt, de fapt, amintiri 
directe, ori prin ricoșeu...

2015

2016

Dana	KONYA-PETRIŞOR		(Paris)
Hai-hui	prin	lumea	lui	Dumnezeu

  
Am recuperat cândva un caiet uitat la o familie de buni 
prieteni, atunci când am plecat din ţară, uitând drumul de 
întoarcere; l-am adus în Franţa unde l-am aruncat într-un 
colţ, sub un vraf de dosare. Când l-am regăsit, cu totul 
întâmplator, mi-a făcut plăcere să transcriu câte ceva din el…

Colecţia Colocvialia
Coordonatori:	Vasile	ARHIRE
																																	Lucian	VASILIU
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Ștefan	OPREA	(1932	-	2018)
Vârstele	scenei	
(vol. I și II )

     
Cititorii de mâine își vor face o imagine 
despre evoluția teatrului, după 200 de 
ani de la primul spectacol teatral în 
limba română la Iași, în ziua de Sfântul 
Ștefan.



Radu	NEGRESCU	SUȚU	(Paris)	
La	Bocca	della	verita	

     
Radu Negrescu a rămas printre puţinii exilaţi care nu au 
uitat de unde vin, ce şi pe cine au lăsat acolo de unde vin. 
Prezenţa sa constantă în trebile Cetăţii nu l-a împiedicat să 
scrie: el este – după cum se va constata – autorul a sute de 
articole, de dialoguri/interviuri.

Paul	GOMA

30

Doina	FLOREA	
Edituri	şi	colecţii	

     

În peisajul editorial, alături de editori veritabili, mişună, în 
veselă libertate, şi editori înfiripaţi ad-hoc, cu lustru 
cultural „second hand”. Cărţi valoroase, în veşminte 
modeste ori de lux, se înghesuie pe tarabe sau în vitrinele 
librăriilor, în aşteptarea prea grăbitului cumpărător.

Cristina	HERMEZIU	(Paris)
Vedere	din	Turnul	Eiffel	
    

Sensibilă fără sentimentalism, ofensivă fără nervozitate, 
bună scriitoare, informată fără pedanterie și atentă, cu 
generozitate, la lumea din jur, Cristina Hermeziu  confirmă 
o regulă esențială: e un bun gazetar acela care, deschis spre 
literatură, cunoaștere, artă, idei, încearcă să înțeleagă 
lucrurile și să comunice și altora rezultatul efortului său. 

Andrei	PLEȘU

M.	KOGĂLNICEANU,	C.	NEGRUZZI	
200	rețete	cercate	de	bucătărie	românească	
și	alte	trebi	gospodărești
       

 însoțite	de o delicioasă
          miniantologie de poezie - selecţie de Lucian VASILIU

Studiu introductiv de Liviu PAPUC
Postfață de Bogdan ULMU

Supliment muzeal de Olga RUSU
Glosar de Diana BOBICĂ

2017
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Carmen	MIHALACHE	
Teatru	la	filtru	

Carmen MIHALACHE are conştiinţa vocaţiei critice şi a 
obligaţiilor fundamentale fără de care nu există conştiinţă 
critică.

Ştefan	OPREA

Pe	aceeași	lungime	de	undă...,	70	MHz,	
Corneliu	Mureșanu	

Radioul Iaşi a câştigat prin venirea lui Corneliu Mureşanu 
un camarad de drum lung şi greu. 

Grigore	ILISEI

2018

Vasile	ARHIRE
Istorie	și	„istorii”	în	Copou

Cunoaștem destine, rechemăm bucuria succeselor, retrăim 
amarul înfrângerii, participăm din nou, intens afectiv, la 
derularea „istoriilor din Copou” relatate chiar de eroii lor. Și 
sportul ieșean, și publicul larg, meritau revelatoarea carte 
datorată lui Vasile Arhire. 

Mircea	Radu	IACOBAN

Victor	BEJAN
Trecător	prin	două	lumi

Trei sunt străzile Iașului, care au o monografie a lor: uliţa 
copilăriei Teodorenilor, strada Aurora a lui Corneliu Carp şi, 
acum, Păcurarii lui Victor Bejan.

Ioan	HOLBAN
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Florin	CÂNTEC
Portrete	în	cerneală	de	China

Portrete	 în	cerneală	de	China este o culegere de acuarele 
literare, (...) scrise prin jocul hazardului la aniversări sau la 
momente triste, dar care, am realizat surprins, au toate acea 
vibrație interioară, acea stranie izbucnire dată de scrierea 
lor dintr-o răsuflare așa cum poate ar fi caligrafiat un artist 
oriental, în urmă cu mii de ani, cu pensula, un portret. 

Călin	CIOBOTARI
De	la	Shakespeare	la	Cehov.
Hamlet	în	livada	cu	vișini

O carte nouă, de factură prioritar eseistică – profundă, 
rotundă, impecabil argumentată, beneficiind de o frazare ar-
monioasă, cu volute de înaltă respirație. (…) 

Sorina	BĂLĂNESCU

Lucia-Gabriela	MUNTEANU
Drumuri	și	sentimente
sau	Sfidarea	livrescului

O carte atașantă, într-o gamă nesfârșită de încântări, este 
jurnalul, de o originalitate aparte prin felul în care e con-
ceput, Sfidarea	livrescului.

Florin	FAIFER

Simona	MODREANU
Lecturi	fluide
	
După ce ai auzit tot ce credeai că se poate auzi în materie de 
francofonie, după ani în șir de lamentații pe tema unifor-
mizării culturale – prin engleză, desigur –, iată că a trebuit 
să te întorci în țară ca să dai peste o pledoarie diferită, 
cu argumente proaspete în favoarea francezei.

Vasile	POPOVICI



Ovidiu	GENARU		
Patimile	după	Bacovia/	Passions	after	Bacovia
Traducere în limba engleză de Ira Maria BERATLIEF

Nota lui cea mai caracteristică este această ambiguitate 
structurală, pe care o putem evidenţia la toate nivelele 
liricii.

Nicolae	MANOLESCU

Colecţia Cuvinte migratoare
Coordonatori:	Simona	MODREANU

																				Lucian	VASILIU
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Karol	WOJTYLA	(Polonia - Vatican)
Poeme	alese.	Triptic	roman

Selecţie, traducere şi cuvinte introductive: 
Nicolae MAREȘ
Cuvânt către cititori: 
Arhiepiscop Francisco-Javier LOZANO

Petr	HRUSKA	(Cehia)
Automobilele	se	îmbarcă	pe	vapoare
traduceri şi cuvânt însoţitor  de Mircea Dan DUŢĂ

Pur	şi	simplu	dormea
sub	tăvălugul	gâlcevilor	şi	al	speranţei
cu	o	mână	aşezată	pe	piept
ca	o	tăietură	albă	într-un	text.

2017

2018

Constantin	BOJESCU
Balul	marilor	insomnii

Constantin Bojescu își (s)pune, în fapt, viața care este 
a poetului îmbrăcat în cuvinte, venind din „timpuri 
îndepărtate”, trecând foșnind „prin lanuri de sori” ...

Ioan	HOLBAN
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Vasile	PROCA
Aer	cu	spini

Poezia lui Vasile Proca este o interogație asupra condiției 
umane, văzută ca o dimensiune tragică a lui Dumnezeu, în 
care sună plin - cu vorbele lui Paul Celan - „maiestatea 
absurdă a prezentului”.

Gheorghe	GRIGURCU

Liviu	ANTONESEI
Umbra	mării	nu	este	marea

Antice	locomotive	Pacific	în	depouri	părăsite	trenul	
pe	care	îl	simt	ca	și	cum	ar	fi	un	tunel	cu	pereții	tulburi...
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Angela	BACIU	
Despre	cum	NU	am	ratat	o	literatură	grozavă

   

Interviuri cu scriitori semnificativi, precum: Ana Blandiana,
Nora Iuga, Ioana Pârvulescu, Laurenţiu Ulici, Mircea Zaciu, 
Radu  G. Ţeposu, Cezar  Ivănescu...

Alex		VASILIU		
Confesiuni	improvizate	

   
Dialoguri televizate. O selecţie punctată cu nume relevante, 
din zone de exprimare culturală magică: Dan Grigore, David 
Ohanesian, Nicolae Herlea, Dan Hăulică, Dragoş Pătraşcu, 
Gigi Căciuleanu, Angela Gheorghiu, Andrei Pleşu, Ioan 
Hollender,  Andrei Şerban…

Gellu		DORIAN		
Împotriva	uitării	
(interviuri	şi	anchete)

   
Consemnarea acestor opinii, acestor gînduri, cu sincopele 
de timp şi de formulă expresivă dacă vreţi, pentru mine cel 
puţin a însemnat o reîntoarcere într-un timp nu prea 
îndepărtat, dar care, prin bulversările care au trecut peste 
noi, îl făceau ascuns, pierdut.

Vasile		PROCA		
Portrete	din	cuvinte	
(dialoguri	elective)	

    

De când suntem un dialog, tot de atunci – dar nu abia ca 
urmare a acestui fapt – ne putem asculta unii pe alţii 

(Martin	HEIDEGGER)

2015

Colecţia Dialog XXI

Coordonatori:	Simona	MODREANU	
																				Lucian	VASILIU
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2016

Adrian	ALUI	GHEORGHE	
Câtă	viaţă,	atâta	literatură

        
Aceste dialoguri pot fi citite, cu un pic de imaginaţie, drept o 
serie de piese de teatru în care două personaje discută 
despre starea lumii, a sinelui, a sinelui sinelui. E mult 
dinamism cultural și de viață în aceste dialoguri, e multă 
risipă de metaforă, de aforisme, de ficţiune şi afecţiune.

2017

Gabriel	ANDRONACHE	
Convorbiri	cu	final	deschis

     
O comunitate îşi sporeşte gradul de civilizaţie în măsura în 
care ştie să-şi recunoască şi aprecieze personalităţile care o 
ajută să-şi dezvolte dimensiunile culturale, spirituale, 
academice.

Mihai	CHIRICA
 Primarul Municipiului Iaşi

Vasile		ARHIRE		
Ghici	cine	(re)vine	la	cină?	(I)	

				

Realizatorul de la TVR-Iaşi, om al dialogului, prin excelenţă, 
stăpâneşte impecabil ceea ce se numeşte arta conversaţiei.. 
Invitaţii la cină reprezintă elitele noastre care dau măsura 
exactă a adevăratei ierarhii de valori.

Ioan	HOLBAN

Viorel	BARBU	-	Eugen	MUNTEANU		
5	convorbiri	despre	știință,	cultură,	creație	

   
Profesori universitari și specialiști recunoscuți în 
domeniile lor de activitate, matematicianul Viorel BARBU și 
filologul Eugen MUNTEANU își confruntă punctele de 
vedere și opiniile, deseori convergente, uneori divergente, 
pe marginea unor teme fierbinți ale actualității academice 
şi culturale.



Leo	BUTNARU	(Chişinău, R.M.)
A	fi	sau	a	nu	fi	–	acesta	e	răspunsul

– Sunteți un redutabil „întrebător” (cam cinci-șase volume 
parcă), precum și un foarte solicitat „răspunzător” (cum 
ziceați? „Răspund, deci exist!”).

Rodica	LĂZĂRESCU

Nicolae	BUSUIOC
Oglinzile	cetății
   

Autorul Oglinzilor	 cetății vizează teme din, să spunem, 
Amintiri	din	Bibliopolis.	Fascinațiile	Iașului	cultural	(...)

Ioan	HOLBAN
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Daniel	CORBU		
Portrete	din	cuvinte
(dialoguri	elective)	

     
Cartea se constituie ca o serioasă Academie Liberă, ai cărei 
protagonişti sunt poeţii care continuă Calea regală a poeziei 
româneşti, cum ar spune Cezar Ivănescu, cale regală care 
înseamnă Conachi, Alecsandri, Bacovia, Magda Isanos, 
Labiş, avându-l pe Eminescu drept maestru absolut.

