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Domeniul FILOLOGIE
Colecția „Grammatica”
Coordonator: Adrian Chircu

În domeniul Filologie, în colecția „Grammatica”, sunt publicate studii teoretice și lucrări aplicative de
lingvistică românească, de lingvistică teoretică și de lingvistică contrastivă sau comparativă. La baza
unora dintre acestea, se află teze de doctorat susținute cu succes în diferite universități din țară. Cărțile
sunt supuse unui proces de evaluare, al cărui rol este de certificare a calității științifice.
Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu

Concepte fundamentale în
sintaxa limbii române.
Grupul sintactic şi sintagma

Grammaire du roumain.
Romanian Grammar.
Gramatica limbii române

Ionuţ-Valentin Roman

Victoria Moldovan, Liana Pop

Cuvânt-înainte de G.G. Neamțu
Considerăm lucrarea ca una valoroasă științific
și didactic, o adevărată monografie a sintagmei
în limba română (definiție, tipologie detaliată și
fenomenalizări), dovedindu-și utilitatea nu numai
pentru specialiști, prin bogata informație bibliografică, prin abordări personale și interesante, ci și pentru un public
mai larg, preocupat de elemente de modernizare din disciplina numită gramatică (studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori de română).

16 x 23 cm, 248 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1605-0

17 x 24 cm, 262 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1429-2

Curs intensiv de limba română
pentru studenți străini
Elena-Cristina Berariu,
Raluca Emilia Moldovan, Anca Maria Slev
Volumul Curs intensiv de limba română pentru
studenți străini se adresează atât profesorilor
care predau limba română ca limbă străină, cât
și celor dornici a studia pe cont propriu. Cursul
estre structurat pe șase unități de nivel A1, fiecare destinată a fi acoperită în zece ore. Ilustrațiile
originale, schemele și modul intuitiv de prezentare a informațiilor
reduc necesitatea unei limbi intermediare pentru explicații. Cursul
este completat de lista de expresii utile și glosarul de termeni de la
final, și se vrea a fi o resursă concentrată, dinamică și eficientă pentru
o introducere cât mai prietenoasă în studiul limbii române.
16 x 23 cm, 130 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1586-2

Limba română contemporană.
Caiete de seminar.
Teoria şi practica analizei
fonetico-fonologice

Domeniul Teologie

31

Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză care urmează, în linii mari, direcţia teoretică a Cursului de
limbă română contemporană. Fonetică, fonologie,
ortografie şi punctuaţie, predat la Facultatea de
Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, mai întâi de conf. univ. dr. Cornel Săteanu, iar, mai apoi, de prof.
univ. dr. emerit G. G. Neamţu şi de conf. univ. dr. Daiana Cuibus, şi
specificul seminarului de Limbă română contemporană. Fonetică, fonologie, ortografie şi punctuaţie pe care dr. Cristina Bocoş şi dr. Diana-Maria Roman l-au ţinut între anii 2013-2017 la aceeaşi facultate.
(...) Aşadar, în paginile acestei lucrări, cititorul interesat de fonetica şi
fonologia românească va găsi o expunere detaliată care nu îşi găseşte
întotdeauna locul la cursuri şi la seminare din cauza timpului limitat de
care dispun cadrele didactice.
17 x 24 cm, 358 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1465-0

Dialectologie şi Pragmatică.
Studii de pragmalingvistică a
textului dialectal
Rozalia Colciar
Pragmatica a cunoscut diferite orientări, în
funcţie de modul de abordare a două categorii
de probleme: structura limbajului dependentă
de context şi principiile uzului limbajului sau
ale înţelegerii lui, raportată sau nu la structura
lingvistică. Astfel, se conturează două orientări
actuale: 1) o pragmatică de tip european (în special de coloratură
franceză, dar şi, mai nou, de factură scandinavă), pentru care activitatea enunţiativă reprezintă factorul esenţial al organizării lingvistice; 2)
o pragmatică de tip anglo-saxon, care studiază dubla natură – acţională şi interacţională – a comunicării verbale. Dar indiferent de orientare,
pragmatica are o problematică proprie, definindu-şi identitatea prin
elemente referitoare la: procesul comunicării (emitere şi receptare),
context şi strategii comunicative. De asemenea, pragmatica este
completată de semantică, între cele două domenii existând o relaţie
de complementaritate. ~ Autoarea
15 x 21 cm, 184 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1322-6
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Mircea Minică
Am pornit în elaborarea acestei lucrări de la intenția de a analiza posibilitatea existenței unei teorii
generale a relației care să includă printre faptele
ei nu numai relațiile gramaticale, ci și pe cele
îndeobște considerate lexicale. Intuiția de la care
am pornit a fost cea exprimată într‑o observație a
profesorului D. D. Drașoveanu din lucrarea Teze
și antiteze în sintaxa limbii române, observație în
care gramaticianul clujean, titular al cursului de sintaxă a limbii române
de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca,
își exprimă părerea că limba dispune atât de procedee gramaticale, cât
și de procedee lexicale pentru a exprima variile relații dintre obiecte
care apar în vorbire. Astfel, pentru Drașoveanu, relația de posesie poate
fi exprimată atât gramatical, prin flectivul de genitiv, într‑o structură precum solzii peștilor, de exemplu, cât și lexical, prin intermediul verbului a
aparține, în construcții precum solzii aparțin peștilor. (...)

Colecția Grammatica

Colecţia Praxis

Semantica relaţiei în limba
română

15 x 21 cm, 244 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1365-3

Cristina Bocoş, G.g. Neamţu, Diana Roman

Domeniul FILOSOFIE

„Această gramatică descrie limba română ca limbă străină (RLS) la un nivel avansat (C1), cu detalii
fonetice (de pronunţare), lexicale şi gramaticale,
dar şi română, franceză şi engleză – făcând-o astfel accesibilă unui larg public străin care doreşte
să înţeleagă şi să înveţe structurile românei. Cartea poate servi cu succes şi învăţării limbii române ca limba a doua de
către minorităţile din România sau de către unii români din străinătate.
Conţine liste lexicale utile, numeroase exemple gramaticale relevante,
precum şi un index final al termenilor lingvistici folosiţi şi al elementelor de structură ale limbii.” ~ Autoarele

4
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Noi exerciţii de limba română
contemporană.
Caiet de seminar

Colecția Grammatica

Adrian Chircu-Buftea
(...) Lucrarea de faţă, cu cele 16 teste-grilă, totalizând 720 de întrebări, este elocventă în acest
sens. Spre deosebire de alţi autori de cărţi cu
profil asemănător, domnul profesor Adrian CHIRCU-BUFTEA îşi ţine cititorul aproape exclusiv în
zona problemelor dificile.
Soluţiile prezentate la sfârşit pot apărea uneori şocante, raportate
la rezolvările tradiţionale, dar ele au acoperire în literatura lingvistică de ultimă oră. Prin explicaţiile date acestor interpretări, lucrarea
depăşeşte statutul obişnuit al testului-grilă. Din sentinţă laconică de
magistratură lingvistică, aceasta devine prilej de informare teoretică,
de antrenament analitic incitant.
Se înţelege că, aşa stând lucrurile, majoritatea întrebărilor prezintă
interes nu numai pentru studenţi, ci şi pentru profesorii de limba
română. ~ Prof. univ. dr. G. Gruiţă

„

13 x 20 cm, 182 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-0133-9

Incursiuni ortografice
Dumitru Draica
(...) Urmărind evoluţia culturii române din secolul
al XIX-lea, nu putem să nu remarcăm preocupările pentru studiul lingvisticii, în general, al limbii
române, în special, pentru cultivarea şi unificarea
limbii române literare, pentru folosirea ei cât mai
corectă de către comunitatea lingvistică. Este
adevărat că nu se poate vorbi despre o activitate
lingvistică românească propriu-zisă, înainte de
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar pot fi menţionate
unele preocupări, chiar dacă izolate, referitoare la limba română, la
originea idiomului matern.”
„Vrem să credem că acest mic volum, asemenea altora, de aceeaşi natură, va fi util multor cititori de limbă română, ajutându-i să se informeze şi
să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă, în general, şi pe cele de ortografie, în special. Dorim să venim încă o dată în întâmpinarea cititorilor
noştri, interesaţi, deopotrivă, de limba română literară şi de scrierea ei
corectă, de ortografia ce-a întâmpinat multe greutăţi până a ajuns la forma de azi, problemele ce i-au frământat pe specialiştii noştri fiind dintre
cele mai diferite, vizavi de scrierea limbii române; (...) ~ Dumitru Draica
16.5 x 23 cm, 402 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-1042-3

Alexandra Claudia Coroiu a dat întindere trecerii în revistă a marilor mitologii operante, de-a
lungul timpului, în geografia spirituală a lumii,
de la cele egiptene şi iraniene până la cele trei
mari „religii ale cărţii” – iudaismul, creştinismul
şi islamismul. Cu excepţia budismului, unde
Răul este principiu constitutiv al realităţii, cu
deosebire al existenţei care, deşi iluzorie, este
tărâm al suferinţei, toate mitologiile disjung în universul divinităţilor,
relevând polaritatea – neechilibrată, totuşi – a Binelui şi a Răului.
Unele deosebiri sunt posibile, deoarece gradientul se evidenţiază ca
fiind destul de elastic. În mitologia elană, de pildă, zeii intervin direct
în viaţa oamenilor, pot face rău la fel cum pot face bine, răsplătesc
sau pedepsesc, sunt atenţi la ofrande şi la invocaţii, se dovedesc a fi
şi ei captivi conflictualului care este aproape o normă a Olimpului.
Destul de rar, aşa cum se desprinde din mitologia nordică, zeii nu
sunt nici ei nemuritori, moartea îi poate atinge cândva, deşi nu la
capătul timpului (iată că imaginarului omului poate, la rândul lui,
pedepsi!). ~ Mircea Braga
15 x 20 cm, 316 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1593-0