Leo	BUTNARU		(Chişinău, R.M.)
Voci	din	Câmpiile	Elizee	

   
E o carte-ecou a polifoniilor emotive, dar şi a diversităţilor 
ideatice, a atitudinilor prin care s-a făcut şi se face 
remarcată literatura română, ca originalitate, cromatică şi 
modernitate distinctă, în contextul scrisului beletristic 
universal. 

2018
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Irina	NECHIT	(Chișinău, R.M.)
Malul	stâng	întreabă	malul	drept

Numeroase dialoguri le-am scris în cadrul proiectului „De 
ce Republica Moldova rămâne o terra	 incognita pentru 
România?”, susținut de Institutul Cultural Român (2009-
2010). Majoritatea interviurilor au fost publicate în ziarul 
Jurnal	de	Chișinău, căruia îi mulțumesc și pe această cale. 

Nicu	GAVRILUȚĂ	-	Ioan	HOLBAN
Globalizare	și	identitate	românească

În spirit european, noi susţinem că există o Europă 
profundă care a supravieţuit timpului şi încercărilor 
istorice. Este Europa culturală, cea despre care va fi vorba în 
această carte.



Maria	CHEŢAN		
Ştefan	Aug.Doinaș.	Ipostaze	ale	operei:	
evocări,	proză,	teatru,	aforisme

       
Explorând pluralitatea și complexitatea manifestărilor sale 
de poet, traducător, eseist, prozator, dramaturg, autoarea 
încearcă să descifreze „măștile personale” ce traduc 
viziunea proprie despre lume și adevăr a lui Ştefan Aug. 
DOINAȘ.

Carmen-Ecaterina	CIOBÂCĂ		
Lucian	Blaga	et	ses	versions	en	français:	
figures	de	style	et	traduction

   

La contribution inédite du livre est l’analyse des 
traductions de la poésie de Blaga, avec une discussion 
détaillée sur le signifiant et le signifié poétique.

2015

Dumitru	LAVRIC		
De	la	ultimul	fanariot	
la	ultimul	Caragiale

			
Mai mult decât alţi scriitori români, cei doi Caragiale au 
jucat în spaţiul şi timpul ce le-a fost hărăzit pentru vieţuire 
şi creaţie anumite roluri pentru interpretarea cărora a fost 
nevoie de măşti potrivite care să prezinte exteriorului 
persoana convenabilă, eticheta caracterizatoare.

Colecţia Efigii
Coordonatori:	Elvira	SOROHAN	

																																				Simona	MODREANU
																										Bogdan	CREŢU
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Theodor	Codreanu	în	imaginarul	criticii
Ediţie îngrijită de Lina CODREANU

     
Reputat scriitor și eminescolog, unul din cei mai prolifici și 
originali din ultimii ani,  o figură ce impune prin prestanță, 
erudiție și echilibru, prin curajul de a deschide drumuri și a 
aborda noi metode de cunoaștere, precum transdiscipli-
naritatea, aducându-le cu abilitate și forța argumentelor în 
sfera criticii literare.



Maria	OCTAVIAN	PAVNOTESCU	
O	viziune	a	poeziei

							
Cartea constituie un document ilustrativ de epocă ce 
vizează deopotrivă valori şi direcţii poetice reprezentative 
perioadei 1950-1975, şi în aceeaşi măsură demonstrează o 
abordare critică şi istoric literară îndrăzneaţă şi originală 
în contextul politic exigent şi abuziv al anilor.

Roxana	PAVNOTESCU

Adrian	Dinu	RACHIERU	
Romanul	politic		și	pactul	ficțional
(vol. I) 

									
Cercetând oferta postdecembristă, se impune, cu forţa evi-
denţei, o constatare: valul memorialisticii, un adevărat 
tsunami literar, a ocupat, în primii ani, scena. Dar vorba 
cuiva: „jurnalul nu este mai mult decât este”.

In	honorem	Elvira	SOROHAN
Ediție coordonată de Bogdan CREȚU 
și Lăcrămioara PETRESCU

       
Volumul e un semn modest al admiraţiei, gratitudinii, 
preţuirii semnatarilor faţă de profesorul, mentorul, criticul 
şi istoricul literar Elvira SOROHAN, unul dintre cei mai 
devotaţi şi apreciaţi dascăli din istoria Facultăţii de Litere a 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Alina-Iuliana	POPESCU		
O	poetică	a	deconstrucţiei.
Neomodernismul:	Ana	Blandiana

         
Poezia reprezintă însemnul de nobleţe al unei culturi. 
Lirica Anei BLANDIANA este o emblemă în acest sens, 
reverberând adânc în conștiinţa celor care iubesc 
literatura. 

	Ileana	OANCEA
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Marian	Victor	BUCIU	
Basarab	Nicolescu:	revoluția	transdisciplinară

      

Un fidel și lucid parcurs critic al unei epistemologii 
revoluționare, cea a transdisciplinarității, ce îl are ca 
promotor principal și temeinic teoretician pe fizicianul, 
eseistul și poetul Basarab NICOLESCU.

Simona	MODREANU

Nina	CORCINSCHI	(Chișinău, R.M.)	
Cărțile	care	mă	iubesc
	

			
Nina CORCINSCHI este o cititoare îndrăgostită (în sensul 
lui Roland Barthes, model asumat), care știe să profite de 
„un soi de intimitate de natură erotică” între ea și text. Se 
lasă sedusă pentru a seduce la rândul ei. 

Bogdan	CREȚU

Livia	CIUPERCĂ	
Paul	Bujor.	Documentar	biografic

Prima monografie dedicată lui Paul BUJOR, fiu al 
Covurluiului istoric.

Codrin	Liviu	CUȚITARU				
Studii	de	anglistică	și	americanistică
 
    
Cartea reunește studii și articole cu tematici de anglistică și 
americanistică, publicate, în ultimul deceniu și jumătate, în 
reviste culturale importante din țară. Lor li se adaugă o	
Addenda cu un număr de abordări hermeneutice ale unor 
opere din literatura universală.
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Liliana	CORA	FOȘALĂU 
Baudelaire.	Poésie,	poete,	poétique	
entre	romantisme	et	modernité

  
Écrire sur BAUDELAIRE relève à chaque fois d'une prise de 
conscience sur  sa propre place par rapport aux valeurs du 
temps. Celles du temps qui ne laisse pas de nous confronter 
à des crises, celles du temps où Baudelaire a vécu et créé 
une œuvre qui ne cesse d'interroger.

Aliona	GRATI (Chişinău, R.M.) 
Cronici	în	rețea.	metaliteratura.net

    
Luați această carte ca pe o poveste când descriptivă, când 
critică, strivită între poveștile mai vaste ale Estului 
comunist și Vestului inventator de forme și autoritar în 
impunerea lor.  

Alexandru	MATEI

Gabriel	MARDARE	
®	ELPI.	Luca	Pițu

     
În 2013, Luca PIȚU credea că „Viitorul e deschis şi, încă, 
necolectivizat”.  
Dar pentru câtă vreme? – se întreabă autorii cărţii în 
subtext.

Teoprietenia.	In	memoriam	Tiberiu	BRĂILEAN

     
     
Prin texte inedite, amintiri, exegeze sau poeme, volumul 
conturează imaginea unui intelectual de anvergură și 
erudiție neobișnuite, economist practician, dascăl de 
vocație, publicist și formator de opinii, scriitor sensibil și 
gânditor nonconformist.

Simona	MODREANU
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George	POPA	
Ars	Poetica

      
Unicul timp al nostru, cel de care putem dispune, este cel al 
conştiinţei, al „voinţei psihologice”. Dincolo de el există un 
timp anagogic extraistoric, cel al dicteului creaţiei.

Mariana	RÂNGHILESCU	
Grupul	de	la	Durău

					
Astfel constituit, fără a-şi propune de la început un traseu 
literar de echipă, membrii „Grupului de la Durău”, 
individualităţi clare, fiecare în parte cu o notorietate 
remarcabilă, şi-au continuat activitatea de creaţie şi 
publicistică într-un ritm susţinut. De la apariţia primului 
număr al revistei Caietele	de	la	Durău, în 1995.  

Dolores	TOMA	
Panait	Istrati	de	la	A	la	Z

					
Dolores TOMA este profesor universitar dr., conducător de 
doctorate în domeniul filologiei la Universitatea din 
București. A publicat mai multe studii asupra literaturii 
franceze, dintre care Formele	pasiunii, Ed. Meridiane, 1992, 
și Pierre	 Loti,	 le	 voyage	 entre	 la	 féerie	 et	 le	 néant, 
L'Harmattan, 2008. 

Cassian	Maria	SPIRIDON	
Cezar	IVĂNESCU,	un	oaspete	al	Nirvanei

								
Acum, cînd s-au împlinit 75 de ani de la naşterea sa, ştiind 
că nu-l vom mai întîlni niciodată pe Cezar IVĂNESCU cel viu, 
nu-i vom mai auzi vocea de stentor şi melosul său atît de 
personal pe propriile versuri, avem mîngîierea că ne rămîn 
cărţile şi poemele sale de mare adîncime spirituală. 
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Mihai	URSACHI	
Instauratio	noctis

       
Coerenţa operei ursachiene e frapantă, dar numai la o 
lectură atentă a întregului. La suprafaţă, stridente pot părea 
formulele, implanturile livreşti, retoricile, ironia, poza. Dar 
toate acestea nu sunt constitutive.	Mihai URSACHI este în 
primul rând un poet al esenţelor, un oficiant al discursului 
sacru. 

Cezar	IVĂNESCU	
Copilăria	lui	Ario	Paradis

      

Cezar Ivănescu este un mare poet pentru că are curajul de a 
se pune împotriva modelor, de a încerca imposibilul: ieșirea 
din nombrilismul poeziei moderniste nu prin ironie, 
intertextualitate, parodie, ci exact prin mijloace opuse 
acestor soluții postmoderniste. 

ANTOLOGII	ȘI	STUDII	CRITICE	DE	BOGDAN	CREȚU	

2017

Livia	COTORCEA	
Căutînd	desăvîrșirea

						
În contextul semantic al imaginarului pe care-l conturăm în 
cartea de față, se înscrie, cu egale drepturi, și sensul de 
propensiune a gîndirii, creației artistice și a făptuirii 
istorice spre o întrupare ideală, care, prin echilibru și prin 
ruptură sau explozie, are a da seama tocmai de dinamica 
funciară și de paradoxul prezenței umane în lume.

Ioan	BUDUCA	
Eseuri	de	antroposofie

		
Mult dincolo de spaţialul imaginaţiei, trebuie că se află ceva 
care naşte spaţiu. Să fie, oare, acel ceva interior de timp 
întors spre exteriorul temporalităţii sau interior de timp 
fără exterior temporal? Cum să aducem aşa ceva în faţa 
intuiţiei? Aşa ceva este însă ceva mult mai familiar intuiţiei 
noastre: eul din noi.
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Grigore	ILISEI	
Chipuri	pe	pânza	vremii	(eboșe)

					
Îl văd pe Grigore Ilisei alături de Sadoveanu, de Constantin 
Ciopraga şi de Ion Irimescu. Toţi longevivi, toţi contempla-
tivi... Alături şi cumva în umbra lor. Căci orgoliului i-a opus 
admiraţia. O admiraţie care construieşte. Poate că aceasta 
este chiar lecţia lui Grigore Ilisei.

Mircea	A.	DIACONU

Vasile	IFTIME
Pactizând	cu	Aureliu	Busuioc

							
Cu fiecare roman, Aureliu Busuioc propune o nouă formulă 
de scriere, susţinută, în special, de succedarea planurilor 
narative, de extrapolările temporale şi spaţiale, de 
cameleonizarea personajelor, de retorica persiflantă, 
ironică, sarcastică a acestora.