Lucian Blaga.
Prin cenuşa veacului
Mircea Popa

Verba dicendi în limbile română
şi spaniolă: privire comparativă

Alexandru George.
Studiu monografic

Alina-Viorela Prelipcean

Florin-Mihail Stavrescu

Deşi stimulate de învăţarea limbilor străine,
cercetările realizate pe principiile comparaţiei în
sincronie sau contrastivităţii s-au orientat aproape
numai asupra chestiunilor de gramatică, domeniul lexical fiind mai puţin avut în vedere, deoarece aici există o mai mare dificultate în identificarea
şi clasificarea fenomenelor. Lucrarea realizată de
Alina-Viorela Prelipcean tinde să depăşească această situaţie, reprezentând astfel o întreprindere temerară, deşi cadrul general rămîne
unul gramatical, începînd de la grupele de lexeme analizate, format
numai din verbe, delimitate din punctul de vedere al conţinutului, dar
cu precizarea unor proprietăţi morfosintactice care ţin de gramatică,
căci statutul discursiv special sugera identificarea lor. O disociere strictă
între latura gramaticală şi cea semantică este, de altfel, imposibilă, aşa
cum demonstrează cele mai importante teorii semantice actuale care
situează marca gramaticală pe primul loc în demersul analitic, iar clasificările gramaticale vizează în mare măsură referenţii, un aspect ce ţine
de interpretarea conţinutului.

16.5 x 23 cm, 402 pagini, 2015, ISBN: 978‑606‑17‑0757-7

Pe Florin Stavrescu îl definește dorința de a
ne oferi o imagine onestă și cât mai bogată în
amănunte a unei cariere artistice care până azi
nu a avut parte de o evaluare sine ira et studio.
De aceea, evitând, cu bună știință, să polemizeze
cu interpretările răuvoitoare, cu minimalizările ori
cu laudele exacerbate ale unor critici și istorici
literari, autorul, pur și simplu, descrie metodic și
riguros, căutând izvoare, analogii, idei directoare și neuitând nici o clipă de contextul ideo-politic în care au fost redactate cărțile și studiile
lui Alexandru George.
Este definită corect mentalitatea artistică a unui scriitor cu spirit liberal
care nu a făcut concesii nedemne nici conducerii de partid nici trendurilor și modelor timpului său. ~ Eugen Negrici
16 x 23 cm, 496 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1625-8

Forme ale identității în literatura
română
Carmen Dărăbuș

Dan Gabriel Rujea
Creaţia cea mai originală şi fecundă a spiritului
nostru religios porneşte de la invazia arabă (…).
Spaniolii, celebrându-şi faptele lor eroice, o
făceau cu un spirit creştin, căci cu el şi pentru
el luptau; dar haina lor conceptuală era în mare
parte croită după moda maură. Spiritul arabilor ajunge în acea vreme
la apogeu şi era normal să-şi manifeste influenţa asupra celui al spaniolilor, dacă pentru aceasta n-ar fi fot de ajuns contactul de-a lungul
mai multor secole şi chiar războiul, care de obicei este mijlocul cel mai
eficace pe care îl au popoarele pentru a-şi exercita influenţele reciproce. Din această poezie populară, creştină şi arabică în acelaşi timp (…)
s-au născut tendinţele cele mai marcante ale spiritului religios spaniol:
misticismul, care a fost exaltarea poetică şi fanatismul, care a fost exaltarea acţiunii. Misticismul a fost ca un fel de sanctificare a senzualităţii
africane, iar fanatismul a fost o revărsare împotriva noastră înşine,
atunci când s-a terminat Reconquista, a furiei acumulate în timpul a
opt secole de luptă. […].

14 x 20 cm, 292 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1626-5

15 x 21 cm, 368 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1456-8

Despre personajul masculin. De
la unitatea androgină la
disiparea postmodernă
Carmen Dărăbuș
Cultura universală, comparatismul creează
deprinderea unor abordări tolerante, stimulând
dezvoltarea complexă a spiritului uman, evitarea
enclavizării de orice fel, punând permanent
accentul pe latura formativă. Interesul constant
pentru domeniile comparatiste ţine de aspiraţia
spre o cunoaştere mai vastă, creându-se suporturi teoretice pentru
noile viziuni asupra universalităţii valorilor generate de geniul fiecărui
popor. Consider că însuşirea conceptelor operaţionale şi formarea
capacităţilor practice de analiză a unor texte reprezentative ale culturii
universale, înţelegerea conceptelor de cultură şi civilizaţie ca momente de sinteză şi analiză, cunoaşterea momentelor din evoluţia culturii şi
civilizaţiei universale din diferite perioade, cu specificul lor, integrarea
fenomenului cultural românesc în cel european – toate acestea sunt
posibile şi prin lectura atentă a textului artistic.
15 x 21 cm, 280 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1382-0

Mihaela Mudure
„(...) Volumul de faţă reuneşte eseurile a diferiţi
studioşi, austenieni de vârste diferite şi cu
experienţe culturale diverse, care folosesc
metodologii felurite pentru înţelegerea textului
acestei prozatoare care pare a se bucura de
tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.”
~ Mihaela Mudure
15 x 21 cm, 248 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1175-8

Literatura polonă între tradiţie şi
modernitate
Constantin Geambașu
Volumul de faţă cuprinde studii şi comunicări
ştiinţifice, consacrate unor personalităţi de
anvergură din spaţiul literar şi cultural polonez,
care au contribuit în mare măsură la modernizarea fenomenului literar de-a lungul timpului.
~ Autorul
15 x 21 cm, 216 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1349-3

Dedal şi Cronos. Despre poezia
ruinelor
Mihai Vornicu
Poetul romantic, învăluit în mantie neagră, pe
cap pălărie cu boruri largi ori cu pletele în bătaia
vîntului, se aşază lîngă ruină spre a observa
dimensiunea cosmică a timpului. Scopul adînc al
contemplării relicvelor este atingerea altitudinii
spirituale care transmite sentimentul ieşirii din
structura lineară şi ascendentă a scrugerii vremii:
piatra năruită a fost martora unui prezent de altădată, devenit pentru
noi trecut îndepărtat, şi-i poartă misterior, în halou, umbra mumificată. Prin ea, istoria se face dintr-odată reversibilă şi se răstoarnă spre
secolele şi mileniile apuse, chemîndu-le fantomele la o viaţă nouă,
imaginară. Reveria sub zidurile roase de mulţimea anilor e poate o
formă nostalgică a eterne aspiraţii umane către călătoria în timp şi
către nemurire… ~ Autorul
17 x 24 cm, 202 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1358-5
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17 x 24 cm, 264 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1578-7

Rodica Grigore

(…) Acum venim să dezvăluim cu precădere
moștenirea blagiană de pe celălalt versant, cel
al familiei Brediceanu, împlinit prin soția sa,
Cornelia, și prin fiica sa, Dorli. Îi suntem total
recunoscători acesteia din urmă și pentru ideea
de a fi creat la Cluj o bază documentară Lucian
Blaga, de unde am extras informații extrem de
importante privind anumite aspecte mai puțin cunoscute din viața
și activitatea poetului și diplomatului L. Blaga. În aceeași măsură am
continuat să acordăm o atenție specială presei epocii, din care am
recuperat destul de multe texte, care vin să completeze seria celor
deja intrate în circuitul editorial firesc. Explorarea noastră și-a lărgit
perimetrul investigațiilor, prin încercarea de a pune la contribuție și
sugestiile care pot veni dintr-o altă sursă documentară, cercetată doar
parțial și cu intermitențe de anumiți istorici literari, dar care ar putea
duce la identificarea unor noi colaborări blagiene, atât de necesare
în vederea alcătuirii unei ediții critice, complete și definitive a operei
scriitorului, și anume fondul documentar Elena Daniello, creat de fiica
acesteia, Helen, la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca, la 19 septembrie 2009, la puțin timp după decesul
mamei sale. Este o arhivă pe care donatoarea a deschis-o cu specificația „de a fi consultată de cercetătorii interesați”, fără nicio restricție sau
condiționalitate. ~ Autorul

Jane Austen. Glose, înţelesuri,
interpretări

Colecția Lecturi critice

Această culegere de eseuri, studii și cronici, intitulată
Între lectură și interpretare, este împărțită în trei
secțiuni, în primul rând din rațiuni tematice (și, cel
puțin în parte, și cronologice). Cea dintâi, Lecțiile
capodoperei, este centrată asupra câtorva mari
cărți ale literaturii universale, începând cu uluitoarea
Poveste a lui Genji, semnată de Murasaki Shikibu,
minunata și unica scriitoare niponă de secol XI, autoarea primului roman
din literatura universală (nu doar primul, ci și unul dintre cele mai reușite,
așa cum s-a spus nu o dată și pe bună dreptate!). (...) ~ Autoarea

Trăirea identităţii este mai intens conştientizată în raport cu Celălalt, iar cunoaşterea din
exterior, alternată cu cea din interior, mediază
acceptarea, care presupune toleranţă. Subiecţii
aparţinând mai multor universuri impun funcţii
diverse generate de părerea Celuilalt. Dacă Evul
Mediu dă drept instrument de raportare teismul
etic (binele şi răul de esenţă biblică, concepte
clar delimitate, predeterminate, care impun o dictatură a unui tip de
exclusivism religios), Renaşterea suspendă unilateralitatea unui punct
de vedere prin problematizarea pe care importanţa raţiunii o implică,
totuşi dezbaterea propriu-zisă referitoare la noţiunea de toleranţă
apare odată cu sfârşitul sec. XVII şi începutul sec. XVIII, ca antidot la o
îndelungă practică a persecuţiilor religioase. Este şi perioada în care
încep marile descoperiri geografice şi perspectiva se schimbă, în
principal în două direcţii. (...)