Gellu	DORIAN	
Cititorul	de	poezie.
Debuturi	2008-2017

      
Fără etapele de ardere estetică nu ajungi la adevărata poezie. 
Iată de unde mi se pare a se ivi noul loc comun, care trimite 
spre periferie vrînd-nevrînd valul de tineri poeţi, de la care, 
iată, se aşteaptă o schimbare, o nouă paradigmă.

Daniel	DIMITRIU	
Bacovia	și	Bacovia
			
După ce oferă un excelent eseu intitulat simplu Bacovia, în 
1981, Daniel Dimitriu revine, în 1998, cu un studiu dedicat 
lui… Bacovia după Bacovia. În mai mare măsură decât 
Blaga, Arghezi, Barbu, Pillat, Bacovia este, astăzi, perceput 
drept poetul-reper al modernității noastre. 

Bogdan	CREȚU	 
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Paul	MIRON	(Freiburg)
In	memoriam

     
Paul Miron era un amestec inanalizabil de blîndețe moldavă, 
umor și tenacitate. Suporta greu distanța de țară și era 
posedat de nevoia de a-i ajuta pe cei rămași acasă. România 
nu era pentru el o amintire difuză, un dulceag teritoriu al 
nostalgiei.

Andrei	PLEȘU

Maria	PILCHIN	(Chişinău, R.M.)
Realități	poetice	în	zigzag

					
Discursul critic şi exegetic al Mariei Pilchin atrage atenţia 
prin profunzimea formaţiei culturale, printr-un sporit grad 
al livrescului, atenuat de o destul de lejeră formulă anali-
tico-descriptivă, prin ispitele ludicului (uşoare persiflări, 
dar şi asumate şi inerente autoironii), prin creativitate. 

Maria	ŞLEAHTIŢCHI		

Cassian	Maria	SPIRIDON	
Marea	înfățișare	a	lui	Mihai	Ursachi

Marea înfăţişare (1977) a lui Mihai Ursachi (17 februarie 
1941-10 martie 2004) este poate volumul cel mai copleşit 
de invincibila armadă a neantului. Aici, cugetătorul, călător 
prin văile inexistenţei, plecat din mijlocul totului, se opreşte 
la zidul complet străveziu al nimicului. 

Ioanid	ROMANESCU	
Vă	rog	să	revizuiți	statutul	meu	de	poet!
		

Există, mai întâi, o încredere și un devotament în și pentru 
Poezie, duse la intensitatea unui adevărat cult, pe care 
aproape nici un alt poet postbelic nu le-a întreținut la 
modul explicit atât de insistent. 

Antologie și studiu introductiv de Bogdan CREȚU
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Angela	TRAIAN
N-am	talent
				

Cuvântul este o vietate sacră. Naşte lumi. Naştere imacu-
lată. Infinit repetabilă. Sângele lui e foc divin. 

Alexandru	ZUB	
Mihai	Kogălniceanu.
Un	arhitect	al	României	moderne

					
Eseul de față, a fost tipărit mai întâi în versiune franceză 
(asigurată de Ileana Cantuniari), Mihail	 Kogălniceanu,	
un	 fondateur	 de	 la	 Roumanie	 moderne, Bucarest, 1978, 
106 p.), răstimp în care studiile despre viața și activitatea 
lui Kogălniceanu au sporit substanțial. 

Emil	BRUMARU	(1939	-	2019)
80	de	nimfe-ntr-un	dulap
Antologie și studiu introductiv de Bogdan CREȚU

Nu există, în literatura română, poet mai senzorial decât 
Emil Brumaru!

Bogdan	CREȚU

Vlad	ZBÂRCIOG		(Chişinău, R.M.)
Exercițiu	de	Orfeu	sau
Clipa	de	grație	a	poeziei	românești	actuale
							

Volumul conţine eseuri despre poeţi români de pe ambele 
maluri ale Prutului. Autorul a inclus în demersul critic 
nume de referinţă,  poeţi de primă mărime.

Tudor	PALLADI

2018
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Mircea	V.	CIOBANU	(Chişinău, R.M.)
Căderile	în	realitate	ale	criticului

Oricum, MVC îşi vede senin de veghea sa şi tocmai de aceea 
sistemul nostru de valori intră într-o nouă eră iacobină. 
Chestie salutară, de altfel, pentru un sistem cu etaloanele de 
halva răsmuiate şi diforme ca ceasurile-plăcintă ale lui Dali.

Eugen	LUNGU

Mircea	A.	DIACONU
Metacritice
			
Critica literară ca gest fatal autobiografic, ca nexus de 
dileme morale și ca infinită cascadă de revelații: nu cunosc, 
în câmpul literaturii române actuale, vreun autor la care 
conjuncția acestor trei ipostaze să se manifeste mai acut și 
mai convingător decât în scriitura lui Mircea A. Diaconu.

Andrei	TERIAN

Alexandru	BURLACU	(Chișinău, R.M.)
Poeții	și	trandafirul

					
Alexandru BURLACU, critic echilibrat în aprecieri, limpede 
în frazare, exact şi original în diagnosticare, ne ajută să 
înţelegem mai bine fenomenul literar basarabean în 
contextul celui general românesc .(...)

Mihai	CIMPOI

Constantin	CUBLEȘAN
Memoriile	memorabililor

La vârsta seniorală, pe care chipul nu i-o trădează, 
Constantin Cubleșan pare unul dintre cei mai în formă 
scriitori clujeni ai momentului.

Iuliu	PÂRVU
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Rodica	MUREŞAN
Pretexte	critice

Ieşind dintr-o lungă tăcere editorială, risipind – între timp – 
cronici, prefeţe, articole în volume colective, Rodica 
MUREŞAN se adună, în fine, într-o carte care readuce 
în atenţie o voce critică. 

Adrian	Dinu	RACHIERU

Adrian	Dinu	RACHIERU
Romanul	politic	și	pactul	ficțional	(vol.	II)

Aşadar, ce rămâne din proza noastră postbelică („sub 

comunism”)? Unii au recomandat un negaţionism pauşal, 

alţii, dimpotrivă, preferă un transfer „criogenic”. (...)

Ion	FERCU
Prin	subteranele	dostoievskiene

O carte erudită și foarte bine scrisă, ceea ce nu e de mirare 
la un prozator excelent.

Liviu	ANTONESEI

Dan	IONESCU
Absurdul	în	opera	lui	I.L.	Caragiale

Cu	scufia	de	noapte pe cap se schimbă lumea. Cele mai multe 
permutări au pornit de la situații banale, care au inspirat 
pe acei oameni puternici ai zilei. Unul dintre aceștia 
își închipuie și Leonida că este, cel puțin în fața Efimiței. 
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Vitalie	RĂILEANU	(Chişinău, R.M.) – antologator –
Ineditul	Eugen	Cioclea

Poet cu un mod estetic singular şi cu o mai originală viziune 
fragmentară asupra lumii, impregnată de diverse situaţii şi 
întâmplări, Eugen Cioclea a fost şi rămâne o emblemă a 
poetului însingurat	şi	foarte	trist (...)

Vitalie	RĂILEANU

Nikola	VANGHELI	 (Macedonia)
Goran	Stefanovski	în	căutarea	Itacăi	pierdute

Trasat în linii viguroase, portretul artistului Goran 
Stefanovski – un Arrabal al zilelor noastre – se propune ca 
amestec subtil de extravaganță provocatoare, cosmopolită, 
și de miresme orientale, cu doruri după un trecut 
mitologizat.

Sorina	BĂLĂNESCU



51

Gellu	DORIAN,	Emil	IORDACHE		
Pașii	poetului	
(ediţie definitivă)
Un reportaj-eseu  excepțional, în care autorii – ei înșiși 
poeți și critici literari – se transmută în umbre lirice, 
reconstituind cu minuție de arhivari și inspirație creatoare 
itinerariile naționale și europene ale lui Eminescu, aducând 
o mărturie prețioasă și singulară despre toate locurile în 
care a poposit marele poet. 

Valentin	COŞEREANU

Constantin	CUBLEȘAN		
Eminescu	în	exegeze	critice

Criticul și istoricul literar clujean se află la al zecelea volum 
de inventariere și evaluare critică a scrierilor eminescolo-
gilor, lucrarea de față parcurgând metodic, empatic și cu 
mare discernământ 39 de asemenea texte despre 
Eminescu, de la cel al lui Dan Mănucă din 1999 până la cel al 
lui George Ene din 2014, evidențiind, pentru fiecare în 
parte, noutatea metodologică sau hermeneutică propusă.
 

Valentin	COȘEREANU		
Ipoteşti	sau	realitatea	poeziei
       

Valentin COȘEREANU, muzeograf-cercetător şi fondatorul 
Centrului Național de Studii de la Ipoteşti, publică un studiu 
despre ceea ce am putea numi spaţiul eminescian sau semnele 
(elementele realului) care preced şi, poate, influenţează crea-
ţia poetului. Subiect dificil, relaţie mereu controversată 
pentru  că, se ştie de la Proust şi Valéry încoace, estetica accep-
tă  greu  identitatea  dintre  eul  biografic  şi  eul  profund.

Eugen	SIMION

Virginia	BLAGA		
Intratextualitatea	în	opera	
lui	Mihai	Eminescu
					
Ipoteza pe care Intratextualitatea în opera lui Mihai 
Eminescu şi-a propus să o avanseze se referă la posibi-
litatea citirii intertextului în cheia Mitului	 Eternei	
Reîntoarceri	(MER) eliadian, fără să absolutizăm conceptul 
din teoria textului. Nu am avut decupaje prestabilite, ci 
ne-am lăsat în voia operei eminesciene.

2015

Colecţia Eminesciana
Coordonatori:	acad.	Mihai	CIMPOI	(Chișinău)	

								acad.	Eugen	SIMION
										Theodor	CODREANU	
											Valentin	COŞEREANU



George	VULTURESCU		
„Complexul	Ghilgameş”	–	
Eseu	despre	motivul	prafului	în	opera	lui	M.	Eminescu

Poetul și criticul literar sătmărean propune o lectură inedită a 
textului eminescian, axată pe un motiv poetic cel puțin surprin-
zător – cel al prafului. George VULTURESCU urmărește 
metamorfozele acestui element material definitoriu pentru 
imaginarul marelui poet, pe care îl analizează în numeroasele 
sale manifestări: stânca, ruina, muşuroiul, pulberea, asupra 
cărora planează umbrele legendei babiloniene.

I.	D.	MARIN	(1912-1986)		
Eminescu	la	Ipoteşti

        

Ediţie definitivă, completată, 
în colaborare cu familia profesorului.

2016

Valentin	COŞEREANU, Pompiliu	CRĂCIUNESCU
Odiseea	manuscriselor	Eminescu	
(vol. I, II, III)
Prefaţă de Eugen SIMION

Valentin COȘEREANU și Pompiliu CRĂCIUNESCU au 
pregătit pentru tipar o antologie de texte privitoare la 
manuscrisele lui Eminescu. O idee mai veche a criticii 
românești, finalizată exemplar.

Alexandru	ZUB
Eminescu:	glose	istorico-culturale

 

    
Inițiind o nouă ediție a volumului Eminescu:	glose	istorico-
culturale, am inclus și câteva texte noi, elaborate ocazional, 
dar solidare ideatic cu ansamblul. Ele pot fi regăsite în 
partea finală, cu precizările bibliografice de rigoare.
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2017

Theodor	CODREANU		
Fragmente	despre	Eminescu

			

Se desfăşoară în faţa cititorului şi o istorie a cărţilor mele 
despre Eminescu, imaginea relaţiilor cu diverşi 
eminescologi faţă de care am avut afinităţi elective, cu alţii 
polemizând, în varii împrejurări, sine	ira	et	studio.