Între lectură şi interpretare.
Eseuri, studii, cronici

Colecția Lecturi critice

Alexandra Claudia Coroiu

Scurtă antologie din literatura
spaniolă a secolului XX.
Antologie cu texte ilustrative
(cu note şi comentarii)

15 x 21 cm, 196 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1501-5

Colecția Lecturi critice
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Simbolistica Răului în proza
românească
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Statui de hîrtie. Studii şi impresii
asupra literaturii române
Mihai Vornicu
Magistrul George Călinescu spune undeva că,
în biblioteca lui ideală, Homer şi Dante – îmi
pare – sînt contemporani, fiindcă amîndoi aparţin unui timp al valorilor absolute, scos din cronologie. Cît despre mine, înaintea mormîntului
acestei doamne care la începutul vieţii respirase
acelaşi aer cu Eminescu, Caragiale, Creangă, şi
pe care aş fi putut-o întîlni şi cunoaşte eu însumi ca pe o străbunică
– eu copil, şi ea la finele drumului ei terestru –, realizam dintr-odată,
ca o revelaţie, că între mine şi Giganţii secolului de aur românesc, pe
care îi situasem întotdeauna în vremuri legendare, aproape ireale şi
la fel de îndepărtate ca minunăţiile basmelor, nu era decît o singură
mare verigă din lanţul generaţiilor. Straturile istoriei se comprimau,
Uriaşii altei vîrste, de dincolo de timpul măsurabil, îmi veneau aproape, în carne şi oase, doar la distanţă de o viaţă eternă. Întindeam
mîna în spate şi-i atingeam, prin mijlocirea Liviei Maiorescu. Lor
mai întîi şi apoi altor cîtorva, am încercat să le ridic statui sau măcar
busturi care să le semene cît de cît, cu puterile mele, pe bîjbîite – şi
din hîrtie. ~ Autorul
17 x 24 cm, 294 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1275-5

Scriitori spanioli ai secolului XX.
Comentarii critice
Dan Gabriel Rujea
(...) Din punct de vedere istoric, Spania traversează unul din momentele cele mai dificile din
toată istoria sa, anume dezastrul militar din
războiul contra Statelor Unite, ce are loc în 1898
şi în urma căruia flota spaniolă este scufundată,
în apele Pacificului, de cea nord-americană.
Această înfrângere, trecută aproape neobservată
pentru oamenii simpli, avea să capete, însă, proporţii de adevărată
tragedie naţională în conştiinţele mai sensibile ale vremii, nu atât ale
politicienilor, cât mai ales ale oamenilor de cultură, ale intelectualităţii,
în genere. Pentru aceştia, înfrângerea suferită şi consecinţa ei imediată
(pierderea ultimelor rămăşiţe ale imperiului colonial: Cuba, Puerto
Rico şi Filipinele) au însemnat sfârşitul unei întregi epoci eroice, glorioase, iniţiată de Regii Catolici şi continuată, mai apoi, de reprezentanţii dinastiei Habsburgice care au creat, de-a lungul întregului secol
XVI, imensul imperiu colonial – un imperiu în care, după cum îi plăcea
lui Carol Quintul să spună, „soarele nu apunea niciodată”. ~ Autorul
15 x 21 cm, 176 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1321-9

Pentru un imaginar al basmului
fantastic românesc. Interdicţia
de a te uita în urmă

„Împărțit în două secțiuni, intitulate Lectură
și literatură, respectiv Istorie vs. rememorare,
volumul acesta cuprinde eseuri dedicate unor
scriitori ai epocii contemporane, a căror operă
am citit-o (ori am recitit-o) adesea. Prima parte
a cărții este centrată asupra unor texte reprezentative aparținând câtorva autori preocupați de diferitele aspecte
ale relației dintre cititor și text și, deopotrivă, de semnificațiile pe
care elementele livrești le primesc în contextul literaturii prezentului.
Astfel, de la Octavio Paz, Anthony Burgess, J.M. Coetzee, Jeanette
Winterson sau Alessandro Baricco și până la Jay Parini, Dario Fo
ori Amos Oz, se va vedea că lecția marii literaturi este întotdeauna
esențială pentru configurarea orizonturilor textului contemporan.
Care, cel puțin la unul dintre nivelurile sale, reprezintă și un efort de
a reciti (și de a reinterpreta) ceea ce s-a scris în epocile anterioare.
Cea de-a doua secțiune a cărții de față analizează, mai cu seamă din
perspectiva raportului stabilit între istorie și rememorare, scrieri ale
unor autori proveniți din spații culturale diferite, precum Boris Pahor,
Ismail Kadare, António Lobo Antunes, Miguel Delibes, Javier Marías
sau James Meek, pentru a evidenția, în fiecare caz în parte, rolul
amintirii, al înregistrării exacte a evenimentelor petrecute, dar, deopotrivă, al imaginației creatoare, mai ales prin raportare la mecanismele istoriei și ținând seama de modul în care aceasta influențează
destinul omenesc. (...)” ~ Autoarea
17 x 24 cm, 258 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1244-1