Radu	CERNĂTESCU		
Antiparadisul	lui	Mihai	Eminescu

     
A	şti nu înseamnă a	cunoaşte, aşa cum a cunoaşte nu este o 
garanţie a	 priori pentru a înţelege, spunea Chladenius, 
părintele hermeneuticii moderne, pentru care Auslege-
Kunst (artis	 interpretandi) nu mai era reţeta magică de 
epuizare a obscurităţilor unui text, ci semnul de carte pus 
să atragă atenţia cititorului asupra pasajelor care pot fi un 
mister fertil pentru gândire. 

Valentin	COȘEREANU		
Eminescu,	Aron	Pumnul	și	Bucovina	habsburgică

      
Păstrarea identității românești în Bucovina austriacă s-a 
datorat în mare parte perpetuării tradițiilor. De acest 
context este legată rădăcina ființei neamului în satul 
românesc din Bucovina habsburgică, iar împrejurările au 
demonstrat-o cu prisosință. Dovadă că identitatea 
românească s-a plămădit continuu, cu o inefabilă forță de 
regenerare.
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Ioan	IACOB		
Arc	poetic	transatlantic:	
Mihai	Eminescu	–	Edgar	Allan	Poe

       
După necesara situare a lui Poe şi Eminescu în cadrul a 
două contexte culturale diacronice diferite, Ioan Iacob 
operează o evaluare comparatistă care să valorizeze – în 
ciuda diferenţelor spaţiale, temporale şi literare – 
similitudini de viziuni şi structuri lirice esenţiale.

Vasile	SPIRIDON



Doru	SCĂRLĂTESCU	
	EMINESCU	și	iluziile	eminescologiei

Textele din volumul de față au la bază o suită de articole 
apărute în publicații ieșene („Cronica veche”, „Dacia 
literară”, „Scriptor”, „Studii eminescologice”, „Românii din 
afara granițelor țării”)...

Eugen	SIMION		
Proza	lui	Eminescu

Eugen Simion a trecut cu exemplaritate deontologică proba 
de foc pe care Eminescu o prezintă, precum zicea Călinescu, 
pentru orice critic român.

Mihai	CIMPOI
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Cassian	Maria	SPIRIDON		
Eminescu,	ziarist	politic

			

În publicistica eminesciană chestiunile cu caracter politic 
au cea mai mare pondere, paginile dedicate acestei 
problematici sînt copleşitoare ca număr faţă de cele în care 
tematica are ca pondere cultura, religia, învăţămîntul etc. 

2018

Pompiliu	CRĂCIUNESCU		
Eminescu.	Paradisul	infernal	şi	transcosmologia

Deschizătoare de drumuri, cartea lui Pompiliu Crăciunescu 
inaugurează o perspectivă transdisciplinară a criticii 
literare și o perspectivă transistorică a istoriei literaturii. 

Basarab	NICOLESCU



Colecţia Eminesciana. Bibliofil

2015

2016

Mihai	EMINESCU
Răsai	asupra	mea…/	Spunta	sopra	di	me…
Versiune italiană, antologie critică, 
prefaţă şi postfaţă de Geo VASILE
 

      
În vastul univers al poeziei eminesciene, gândul omenesc 
este purtat până la ultimele şi cele mai înalte întrebări ale 
lui şi sentimentele omeneşti sunt urmărite în ecourile lor 
cele mai profunde.

Mihai	EMINESCU
Elegii	și	Sonete/	Elégies	et	Sonnets
(ediţie bilingvă). Traduceri de Emanoil MARCU

Se	bate	miezul	nopţii	în	clopotul	de-aramă,	
Şi	somnul,	vameş	vieţii,	nu	vrea	să-mi	iee	vamă.	

Minuit.	Sonne	l'airain.	Les	douze	coups	s'envolent,	
Morphée,	à	sa	douane,	refuse	mon	obole.	

Coordonatori:		Simona	MODREANU	
																				Lucian	VASILIU

2017

Mihai	EMINESCU
Poezii/	Gedichte
Traduceri în limba germană de Christian W. SCHENK

Un cer de stele dedesupt, 

Deasupra-i cer de stele -

Zu	Häupten	ihm	ein	Sternenkranz,	
Zu	Füßen	ihm	ein	andrer	-
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2018

Mihai	EMINESCU
Poezii/	Poezje
Traduceri ale scriitorilor polonezi.
Coordonator: Nicolae MAREȘ

Nutresc convingerea că multe dintre traducerile care 
se află între coperțile acestei lucrări pot fi comparate 
cu altele existente în lume și care au deja o valoare istorică 
universală. 

Mihai	EMINESCU
Poezii/	Poezje
Traduceri în limba polonă de Nicolae MAREȘ

Nutresc convingerea că multe din traducerile care se află 
între coperțile acestei lucrări pot fi comparate cu altele 
existente în lume și care au deja o valoare istorică 
universală. Am în vedere poeme precum Luceafărul,	Ruga,	
Oda,	Glossa,	Scrisoarea	a	III-a etc.

Nicolae	MAREȘ
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Colecţia Epica

Constantin	SIMIRAD			
Pelerin	prin	două	milenii

						
Fostul primar al Iașilor încheie, cu acest volum, o trilogie 
începută cu Aduceri	 aminte (1999), continuată apoi cu 
Iașul	 în	 lume (2013), o colecție de povestiri scurte, 
savuroase, autobiografice, izvorâte din nenumărate și 
felurite experiențe pe meridianele lumii...

Gheorghe	SCHWARTZ		
Hotarele	istorice

					
Dacă unii vor constata că exerciţiile acestea sunt inegale, ei 
vor trebui să ştie că aceste texte nu sunt decât rodul câte 
unei zile (…). De consemnat cu linguriţa ! Atenţie: a nu se 
depăşi doza zilnică admisă!  

Autorul

2015

Constantin		PÎRÎIALĂ		DOROȘ		
Cuib	de	litere

     
Proză reflexivă, cu accente memorialistice.
„O cronică a târgului de provincie, dar nu a sadovenianului 
loc unde nu se întâmplă nimic, scrie profesorul Constantin 
PÎRÎIALĂ DOROŞ...” 

Ioan	HOLBAN

Romel		MOGA		
Drumul	regăsirii

				

„...conflictul şi mesajul romanului te pun pe gânduri, 
meditezi mai profund asupra lumii”.

Nicolae	BUSUIOC

Coordonatori:	Ioan	HOLBAN
																																			Eugen	URICARU	
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2016

Dan	TOMORUG		
Hotarul	zeilor

Al doilea roman al prozatorului ieşean. Carte cu valenţe 
cinematografice, despre febra şi blestemul aurului, dar şi 
despre ciocnirea civilizaţiilor într-un timp grăbit.

Ioan	HOLBAN

Eugen	URICARU		
Complotul	sau	Leonard	Bîlbîie	contra	banditului	Cocoș

    
     

O distopie parodică, în care personajele trăiesc într-un spațiu 
psihologic mai mult decât în realitate, în care proiecția 
mediatică face și desface povești cu iz oriental, creează 
diversiuni și manipulează destinele savuroase ale banditului 
dobrogean Cocoș și al lui Bîlbîie.  

Ioan	HOLBAN

Alin	CRISTIAN	(Taiwan)	
Silvestralia	și	alte	povestiri

      
Alin CRISTIAN îşi caută personajele în teritorii atemporale, 
la margine, în metaforă sau într-o istorie de la început de 
lume, simulînd, cum nu se poate mai bine, denunţarea 
convenţiilor cu privire la „proza fantastică” şi „proza 
istorică”.

Ioan	HOLBAN

Vasile	IFTIME	
De	la	Petru	citire

      
Vasile IFTIME scrie un matur şi foarte bun roman poetic al 
(de-)formării îmbinat cu unul de moravuri, în care limbajul 
liric şi apoftegmatic alternează fără stridenţe cu acela 
buruienos și pitoresc, folosit de unele personaje.         

Vasile	SPIRIDON
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M.	B.	IONESCU-LUPEANU	
Ciumăfaia

       

Coaja romanului este în timpul-epocă, în faptele de arme 
nemaivăzute ale căpitanului Nikos din Theologos, picaro 
balcanic şi în decorul pustiit de ciumă al Ţării Româneşti; 
miezul său se află, însă, în sugestia permanenţei omului 
balcanic şi, iată, a ciumei, dincolo de istorie, pînă azi. 

Ioan	HOLBAN

Doina	POPA	
Ca	frunza-n	vânt
 

     
Un roman „bengescian” cinstit - analiză psihologică, fie şi cu 
despicarea firului în patru, cum spunea „marea europeană” 
din secolul trecut, intrigă, portrete memorabile, tipologii, 
caractere, notaţii de adîncime... 

Ioan	HOLBAN

Emanoil	REI	
Povestiri	alese

     
La această cea mai recentă culegere din prozele sale scurte, 
constatăm că autorul a găsit formula perfectă de a-şi 
petrece partea a treia a vieţii pe aceleaşi coordonate ale 
dascălului, făcând în continuare educaţie, risipind în jurul 
său cunoştinţe, încercând să clădească o lume mai bună.

Liviu	PAPUC

Mara	Magda	MAFTEI
Şi	dacă	omul	vrea	să	fie	fericit

      

În Bucureștiul zilelor noastre, doi oameni de peste șaizeci 
de ani trec prin multiple transformări interioare. Cauzele 
externe nu lipsesc nici ele.  Ficțiunea îmbină mai multe 
registre, de la comic până la dramatic pentru a nu cădea în 
ridicol și pentru a pigmenta discursul.



60

Gheorghe	SCHWARTZ
JUSTIŢIA	SUVERANĂ	sau	adevăratul	
TRATAT	DE	DREPT	PROCEDURAL:	
Curs	practic	cu	pilde	edificatoare	(Vocalize	în	mi	minor)
        

Justiţia	 suverană...	este a treia carte de „vocalize” ale lui 
Gheorghe SCHWARTZ, autor al celui mai amplu ciclu epic 
din proza noastră, Cei	o	Sută însumînd unsprezece romane 
masive, tipărite în douăzeci şi cinci de ani, între 1988 şi 
2013.

Viorel		SAVIN	
Cinesunta	–	fata	cu	trecutul	amputat

Ficţiune? Un caz clinic? Roman-document? De aventuri? În 
registrul realismului magic? În cel al fantasticului? Cîte ceva 
din fiecare, Viorel SAVIN scriind în „Cinesunta” un roman 
singular în proza noastră de azi.

Constantin	STOICU	(Canada) 
Aroma	păcatului	divin
 

        

Constantin STOICIU	este unul dintre prozatorii importanţi 
ai generaţiei '60. 

Ioan		Florin		STANCIU	
Cinema	Orient

     
 

Prefigurat în cărţile amintite, „Cinema Orient” e unul dintre 
romanele cele mai importante din stricta noastră 
actualitate literară: prin tema sa, scriitura, modernitatea şi 
rigoarea construcţiei narative, umorul şi echilibrul fin.. 

Prezentări de Ioan HOLBAN
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Stelian	ȚURLEA	
În	absența	tatălui
(ediție definitivă)

„În absenţa tatălui” este un roman rezistent, care nu se uită 
după primul impact şi care interesează prin problematică, 
dar și	prin calitatea construcţiei epice .

Lucian	ZUP	
Manual	de	jocuri	pentru	copii 
 

    

Romanul lui Lucian ZUP ar trebui să fie unul dintre 
manualele de bază ale celor mari, profesori şi părinţi, care, 
poate, încă nu au uitat vîrsta de aur a propriei lor copilării.

2017

Ana	BLANDIANA	
Proiecte	de	trecut/	Projets	de	passé
Traducere         în limba franceză de Muriel JOLLIS-DIMITRIU
Ceea ce voi povesti nu mi s-a întâmplat mie. Pe vremea aceea, eu 
eram copil şi auzeam doar din când în când că li s-a întâmplat altora, 
fără a înţelege prea bine despre ce e vorba.
        

Ce	que	je	vais	raconter	ne	m’est	pas	arrivé	à	moi.	À	cette	époque,	j’étais	
une	enfant,	et	je	n’entendais	dire	que	de	temps	en	temps	que	c’était	
arrivé	à	d’autres,	sans	trop	bien	comprendre	de	quoi	il	était	question.	

Petru	CIMPOEȘU
Erou	fără	voie
       

Realism. Personajele sunt introduse într-un fel de tunel al 
timpului sau destinului, al naraţiunii -, autorul le spune: pe 
aici, iar cititorului nu-i rămâne decât să le aştepte la celălalt 
capăt al tunelului. Pe de o parte, personajul e predestinat, 
iar textul literar constituie demonstraţia predestinării lui; 
pe de altă parte, autorul ştie doar efectul - cauzele urmând a 
fi inventate. 

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Iacob	FLOREA
Lucrurile	pe	care	nu	mi	le	spui

							

Un prozator demn nu numai de luat în seamă, dar și, cred 
eu, în stare de mari surprize. 

George	BĂLĂIŢĂ

Lina	CODREANU	
Chemarea	apelor

      

Romanul nu are propriu-zis o structură epică. Copiii, adulţii 
şi bătrânii satului, tăiat în două de un Canal, sunt surprinşi 
în vârtejul desfăşurării întâmplărilor, de la realismul cel mai 
dur la planurile fantastice, halucinante.

Ion	BRAD

Vasile	IANCU	
Amurg	ireversibil

       
Romanul dezvăluie un proiect epic ambiţios, atît prin ţinta 
sa, o frescă a României comuniste, cît şi prin modalitatea 
originală de abordare a unei tematici foarte sensibile; venit 
din jurnalistică în proza „de ficţiune”, Vasile Iancu foloseşte 
instrumentele ziaristului, îndelung exersate.

Ioan	HOLBAN

Cristian	GHICA	
Șmecher	cu	carte

       
„Șmecher cu carte” este printre foarte rarele cărţi care ofe-
ră un profil, o radiografie exactă a acestei lumi şi, mai ales, 
tipologiile sale; lumea lui Us catu’ este una personalizată, 
cu poveştile, dramele, izbânzile şi personajele ei, 
stratificată, cu ierarhii precise (…)

Ioan	HOLBAN
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Nicolae	POPA	(Chişinău, R.M.)	
Cubul	de	zahăr
						

Proza este „o poezie care şi-a şters lacrimile”, scrie Nicolae 
Popa în primele pagini ale romanului „Cubul de zahăr” şi, în 
consecinţa acestei juste idei, trece repede de la elogiul 
maşinii de scris în evocarea unei celebre vizite a lui Nichita 
Stănescu, în anii ’70 ai secolului trecut, la Chişinău, căutând 
acolo şi atunci declanşatorul propriului text.

Ioan	HOLBAN

Anatol	MORARU		(Bălţi, R. M.)
Punct	de	vedere

      
Este o carte de nuvele care transpune o sumă de experiențe 
existențiale, erotice, livrești, irigate copios de autobiografic 
și consumate cu predilecție în geografiile unui campus, ale 
unei urbe, ale unei țări dintre râuri etc. E o cronică polifo-
nică a dramelor cotidianului, a alterării esenței existenței...

Maria	ŞLEAHTIŢCHI

Romulus	RUSAN	
America	ogarului	cenușiu

 
Descoperirea unei ţări depărtate şi stranii cum e America nu 
poate fi decât acţiune cu dublu sens: o demitizare şi în 
acelaşi timp o reclădire. Toate clişeele cu care am ajuns aici 
s-au risipit şi în locul lor s-au adunat certitudinile vieţii de 
fiecare zi. Vor deveni cândva, ele însele, clişee pe măsură ce 
vor intra în zona de incertitudine dintre amintire şi uitare?  

Ioan		RĂDUCEA	
CFR

      

Un autor harnic, în căutarea acelui drum ce îi va purta sau 
nu numele, căci a aborda aproape concomitent critica şi 
istoria literară, proza şi poezia înseamnă nu derută, ci 
manifestarea mai multor disponibilităţi.

Liviu	GRĂSOIU
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Gheorghe	SCHWARTZ
Hârtiile	oficiale	
Vocalize	în	fa	major
			

Este un prozator al proiectelor epice vaste, de anduranţă; 
a început, în anii ’80, cu ciclul „lugojan” („Pietrele”, „A treia 
zi”, „Spitalul” şi „Om şi lege”), continuând cu cel mai amplu 
ciclu narativ din literatura noastră, „Cei o sută”.

Ioan	HOLBAN

Nicolae	RUSU	(Chişinău, R.M.)
Pușlamielul
         
Dacă R. Barthes susținea că limbajul alterează autentici-
tatea și că „scriitorul este o ființă căreia autenticitatea îi este 
refuzată”, Nicolae Rusu se situează pe partea cealaltă a bari-
cadei, râvnind cu obstinație o proză cât mai autentică…, 
el fiind prozatorul pentru care autenticitatea e sinonimă 
cu actualitatea.

Iulian	CIOCAN

Vlad	STANOMIR	(Germania)	
Râul	Mehadia
         

Citindu-l pe Vlad Stanomir am avut o dublă surpriză 
plăcută: că se mai adaugă un nume la lista literaturii 
noastre de sertar şi că-mi oferă încă un argument în favoa-
rea ideii că arta adevărată nu merge întotdeauna pe cărări 
cunoscute. 

Mariana	CODRUȚ

Nicolae	STAN	
Agonia	lui	Constantin

Un roman complex, dar nu complicat, dezvoltat pe mai 
multe planuri narative, structurate, însă, foarte strâns, în 
jurul unor teme care se regăsesc în poezia noastră şi în 
mitologia extrem orientală...

Ioan	HOLBAN
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Ioan	ȚICALO
Istorii...

									

La	vremea	când	au	fost	aduși	lucrătorii	din	cele	trei	fabrici	în	
centrul	orașului,	în	magazinul	sătesc	din	Avrămeni	a	intrat	
un	străin	îmbrăcat	țărănește,	a	salutat	cuviincios	și	a	cerut	
un	țoi	de	secărică.	S-a	dus	într-un	colț	și	a	 început	să	dea	
rachiul	pe	gât	fără	să	se	grăbească.	..

Mirela	STĂNCIULESCU	
O	legătură	inexplicabilă

       

Episodul morţii lui Eminescu, urmat de sinuciderea 
Veronicăi Micle, a creat, în epocă, o mare emoţie printre 
„epigonii” poetului şi „martorii” ieşeni şi bucureşteni. 
Mirela Stănciulescu a documentat în amănunt, foarte 
riguros, romanul său.

Stelian	ŢURLEA	
Pavană	în	peisaj	marin

       
„Pavană în peisaj marin” este romanul destrămării unei 
vârste şi a unui grup; paginile sale sunt ca un cântec al unui 
saxofon, într-o seară, pe o plajă pustie, cu povestea tinereţii 
care se duce.

Dan	TOMORUG	
Piatra	Jidovului

         
În trecut, «jidov» însemna	gigant. Nu se referea însă la orice 
om de mari dimensiuni, ci numai la cei ce aparţineau unei 
anumite populaţii mitologice, despre care se ştia din 
bătrâni că trecuseră pe pământurile noastre într-un trecut 
foarte îndepărtat.”

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Vasile	IANCU
În	patru	zări
 

„(...)Căpitanul, bărbat informat și cu sănătoase mirosuri 
existențiale, le-a propus să meargă în cartierul Moldovanca, 
unde sovieticii Armatei roșii nu călcaseră. Sau nu 
avuseseră timp să-l scotocească de hrană și băutură, să-l 
întoarcă pe dos”. 

Grigore	ILISEI
Palimpseste	regăsite
vol.	I	-	Pasaj	de	rațe	sălbatice
 

Refuzându-şi voluptatea descripţiei, în care e mare meşter, 
Grigore ILISEI schimbă, în „Pasaj de raţe sălbatice”, paleta 
de armonii cromatice cu sondajul zăbavnic al stărilor 
de suflet.

Florin	FAIFER

Grigore	ILISEI
Palimpseste	regăsite
vol.	II	-	Între	linii

Romanul Între linii are două „linii” narative principale: cea a 
destinului lui Camil Dunea şi cea a Dragăi Ştefan. 

Theodor	CODREANU

Cătălin	BOGHIU
Valefar
 

Roman poliţist şi carte de demonologie, Valefar	se poate citi, 
la rigoare, împreună cu Demonii lui Dostoievski, Faust al lui 
Goethe ori cu celebra carte a lui Mircea Eliade, Satana	
şi	bunul	Dumnezeu.

Ioan	HOLBAN

2018



George	SCHWARTZ
Jocurile	trecerii
Vocalize	în	Sol	Major							

„Jocurile trecerii” este al cincilea din seria de „Vocalize” 
tipărite la Editura Junimea, noul proiect de anduranță al 
prozatorului Gheorghe Schwartz, autorul celui mai amplu 
ciclu epic din literatura noastră. (...)

Ioan	HOLBAN

Grigore	ILISEI
Palimpseste	regăsite
vol.	III	-	Dincolo	și	dincoace	de	linii
...Grigore ILISEI continuă încă să mă surprindă, deşi a trecut 
ceva timp de când i-am citit pentru prima dată gândurile 
risipite fără cruţare în cărţi, articole, imagini zugrăvite cu 
lumină şi suflet.	

Mihaela	GRĂDINARIU
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Colecţia EsculapESCULAP

(în curs de reactivare)

Colecţia Exit
XITE

BESIKI
Oștile	tristeții

Ediția a II-a apare cu prilejul inaugurării bustului poetului și 
diplomatului georgian Besiki (Bessarion Gabașvili), sub 
auspiciile Primăriei Iași, 24 ianuarie 2019.

Coordonator de proiect: Mircea Radu IACOBAN

Coordonator:	Mircea	Radu	IACOBAN
														Lucian	VASILIU
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Colecţia Ficțiune și infanterie

2017

2018

Coordonator:	Codrin	Liviu	CUȚITARU
												Lucian	VASILIU

																																	
																										

Cătălin	BOGHIU
Gardianul	talismanului	blestemat
								

Romanul e scris alert, construit într-o logică narativă fără 
fisură şi fără lungimi, adunând mai multe planuri într-o 
poveste care poate fi „crezută”, potenţând ficţiunea şi sce-
nariile mitologice cu elemente ale romanului realist (ca în 
această descriere a unei crâşme din Eze, unde în cealaltă 
ordine e Calea lui Nietzsche.

Ana	BLANDIANA
Biserica	fantomă	/L'église	fantôme
				

Traducere în limba franceză de Muriel JOLLIS-DIMITRIU

				

Există atâtea feluri de fantastic, încât nu e de mirare 
că unele dintre ele pot să treacă uneori drept realitate.

Gheorghe	CALAMANCIUC	(Bălți, R.M.)
Numele	meu	e	Femeie
				

Numele meu e Femeie. Sună modest, pentru că aşa a vrut 
Preaînaltul. Sună şi măreţ, pentru că eu am născut această 
lume...

Paul	DIACONESCU
Împotriva	nisipului

Prin această carte, Paul Diaconescu confirmă că este un 
prozator de linia întâi a literaturii române contemporane.

Ioan	GROȘAN
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Vlad		IOVIŢĂ	(Chișinău, R.M.)
Sirena
Ediție de ...       

Un procedeu des întâlnit în nuvelele şi povestirile lui Vlad 
Ioviţă este flash-backul (întreruperea bruscă a acţiunii, 
întoarcerea la o situaţie din trecut), ce arată personajele sub 
o altă lumină decât cea în care apar ele iniţial.