Dramaturgia lui Horia Lovinescu.
Explorări ale abisului
Alin Ștefănuț
În general, cercetătorii care întreprind monografia unui autor o fac de pe poziția celui care pledează pentru scriitorul său preferat. Alin Ștefănuț
nu e compensatoriu elogios față de un scriitor
pe care să-l considere nedreptățit, pentru că ar fi
fals, dar nu e nici excesiv compătimitor, pentru că
ar fi inutil sentimental într-o cauză pierdută. E neutru. Aceasta e buna situare a exegetului față de subiect, una normală,
destul de greu de obținut de către un tânăr cercetător, înclinat, cel mai
frecvent, să țină partea unui scriitor nedreptățit. Și toți sau aproape toți
sunt într-un fel sau altul nedreptățiți într-o posteritate nu atât ingrată
cât mai exigentă decât contemporaneitatea imediată a scriitorului.
Alin Ștefănuț nu analizează opera scriitorului său preferat, de partea
căruia să se situeze într-o pledoarie de reabilitare, ci cercetează un caz
de istorie literară cu obiectivitatea criticului și cu seninătatea efectuării
unei expertize filologice. ~ Ion Simuț
15 x 21 cm, 372 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1362-2

Liviu Rebreanu prin el însuşi

(...)Restricţiile/interdicţiile/prohibiţiile/
tabuu-urile, multe şi complexe, sunt date şi/
sau impuse în funcţie de sexul persoanei, de
statutul ei social, civic, de apartenenţa religioasă, mai nou chiar de orientarea sexuală.
Că este vorba de interdicţii ceva mai simple
sau de unele semnificante, prohibitive dintr-o perspectivă amplă,
determinantă, vitală, astfel de interdicţii sunt prezente, la toate
nivelurile, în viaţa fiecăruia dintre noi. Şi, dacă încă sunt prezente
aici şi acum, în acest post-modernism globaliza(n)t, este evident
că ele erau mult mai prezente, mult mai profund înrădăcinate în
viaţa şi mentalul comunităţilor arhaice, în care nimic nu se întâmpla la întâmplare.(...)

Nefiind o fire extrovertită, Liviu Rebreanu se lasă
mai greu de descifrat în intimitatea gândului şi a
vieţii sale afective. Şi – după cum remarca C. G.
Jung – când un astfel de om este dublat de un
creator autentic, viaţa lui devine o continuă şi
obsedantă pendulare între obiectiv şi subiectiv,
o căutare necontenită a Atlantidei sufleteşti,
care devine, dintr-un anumit punct de vedere,
„materia primă” a plăsmuirilor sale. Este de la
sine înţeles că o astfel de „personalitate accentuată” trăieşte mai
puţin în timp şi mai mult în durată. (...) ~Autorii

15 x 21 cm, 298 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1354-7

15 x 20 cm, 458 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1337-0

Niculae Gheran, Andrei Moldovan

Niculae Gheran
Sumarul tonului de faţă cuprinde scrieri publicate
în revistele „Polemici” (SUA), „Adevărul literar şi artistic”, „Mesagerul literar şi artistic”, „Cultura”, „Pro
Saeculum”, „Literatorul”, „Apostrof”, „Acolada” şi
din fondul epistolar, datate între anii 1990 şi 2018.
Ele întregesc publicistica anterioară din volumele
Sertar (Editura Institutului Cultural Român, 2004),
Cu Liviu Rebreanu şi nu numai (Editura Academiei Române, 2007), Liviu Rebreanu prin el însuşi
(Editura Academiei Române, 2008 – în colaborare cu Andrei Moldovan)
şi Rebreniana (2 vol., Editura Academiei Române, 2017).
15 x 20 cm, 458 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1337-0

Sub semnul pulsiunii.
Eros şi Thanatos în literatură
(vol. II)
Călin-Horia Bârleanu

Dimitrie Cantemir. Ieroglifele
salvării
Nicoleta Crânganu
„(...) Ce ne mai pot aduce re-lecturi şi reconsiderări suplimentare, în contextul în care, de trei sute
de ani, textul lui Dimitrie Cantemir s-a bucurat de
o atenţie care a compensat pe deplin absenţa
ei din conştiinţa lumii literare peste o sută de
ani şi pe bună dreptate: scrierea Principelui le
propune celor care se încumetă să scotocească în cotloanele ei narative nu doar o istorie secretă, o alegorie sau
un basm cu animale, ci o oglindă a ideilor epocii, transpuse într-un
simbolism care deschide textul către toate abordările şi face posibile
toate ereziile. Căci dincolo de istoria secretă atât de des invocată,
narată cu aer de poveste de către Dimitrie Cantemir, se află Principele
însuşi, cu toate frământările şi sfâşierile sale de moştenitor al tronului
dublat de cărturarul erudit fascinat de jocul ideilor înalte.”
15 x 21 cm, 218 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1182-6

Transtextualitate şi liminitate în
proza lui Ioan Petru Culianu

„În acest al doilea volum, vom încerca, după măsura puterilor și posibilităților noastre, să demonstrăm că viața atât de puțin propice tânărului Franz
Kafka, aproape dușmănoasă în toate aspectele ei,
a reprezentat o garanție pentru strălucirea unor
capodopere ale literaturii. Și nu ne vom abține să
tragem linii de legătură nici între biografia lui Huxley sau Faulkner sau
între operele lor literare, cu imagini de multe ori de ordin compensator,
supuse unui registru psihologic de care scriitorii nu au putut face abstracție și în cadrul căruia, scriind, au reușit, doar prin acceptare, ca primă
etapă terapeutică, să depășească fie frustrările și nefericirile experimentate în cadrul intim al familiei lor, fie limitările trupului din cauza cărora
stima de sine a reprezentat un adevărat punct sensibil pe toată durata
vieții. Mirajul multor teme conexe ori al ideilor de cercetare, pornind de
la cele discutate în aceste două volume, ne-au pândit aproape în fiecare
capitol. (...)” ~ Autorul

(...) Opera lui Culianu poate fi considerată hipertextuală în mod explicit şi implicit, integrată fiind
în sfera protohipertextualităţii. Conform Landow,
hipertextul este o structură formată din blocuri,
noduri, lexii legate prin reţele de linkuri, acest
tip de text fiind caracterizat de multilinearitate,
conectivitate, interactivitate, referenţialitate,
atribute descoperite în opera lui Culianu. Hipertextul oferă multiple
puncte de acces, fiind centrat pecititoarea angajată într-o lectură
interactivă, dispunând de mai mult control în cursul lecturii. Fluxul
de informaţie este structurat în particule de texte, lexiile, marea reţea
www fiind un mediu de reţele hipertextuale, accesate prin motoare de
căutare bazate pe cuvinte cheie. (...) ~ Autoarea

17 x 24 cm, 412 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1079-9

15 x 21 cm, 138 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0887-1

Sub semnul pulsiunii.
Eros şi Thanatos în literatură.
(vol. I)
Călin-Horia Bârleanu
(...) Cu cât au fost mai puține surse de artă și, mai cu
seamă, de literatură, cu atât consumul și funcția ei
cathartică au crescut, până în punctul în care societatea de consum și evoluția tehnologică au creat
iluzia unei apropieri suficiente de tot ce înseamnă
operă de artă. Majoritatea oamenilor știu cum arată
Mona Lisa, au auzit de Epopeea lui Ghilgameș sau de don Quijote, fără să
fi stat în fața picturii niciodată cu adevărat, fără să fi citit paginile pentru a-i
descoperi pe eroii amintiți. Tentația consumului parțial, rapid și superficial,
dincolo de beneficiile aparente, ar putea reprezenta marele obstacol al
lumii puse în fața operei de artă. (...) ~ Autorul
17 x 24 cm, 354 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1078-2

Mărci ale corporalităţii în opera
Hortensiei Papadat-Bengescu
Elena Ion
„Cartea Elenei Ion reprezintă o cercetare monografică de ordin tematic, focalizată asupra
problematicii corporalității în scrierile Hortensiei
Papadat-Bengescu.
Lucrarea este structurată în patru secvențe: o
punere în temă însoțită de cuvintele clarificării
conceptuale, o analiză a relației dintre feminitate și corporalitate prin prisma străbaterii celor două mari etape ale
creației scriitoarei – respectiv, trecerea de la proza scurtă la romane –,
o investigație a tematicii bolii în Ciclul Familiei Hallipa și, ca un corolar,
o revenire la specificul creației literare feminine prin prisma metaforei
„trupului sufletesc”, considerate ca fiind revelatoare nu numai pentru
estetica, cât și pentru viziunea existențială inedite pe care ni le propune Hortensia Papadat-Bengescu. (…)” ~ Liviu Papadima
14 x 21 cm, 256 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1176-5