Iulian	CIOCAN

Radu	PĂRPĂUȚĂ
Moartea	vine	pe	Bahlui

         

Radu Părpăuță, o spun din capul locului, are de partea lui 
geniul limbii. Vigoarea moldavă a acestuia, pornită din 
Neculce și trecînd prin Negruzzi, Creangă, Sadoveanu, 
amorțise după Al.O. Teodoreanu. 

O.	NIMIGEAN

Cezar	PÂRLOG
Facts	of	life

Prozele lui Cezar Pârlog sunt decupaje vii, memorabile, 
dintr-o realitate imediată în curs de robotizare.

Adrian	ALUI	GHEORGHE

Doina	POPA
Luna	de	miere

... și se ridică aparent preocupată să vadă ce fac cei mici, 
dar și ca să ascundă zâmbetul de mulțumire. Nu greșise 
crezând într-o crenguță de busuioc.
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Paul	TUMANIAN
Marocco.	Jocuri	în	deșert

         

Consider că o operă de ficţiune nu poate fi cu adevărat 
gustată de cititorul „normal” decât prin intermediul 
emoţiei. Iar eu nu scriu pentru cititorul „ciudat”. 

Autorul

Corneliu	ȘTEFANACHE
Spovedania	unui	valet.
 Roman inedit  						

„Spovedania unui valet” este cartea unui învingător printre 
învinşii, atât de numeroşi, ai unei epoci din trecutul nostru 
recent.

Ioan	HOLBAN

Ion	ŢURCANU		(Chișinău, R.M.)
Istorisiri	răzlețe

Cu „Istorisiri răzlețe”, Ion Țurcanu se alătură prozatorilor 
români din Basarabia, care adaugă topos-uri noi epicii 
noastre contemporane.

Ioan	HOLBAN

***	Scrisoare	pentru	tata.	Antologie	de	proză	scurtă	din	
Azerbaijan				

Literatura artistică reprezintă nu numai istoria faptelor 
umane, ci și a spiritualității. Cetățenii țărilor noastre 
capătă posibilitatea, prin intermediul literaturii, să se 
cunoască reciproc...

Abulfas	KARAEV
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Colecţia Historia Magistra Vitae

Ioan		POPOIU		
Românii	în	mileniul	migrațiilor	(275-1247)

    

Alexandru		ZUB		
Chemarea	istoriei

			

Dumitru	VITCU		
Precursori	ai	modernizării	societăţii	româneşti	:	
Carol	Mihalic	de	Hodocin	

2015

Coordonatori:	Florin	CÂNTEC
																																					Gheorghe	CLIVETI
																																		Cătălin	TURLIUC	
																																Dumitru	VITCU	

																																										acad.	Alexandru	ZUB
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Ioan	POPOIU		
Statele	medievale	românești	(1386-1714)
       

2016

Gheorghe	CLIVETI		
România	și	„alianțele	germane”.	1879-1914

2017

Dumitru	VITCU	
Caleidoscop	istoriografic
Note,	observații	și	sugestii	doctorale
       

Mihai	IACOBESCU		
Scrisori	din	Bucovina
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2018

Dumitru	AGACHE		
Urice	inedite
De	la	Ștefan	cel	Mare	și	Petru	Rareș

Ion	AGRIGOROAIEI
Iașii	și	unirea	Basarabiei	cu	România

Istoricul	și	istoria
Alexandru	V.	Boldur	-	130	de	ani	de	la	naștere
Leonid	Boicu	-	85	de	ani	de	la	naștere

Coordonatori:	Gheorghe	CLIVETI
																														Gheorghe	COJOCARU

Ion	I.	SOLCANU
Un	erou	din	Războiul	de	Întregire	a	României:
Regimentul	9	Vânători
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Colecţia Manuscriptum - Mousaion

Colecţia Integrum

Aurel		DUMITRAȘCU		
Epistole	inedite	(1979-1990)
Scrisori	către	Gellu	Dorian	(Botoșani)	
și	Lucian	Vasiliu	(Iași)

Despre bunii prieteni nu vorbeşti, cu ei discuţi numai... 
atîta vreme cît, istorial exprimîndu-ne, îs. 

2015

Coordonatori:	Diana	BOBICĂ	
																														Viorel	DUMITRAŞCU

Noua	colecție	va	debuta	în	curând
cu	Ilie	CONSTANTIN	–	Opere	complete

MM anuscriptum
ousaion

Coordonatori:	Simona	MODREANU	
																														Lucian	VASILIU

Notă: În anii de odinioară au apărut în colecția Manuscriptum
                (inițiată de Cezar IVĂNESCU și Lucian VASILIU)

Mihail	SADOVEANU
Pagini	de	jurnal	și	documente	inedite
Colecția Mousaion nr. 1 (2005)
Transpunere dactilografică a manuscriselor, ordonare 
cronologică: Constantin MITRU, Maia MITRU, Olga RUSU;
Introducere și note de Constantin CIOPRAGA

***	Prelecțiunile	Junimii
Colecția Mousaion nr. 2 (2008)
Prefață de Lucian VASILIU
Ediție îngrijită de Olga RUSU

Ilie	DAN
Nicolae	Gane	–	Păcate	mărturisite
Colecția Mousaion nr. 3 (2009)
Ediție, prefață și note de Ilie DAN
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Colecţia Memoria clepsidrei

2015

Victor	ACIOCÎRLĂNOAIEI		
D.O.	-	Domiciliu	obligatoriu

Autorul readuce în prim-planul dezbaterilor istorice şi 
morale referitoare la ororile comunismului românesc nu 
numai povestea sfâşietoare a unei familii aflată, dramatic, 
sub vremi, dar şi interogaţia morală, atât de neobişnuită 
pentru acest gen de literatură memorialistică...

	Florin	CÂNTEC

Valentin		COȘEREANU		
100	de	zile	cu	Petru		Creția

Un jurnal  în care Valentin Coșereanu relatează fapte trăite, 
texte cruciale spuse ori scrise de eruditul cărturar Petru 
Creția, începând din martie 1988, pagini despre omul viu, 
frumos, altfel, omul-bibliotecă, eminescian în absolut...

Dana	KONYA-PETRIȘOR	(Paris)  
De	pe	mal	de	Prut,	pe	malurile	Senei

Urmașă a celebrei familii Negruzzi, europeană și ea prin 
definiție și destin mundan, Dana Konya-Petrișor ne oferă o 
pasionantă mărturie a unor experiențe de viață și spirit 
fundamentale, române și franceze…

Mircea		Radu		IACOBAN		
Trăim	o	singură	dată

Jurnal cuprinzând notații ale scriitorului privitoare la fapte, 
oameni, idei, din 2004 până la sfârșitul lui 2014, perioadă 
pe care spiritul critic al autorului, dar și sprinteneala 
gazetarului lucid o analizează fără complezență și fără 
ipocrizii confortabile.

Coordonatori:	Viorel	DUMITRAȘCU
																				Lucian	VASILIU



Nicolae	BUSUIOC	
Amintiri	din	Bibliopolis.	
Fascinaţiile	Iaşului	cultural

      
Dincolo de timp, oraşul nostru şi-a păstrat fiinţa vie, a 
rămas un loc binecuvântat. Mai presus de toate însă spiritul 
locului, genius	 loci, se exprimă prin sensibilitatea pentru 
cultură, istorie şi pentru creaţiile minţii.

2016
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Gabriel	CHEROIU
Vânătoare	după	vânătoare

						

Mutatis	 mutandis și păstrând proporțiile, parafraza 
Vânătoare după vânătoare propune aprofundarea 
valențelor culturale, a misterului și a magiei, dincolo de 
limitele unei simple îndeletniciri, în căutarea sâmburelui 
metafizic al faptului divers.

Ioana	DIACONESCU	
O	conștiință	literară.	
Mihai	Ursachi	în	documentele	Securității

      
Volumul ne restituie aproape un deceniu din existența 
lui Mihai Ursachi. Sunt anii când planul rămânerii în străi-
nătate pare să prindă tot mai mult contur, pe măsură 
ce situația în România se deteriora progresiv.

Alexandru	CĂLINESCU

CARTEA	DE	LA	VALEA	VINULUI
Coordonator	Florica	DURA

Povestea pavilioanelor de la Valea Vinului (Bistrița-
Năsăud), cunoscute drept Casa Scriitorilor, ca urmare 
administrării şi folosirii acestora pentru odihnă şi creaţie 
de scriitorii români, este una legendară, dat fiind faptul că, 
locul acesta binecuvîntat de Dumnezeu, a inspirat creaţia 
unor scriitori şi poeţi remarcabili.



Diana	VRABIE	(Bălţi, R. M.) 
Imaginea	Iașilor	în	presa	interbelică	ieșeană

    
Volumul realizat de Diana Vrabie, cu pasiunea cercetă-
toarei adânc atrasă de spiritul locului, iremediabil îndră-
gostită de „dulcele târg”, reprezintă o selecţie de texte 
aparţinând unor scriitori, publicişti, cărturari, artişti, figuri 
ilustre sau mai puţin cunoscute din epocă.

Nicolae	BUSUIOC
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Ioan	R.	MARINESCU,	Irina	NELSON	
Note	de	război.	1916	-	în	primul	val

						
Pornind de la un text relativ scurt, de la un caz izolat, cel al 
unchiului său – Irina Nelson îl confruntă cu mărturii din 
contextul apropiat redactării notelor. Tulburătoare, inedite 
pagini...

Gabriel	MARDARE

2017

Vasile	ANDRU
Pe	orbita	revelației
     

Am ales un titlu mai personal, pentru că, prin fire și ostoire, 
mergeam pe calea isihiei. Evocările sunt din acel timp. 
Revista „Viața Românească”, turnul meu de fildeș din acei 
ani, era totuși un turn cu două ieșiri. Una spre liniște și 
mister religios, spre abisul ființei; alta spre stradă, spre 
colții cenzurii, spre prigoniți, spre exil.

Hans	BERGEL		(Germania)
Aprecieri	în	răspăr	cu	timpul.	
Despre	universul	spiritual	al	românilor
        

Pe Hans Bergel nu l-am cunoscut decât citindu-i cărţile. 
Abia când am citit romanele Când	 vin	 vulturii	 şi Dans	 în	
lanţuri, abia când am citit eseurile din Întoarcerea	lui	Ulise	
am avut sentimentul că, în sfârşit, îl descoperisem pe omul 
pe care îl ştiam de mult...

Ana	BLANDIANA
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Grigore	CHIPER	(Chișinău, R.M.) 
Piese	dintr-un	puzzle

Scrise între 1983 şi 1984, în aparenţă sub efectul unor 
declanşatori, textele se îndepărtează de formula jurnalului 
intim, structurând ceea ce aş numi o proză de idei. 

Eugenia	BULAT		(Chișinău, R.M.) 
Piatra	de	Ca’	Vendramin
Dialogurile	străinei	cu	vechiul	său	prieten	Alter
								

							
Piatra	de	Ca’	Vendramin este una dintre cele mai frumoase 
și substanțiale cărți de poezie din stricta noastră actualitate 
literară.

Ioana	DIACONESCU
Poezia	ca	act	de	insurgență.	
Cezar	Ivănescu	în	arhivele	Securităţii
     

Documente	inedite	din	Arhiva	CNSAS
Ediție realizată, argument (notă asupra ediției), 
selecția documentelor, ordonarea lor cronologică, 
comentarii și indici de Ioana DIACONESCU
Cuvînt înainte de Simona MODREANU

Mihai	IACOBESCU	
Comoara	de	la	Voroneţ	
(însemnări,	evocări,	reflecţii)

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Manuela	MOSCAL	
Cursa	memoriei.	Mozaic

    
Ecourile de început de memorie, descoperirile, bucuriile, 
mâhnirile mele ca prunc, adolescent sau adult, repetând 
oarecum misterul oricărei existențe, s-au dezlegat în 
înțelesuri, în descifrări și exprimări. Sunt noutățile mele, 
revelațiile mele, pătrunderile mele. 

Theodor	PÂSLARU
Povestiri	și	istorisiri	din	trecut	(1909-1917)

         

În acest război era în joc soarta neamului nostru, ori trăim 
și învingem pe inamic, ori ne pierdem pentru totdeauna ca 
români liberi și stăpâni în țara noastră!
Care au fost buni și adevărați români, au stat la datorie, 
sacrificând tot pentru Țară și Neam.

Constantin	NEGRUZZI	
Istoria	unei	plăcinte
și	alte	scrieri

						
Ca atitudine de gândire şi armă împotriva iluziilor, ironia 
subţire a acestui scriitor, recuperatorie psihic şi moral, se 
recunoaşte în toată literatura română de după el, ca şi 
moralismul foarte accentuat.

Elvira	SOROHAN

Anca-Maria	RUSU,	Ștefan	OPREA
Dramaturgi	francezi	pe	scenele	româneşti	
în	secolele	XIX	şi	XX	–	dicţionar
     

…	să	ne	integrăm	în	arta	europeană,	să	stabilim	comparaţii	şi	
filiaţii,	să	ne	punem	probleme…Camil PETRESCU…

Camil	PETRESCU
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Constantin	SIMIRAD
Acta	est	fabula

      

Definiţiile memorabile fac din această carte nu doar un 
document, al unui om de atitudine, o fişă medicală a epocii 
şi condiţiei umane, ci şi o fermecătoare culegere de 
povestiri şi evocări.

Liviu	Ioan	STOICIU	
Ajuns	din	urmă
 
 

      
... poetul se repliază între poemele de care se lasă scris 
şi în notaţiile unui jurnal care provoacă textul liric, într-o 
geneză reciprocă, ivind ceea ce autorul însuşi numeşte 
jurnalul-poem.

Ion	POPESCU-SIRETEANU	
Amintiri	despre	Titu	Maiorescu

Ștefan	SUSAI
Hora	cu	cinci	fete
     

               

Autorul uită gardul de sârmă ghimpată, se întoarce în 
Sculeni-ul natal, un loc aproape necunoscut până şi 
ieşenilor până la deschiderea, după 1990, a punctului de tre-
cere a frontierei în Basarabia.
„Hora cu cinci fete” este un document al memoriei colective.

Prezentări	de	Ioan	HOLBAN
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Nicolae	TURTUREANU
Cronice	și...	anacronice

„Cronice şi… anacronice” este o carte frumoasă, acroşantă 
în emoţia, lirismul şi mărturisirile unui singuratic, cu o 
arhitectură fastuoasă, atent elaborată – o carte luminoasă, 
cu toate umbrele ei, venind din tristeţile şi nostalgiile 
autorului „optzecist”.

Ioan	HOLBAN

Henri	BERTHELOT
Jurnal	şi	corespondenţă.	
(1916	-	1919)

Primim chiar și acum, în fiecare zi, dovezi de prietenie,din 
partea românilor. (...) Diplomele, titlurile de noblețe și 
adresele nu lipsesc nici ele și mi-ar trebui un apartament 
special pentru a le așeza acolo pe toate.[...] 

Emilia	CHISCOP	(S.U.A.)
Presa	ieșeană	de	informații	(1890-1990)

Ce lecții ar putea învăța jurnalismul de azi din jurnalismul 
de ieri, în spiritul filosofiei istoriei lui Xenopol care con-
sidera istoria un instrument de înțelegere a prezentului? 
Ce elemente ale spațiului public de azi se regăsesc în cel de 
ieri?

2018

Gheorghe	DRĂGAN
„...	așa	se	scrie	istoria!”
documentar	(1944	-	2012)

Cartea este o transcriere cronologică de fapte și întâmplări, 
mărturii (directe sau indirecte) dintre cele mai elocvente 
pentru o perioadă din istoria reală a societății românești: 
1944-2012.



83

Luo	DONGQUAN	(China)
Chinez	cu	studii	în	România

Această culegere de relatări şi însemnări, de reflecţii şi 
evocări jurnalistice ale prietenului nostru Luo Dongquan, 
va rămâne un document semnificativ.

Ion	POP

Elena	Th.	EMANDI
Din	anii	de	durere

Notele memorialistice ale Elenei Th. Emandi încep în iulie 
1914 și se încheie la 16 aprilie 1918, la împlinirea a doi ani 
de la moartea junimistului Nicolae Gane, tatăl ei. 

Elena	MONU

Genoveva	LOGAN	-	Carmen	BRĂGARU
Între	umor	și	înstrăinare

(...) Dialogul eminamente electronic, început la finele anului 
2014, s-a amplificat pe parcurs, desfășurându-se timp de 
aproape trei ani și metamorfozându-se în prezentul volum.

Carmen	BRĂGARU

Ostin	C.	MUNGIU
Călător	între	milenii

Celor care de-a lungul vieții mi-au reproșat că nu am 
răspuns cu promtitudine la răutățile inamicilor mei, le 
răspund cu următorul citat din Winston Churchill: „Nu vei 
ajunge niciodată la destinație dacă te oprești să dai cu 
pietre în toți câinii care latră”.
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Iacob	NEGRUZZI
Amintiri	din	Junimea

Amintirile lui Iacob Negruzzi istorisesc întâlnirea fericită a 
intelectualității românești, formată la Viena, Paris sau 
Berlin și care, revenită în țară, a colaborat substanțial la	
procesul de modernizare a culturii naționale.

Elvira	SOROHAN

Roxana	PAVNOTESCU
Cartea	neiertăciunilor
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Colecţia Numele Poetului. Debut

Hristina	DOROFTEI		
Reflexie
    

Câștigătoarea concursului naţional de poezie ”Porni 
Luceafărul…”, tânăra poetă din Tîrgu-Mureș dovedește, 
chiar din acest volum de debut, o siguranţă remarcabilă, o 
inteligenţă plină de umor, uneori chiar caustică, o vervă 
bine temperată, cu efecte surprinzătoare din rostiri 
detașate, dar adânc reflectate. 

Al.	CISTELECAN

2015

Kady	NICOL		

Raţiune	și	Silicon
					

Cornelius	DRĂGAN		
Mușcătura	fluturelui	japonez
	
			

2016

Coordonatori:	Ioan	HOLBAN	
																																	Lucian	VASILIU

NUMELE
POETULUI
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2018

Alina	BÎRSAN	(Paris)
Starea	fugii
    

                                    

Alina	Simona	DRAGOMIR	
Ochi	de	culoare	bacoviană
					

																

Alin	GHIORGIEȘ
Trenul	cu	nori
					

																

Andreea	MAFTEI	
Lebede	roșii															

2017
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2015

Colecţia Numele Prozatorului. Debut

M.B.	IONESCU-LUPEANU		
Strigoii	lui	Şuţu

												

Coordonatori:	Ioan	HOLBAN	
																																		Lucian	VASILIU

NUMELE
PROZATORULUI

Valeriu	MARDARE
Înnegurare
Povestiri	aproape	uitate

Cătălin	ROJIȘTEANU
Despre	cele	ce	pot	fi

2018



Iuliana-Claudia		CIOFU,		Ana-Maria		OVADIUC	
Puck		și		graurul		argintiu
      

O povestașă și o desenatoare reinventează ludic 
libertatea poetică a lumii, situată în inima supra-
realității, în spațiul fără loc și în timpul auroral al 
nemaiauzitului și nemaivăzutului, trimițându-ne, 
prin cele două discursuri, într-o călătorie dincolo 
de capătul autostrăzilor giratorii... 

Sabina	FÎNARU

2015

2016

Vasile	ACIOCÎRLĂNOAIEI	
Poezii	pentru	copii,	
simpatice	şi	hazlii	

           
Veţi redescoperi ce minunat şi benefic e  să ţinem 
viu copilul din noi şi  vom fi de acord cu Brâncuşi 
care spunea: Când	nu	mai	eşti	copil,	ai	murit	de	mult.	

Rozinca-Oltea		BLAGA

Iulian	FILIP	(Chişinău, R.M.) 
Pălăriuță	Oranj	îl	lecuiește	
pe	Dumnezeu	de	răceală
        

Concepută ca o poveste (pentru „o fetiţă care nu 
poate adormi fără poveşti”), cartea are toate 
calităţile unei opere de valoare. E scrisă cu umor, 
într-un stil alert, presărat cu multă înţelepciune 
populară şi filozofie personală .

Aurelian	SILVESTRU	(Chișinău)

Irene	POSTOLACHE	
Zmeoaica	și	mărgelele

       
Personajele, limbajul, ritmul molcom şi parfumul 
unui loc şi timp al basmului, se luptă ca Făt-Frumos 
cu zmeul, ca să-şi recupereze un loc în peisajul 
invadat de literatura ştiinţifico-fantastică. 

Nora	IUGA

88

Coordonatori:	Cornelia	APETROAIE	
											Ema	LUCA

Colecţia  Uliţa copilăriei
în	parteneriat	cu	Teatrul	„Luceafărul”,	Iaşi	



Dumitru		VACARIU,	
Aventurile	Bărzăunului	
(vol. I-II)

„Aventurile Bărzăunului” este nu doar un roman cu 
totul remarcabil, dar, alături de celelalte titluri de pe 
„Uliţa copilăriei”, poate fi un argument pentru a 
reformula, sub flamura maioresciană a valorii 
estetice, literatura zisă „pentru copii și tineret”.

Passionaria		STOICESCU	
Mic	dicţionar	deosebit	:
„Cine	a	fost,	ce-a	devenit?"	

         

 Volumul e un spectacol lingvistic, un regal, o 
călătorie pînă la capătul mitologiei, geografiei, 
civilizaţiei vechi şi moderne.

89

Prezentări de Ioan HOLBAN

2017

Leo	BUTNARU	 (Chişinău, R.M.)
Călător	în	Țara	piticilor	

         

Iar	o	nobilă	potecă
Duce	spre	bibliotecă,
Unde	poți	găsi	–	să	știi	–
Orice	cărți	pentru	copii...
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Ana-Maria	CARP	(Germania)
Decebal	și	Traian

Ups! Am uitat să ne prezentăm. Noi suntem doi 
copii, ca și tine, pe nume Tic și Mădălina și ne-am 
hotărât într-o zi să punem pe hârtie toate jocurile, 
aventurile și visurile noastre. 

Cristina	CHIPRIAN
Echipa	de	șoc	și	Zeița
        

Romanul Cristinei Chiprian e construit pe două 
paliere narative, identificînd cele două lumi – a 
oamenilor şi a îngerilor lor păzitori –, care se topesc 
una în cealaltă, ivind aliajul condiţiei umane (şi 
îngereşti) de aici şi de dincolo, din imediata noastră 
(i)realitate. 

Ioan	HOLBAN

Prezentări de Ioan HOLBAN
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Colecţia Univers didactic

Lorin		CANTEMIR,	Teodora-Camelia	CRISTOFOR	
Istoria	tehnicii:	
Cum	s-au	născut	și	rostogolit	prin	istorie	roțile	siameze	

Istoria confirmă că în majoritatea cazurilor orice creație 
umană a fost generată de o necesitate, mai evidentă sau mai 
puțin evidentă. Vom exemplifica prin a susține că prima și 
cea mai importantă invenție a umanității a fost desenul...

F.B.	SUCIU		
De	la	Facerea	lumii	până	la	Judecata	de	Apoi	

Lucrarea reprezintă o culegere de variațiuni 
pe o temă de geoistorie.

2015

2016

Adrian	CHIRILĂ	
Monografia	comunei	Costuleni,	județul	Iași

În oaza aceasta de liniște, de aer curat și de verdeață, a 
satelor comunei Costuleni, clepsidra timpului lasă să curgă 
nisipul zilelor și anilor ce trec cu divină încuviințare de 
aproape șase veacuri, veacuri ce au însemnat, pentru 
această parte de lume, continuitate, cultură și educație, 
tradiții și credință.

Dan	Alexandru	ARHIRE	
Ipostaze	chitaristice	
în	creația	lui	Joaquin	Rodrigo
        

Importanţa cărţii constă în abordarea bidirecţională a 
repertoriului pentru chitară, din perspectiva muzicologică, 
metodică şi ştiinţifică, în subtilitatea semantică a 
interpretării. 

Dan	PRELIPCEAN
(Cvartetul VOCES)

Coordonatori:	Simona	MODREANU	
																														Viorel	DUMITRAŞCU



Andrei-Ioan	COSTEA	
Terapia	cu	curenți	
	în	recuperarea	sindromului	algic	cervical
       

În contextul creșterii speranței de viață și al prevalenței 
mari a obezității, al condițiilor de muncă din industrie, din 
IT și din agricultură, care predispun fie la poziții vicioase, 
fie la accidente, coloana cervicală devine predispusă la 
traumatisme sau la afecțiuni degenerative cronice precum 
artroza.
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ESOP	
Fabule	
Ediție îngrijită de Traian DIACONESCU

      
Publicăm acum prima ediţie bilingvă în cultura româ-
nească a operei lui ESOP, părintele fabulei europene. 
Răspundem astfel orizontului de aşteptare a  cercetăto-
rilor, dar şi al oamenilor de cultură, tineri sau vîrstnici, 
dornici de perfectare spirituală. 

Liviu	FILIP	
Drept	comercial.	Contracte	

Lucrarea îşi propune să ofere, valorificând doctrina şi 
jurisprudenţa, o introducere în studiul acestei complexe 
instituţii a dreptului în condiţiile unei reforme legislative 
majore, subliniind, în mod special, implicaţiile abrogării 
Codului comercial şi a adoptării Noului Cod Civil.

Gheorghe	POPA,		Ala	SAINENCO,	
Valentina	PRIŢCAN,	Viorica	POPA,		
Elena	LACUSTA,	Lilia	TRINCA,		Lucia	POPA	
Dicţionarul	asociativ	al	limbii	române,	vol. I
(Colectiv al Universităţii „Alecu Russo”, Bălţi, R. Moldova)

Cartea poate fi folosită de politologi şi sociologi în analiza 
axiologică şi ierarhizarea valorilor, a convingerilor, 
idealurilor, aptitudinilor, intereselor şi a altor dominante şi 
caracteristici sociale.



93

Ion	ȚUȚUIANU,	
Maria	Georgiana	FILIP	
Dreptul	societăților	comerciale.	Partea	specială

Prezenta lucrare se doreşte un răspuns clarificator la 
provocările aduse de adoptarea unui nou Cod Civil şi de 
această nouă abordare unitară a regulilor de drept privat.

Dezvoltare,	educaţie,	sexualitate,	cuplu 
(Conferinţa Naţională APEH, ediţia I, mai 2015, Braşov)
Coordonator: Vasile MIHĂESCU

Culegere de texte de specialitate (comunicări ştiinţifice)

2017

Loredana-Aurelia	ALEXANDRESCU	
Câmpul	lexico-semantic	al	numelor	de	flori	
în	lirica	eminesciană.	Poezia	antumă

Cartea abordează o chestiune importantă prin implicaţiile 
pe care studierea acesteia o poate avea asupra procesului 
formativ-educativ al elevilor. 

 Alexandru	GAFTON

Laura	Carmen	CUȚITARU
Creierul	gramatical
			
		
Cartea de față – prin incursiuni variate în biologie, filosofie, 
matematică și alte domenii ale cunoașterii – încearcă să 
răspundă la unele întrebări, dezvăluind cele mai noi 
descoperiri din psiholingvistica și neurolingvistica 
modernității.
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Diana	GRADU	
Entendre	et	employer	le	francais	oral
                 

    

Il n’est pas rare que des gens qui ont bien appris le français, 
mais uniquement la norme, disons, scolaire, soient très 
déroutés lorsqu’ils arrivent en France et entendent les 
Français qui disent [jaka]. Il ne s’agit aucunement 
d’enseigner l’argot et uniquement l’argot. 

André	MARTINET

Valy	ILIEȘ	
Ghid	practic	de	masaj	pentru	tine	

Suntem, ca sănătate, în mai mare siguranță când în preajmă 
se găsesc medici așa cum este dr. Valy Ilieș. Ea acoperă cu 
pricepere arii de competență care îți iau o viață. Medicină, 
Tai chi, nutriție, masaj, fitoterapie, acupunctură… Și mult, 
foarte mult curaj și dragoste de oameni.

 Bebe	MIHĂESCU

Raluca	STOICA	
The	Female	Picaresque	Caracter	
in	the	Anglo-American	Fiction	of	the	Eighteen	Century

Gheorghe	MUȘAT
Antonin	Ciolan
Inegalabilul	maestru	al	baghetei	
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Ion	FERCU	(coordonator)
Monografia	oraşului	Buhuşi

 

Constantin	GHERGHESCU	
	150	de	ani	de	învăţământ	puieştean

2018

Adela	NOVAC (Chișinău, R.M.)
Grigore	Vieru.	Limbajul	poetic

Mihai	ŞLEAHTIȚCHI (Chișinău, R.M.)
Panopticum.	Tehnici	speciale	de	pătrundere	în	adâncul	
reprezentărilor	sociale
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Petru	TOMEGEA
Valea	Râșcăi
Toponimie	și	antroponimie
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Cărţi apărute fără colecţie 

2015

Constantin		BOSTAN			
De	dragoste	şi	de	beton

Apăsat de nostalgii şi „incandescente amintiri”, stingher în 
colivia de beton, însingurat la „poale de blocuri”, 
recapitulativ-deceptiv, cercetând visător zarea speranţelor 
amurginde, poetul – încumetându-se a ieşi în lume, 
convingător prin recolta lirică – caută încă „limanul de vis”.

Adrian	Dinu	RACHIERU

Ion		FERCU			
Ostaticul	umbrariei		(proză)

Ar fi vrut să stea de vorbă cu un bob de rouă, cu o frunzăã 
tremurândă, cu un fir plăpând de iarbă, cu o umbră de nor 
grăbit, cu un fâlfâit de pasăre, cu oftatul greu al pământului. 
Despre ce? Despre viață moarte, despre prietenie, despre 
tăceri, despre iubiri care dor, despre nimic şi despre totul.	
(fragment	din	roman)

Radu		FLORESCU		
Călătorii	amânate

Blocat de o construcţie bizară sub un clopot uriaş, Radu 
FLORESCU, un poet foarte special, scrie în „Călătorii 
amînate” jurnalul liric al zilelor fricii, disperării şi morţii. 
Cu faţa la zid... 

Ioan	HOLBAN

Bica		IONESI		
Mărturii	din	viață	și	activitate

Prin memorii devenim, inevitabil, confesorii unui model de 
viaţă, oferind o lecţie de demnitate şi un act de înţelepciune 
şi sinceritate, pentru valorizarea vieţii prin muncă. Textul 
acestei cărţi parcurge, în succesiune, firul evenimentelor 
trăite și redate episodic, dedicate învățământului.
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Tucu		MOROȘANU		
În	legea	lor		(proză)

Tucu MOROŞANU e binecunoscut în breasla condeierilor 
care trec prin sau ajung din când în când în urbea de la 
poalele Rarăului, bucurându-se din plin de ospitalitatea 
acestui „mohican” al locului. Lumea lui Tucu Moroşanu e de 
o impresionantă inteligenţă şi inventivitate... 

Ioan	ŢICALO

Constantin		PAIU	
Toate-s	vechi	şi	nouă	toate...	
(Dramatizări,	versiuni	scenice,	scenarii)

Un hâtru plin de glume, gospodăros nu-i fie de deochi şi 
înţelept de ai tot sta să-l asculţi, Constantin Paiu, bădia 
Costache e un rostitor cum nu sunt mulţi. 

	Florin	FAIFER

Ion		PARANICI		
Drum	prin	insomnii

	 Vine	spre	mine	o	carte
	 În	care-un	deceniu
	 Încearcă	să-şi	afle	destinul.
	 Fiecare	pagină	deschide-o	poveste,
	 Cruce	îşi	face-n	întâile	rânduri...
                                         (Închipuire)

Ion	PARANICI	
Mersul	înserării

Poezia lui Ion PARANICI nu se doreşte altceva decât 
mărturisirea unei conştiinţe care simte apropierea 
umbrelor, căldura discretă a amintirii şi, peste toate, 
semnele unei existenţe supuse metamorfozelor lente.

 Mircea	A.	DIACONU
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2016

Orașul	Iași.	
„Capitala	rezistenței	până	la	capăt”	(1916-1917)
Coordonator  Ion  AGRIGOROAIEI
    

Împlinirea a 100 ani de la mutarea capitalei statului român 
la Iași, în condițiile dureroase ale retragerii și ale refugiului 
în Moldova, i-a determinat pe autori să-și reunească în 
acest volum rezultatele cercetărilor întreprinse de-a lungul 
anilor.

Dumitru	VITCU

Vasile	BURLUI	
Câmpiile	Okavango 

    
Doar astfel poetul poate supravieţui, pare să spună răspicat 
Vasile BURLUI, eliberat de orice spaimă, dar mai ales de 
teroarea vidului. Rescriind imnurile sacre, pe care le 
credeam pierdute, ori poate îngropat la poarta unui templu, 
unde îl vedem în straie de mag... 

Livia	IACOB

Radu	CERNĂTESCU	
Arcanosophia.	
Repere	pentru	o	fenomenologie	a	misterului
 

     

Dintotdeauna, ființa a trăit și a grăit întru mister și, cu mult 

înainte de a-l cerceta și experimenta, l-a pus în mituri, 

concepte sau l-a fixat în produsele artei.

Mara		PARASCHIV			
Povara	tăcerii

„Povara tăcerii” este o carte de micro-poeme în proză, de tip 
eseistic, cum tot mai rar se scrie în aceste vremuri, cu pagini 
pigmentate cu o sumă de reflecţii şi de gânduri lirice, prin 
care autoarea își exprimă, poetico-epic, dar și metaforic, o 
sumă de fulgurații aforistice.

Emilian	MARCU



George	PÎRÎU	
Toamna	cuvintelor	

Se ştie că un poem bine scris este o adevărată floare rară 
înflorind în inima cititorului. Cartea Toamna	 cuvintelor 	
este o adevărată grădină cu multe flori dăruite din suflet.

	Emilian	MARCU
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Dorina		RÂULEŢ		
Lumina	din	întuneric		(proză)

Dorina RÂULEȚ a absolvit Facultatea de Litere, 
specializarea română-franceză, din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” Iași.
Este profesor de Limba și literatura română la Liceul 
Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești, județul Iași.

Liliana	CORA	FOȘALĂU	
Poeme	de	vreme	şi	vin.	
Le	vin	-	le	temps	

      
Poezia Lilianei Cora FOŞALĂU are nu doar densitate 
simbolică, valoare de sugestie şi structură de artă 
compoziţională, ci şi acel inefabil pe care numai talentul 
poeţilor autentici îl poate oferi.

Daniel	CRISTEA-ENACHE

M.	B.	IONESCU	LUPEANU	
Icre	negre	proaspete	
				
									

Coaja romanului este în timpul-epocă, în faptele de arme 
nemaivăzute ale acestui picaro şi în decorul pustiit de 
ciumă al Ţării Româneşti; miezul său se află, însă, în 
sugestia permanenţei omului balcanic şi, iată, a ciumei, 
dincolo de istorie, până azi. 	

Ioan	HOLBAN
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Nichita STĂNESCU – fragment 
la apariţia volumului „Epica Magna” 

Iași, Junimea, 1978 

Fiecare nouă carte tipărită 
de Junimea, bucură Moldova
până-n prag la Timișoara și
până-n sprâncenele Satului
Mare.
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Din	evenimentele	recente	Junimea-Scriptor	
2018
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