Adriana Dana Listeș Pop

Călătorii în bibliotecă – Eseuri
Rodica Grigore
Cartea de faţă reprezintă şi ea o călătorie, făcută,
însă, nu în jurul unei încăperi, precum cea a lui
Xavier de Maistre, ci în bibliotecă. Mai precis, e
vorba despre călătorii în şi printre cărţi; borgesiană trecere prin labirinturi pline de poteci ce se
bifurcă la infinit. Prima secţiune, Clasici şi clasici ai
modernităţii, are în vedere câteva nume mari ale
literaturii, de la Jonathan Swift sau Henry Fielding,
la Gustave Flaubert, Virginia Woolf ori Fernando
Pessoa, încercând să deschidă noi perspective de lectură asupra unor
texte consacrate. Cea de a doua, intitulată Labirinturi postmoderne,
este centrată pe identificarea şi evidenţierea modalităţilor narative utilizate de autori ai zilelor noastre (de la Julio Cortázar la Donald Barthelme sau de la Christa Wolf la José Saramago ori J. M. Coetzee) a căror
operă a fost adesea raportată la coordonatele postmodernismului.
16 x 23 cm, 306 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0908-3

Prezenţe literare.
Oameni şi cărţi, vol. III
Mircea Popa
Subtitlul lui, „Oameni şi cărţi”, acoperă cel mai
bine materia acestui volum, dedicat unor scriitori
contemporani care s-au impus ca valori recunoscute în câmpul literar şi cărora am încercat,
pe cât posibil, să le asigurăm o nouă vizibilitate,
printr-o interpretare mai adecvată sau printr-o
mai bună aşezare în context, selecţia textelor
mărturisind, în subsidiar, şi o opţiune pentru un fel de „Carte cu prieteni”. Născută mai ales din plăcerea lecturii, selecţia de faţă – organizată în modul cel mai firesc cu putinţă, adică alfabetic –, va fi urmată
cât e curând de o alta, consemnând participarea noastră la viaţa de
fiecare zi a literaturii pe parcursul unei perioade de aproape cincizeci
de viaţă literară neîntreruptă.
13 x 20 cm, 316 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0506-1

FILOLOGIE

Colecția Lecturi critice

Rodica Grigore

EX-TEMPORALE

Colecția Lecturi critice

FILOLOGIE

Costel Cioancă

Cărţi, vise şi identităţi în mişcare.
Eseuri despre literatura
contemporană

Colecția Lecturi critice
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„

Noica şi literatura. Influenţa lui
Constantin Noica în literatura
română
Maria-Zoica Ghițan

Constantin Noica face parte din categoria intelectualilor români care au trăit o dramăla nivel
spiritual; exacerbarea sinelui, continua stare de
angoasă, o conştiinţăcare cautăfebril adevărul
dincolo de structurile opace ale realului, lupta
cu sine şi cu ceilalţi – iatădoar câteva dintre elementele care ne-au determinat săalegem a vorbi despre acest model
paideic în cultura română. Un destin singular, de o mare modestie
sufletească, a cărui potenţialitate filozoficăa făcut sărăsune Păltinişul.
Exponent al unei generaţii care a căutat valoarea, Constantin Noica a intuit posibilitatea instituirii unui specific românesc în ansamblul umanităţii.
Rolul, oarecum sacerdotal al lui Noica, în a reface puntea de legătură
între generaţii, este covârşitor.

9
Gheorghe Crăciun:
Cele două utopii

Mircea Eliade şi chipurile
contemplaţiei

Liliana Truță

Magda Wächter

Cartea de faţă s‑a născut, ca să fim sinceri din capul
locului, dintr‑o pasiune. Nu e nimic rău în asta, ar
putea spune unii. O spun şi eu… Dimpotrivă, cred
că toate cărţile ar trebui să fie scrise numai aşa.
Despre Gheorghe Crăciun am mai scris un
capitol şi într‑o carte anterioară, Experimentalism
şi antropocentrism în proza postmodernă românească, însă, după ce am definitivat acel capitol,
scris cu rigoare doctorală şi urmărind, astfel, cu stricteţe doar acele
aspecte care se refereau la abordarea mea de atunci, am rămas cu
sentimentul acut că n‑am reuşit să spun totul. Şi mi‑aş fi dorit, totuşi.
Din acest totuşi s‑a născut cartea de faţă.

Pasiunea cunoaşterii animă întreaga operă a
lui Mircea Eliade, în unitatea sa fundamentală
mărturisită de autor. Ca specialist în istoria religiilor, aspiră la o sinteză spirituală universală, ca
filosof şi eseist crede, cu toată convingerea, în
posibilitatea unei înţelegeri globale; ca prozator
îl preocupă, la fel de ardent, sensul superior
al lucrurilor, de data aceasta sub chipul lor „nocturn”. După Eliade,
spiritualitatea şi trăirea pură a experienţei imediate, contemplaţia şi
acţiunea sau creaţia se pot îmbina cu într-o formulă sintetică, grefată
pe vechiul ideal al unităţii contrariilor.

13.5 x 20 cm, 208 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0703-4

13 x 20 cm, 150 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0964-9

Dictionar analitic de opere
literare romanesti vol. I si II

13 x 20 cm, 270 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0847-5

Ion Pop

Colecția Hipothesys
Coordonator: Ioana Bot

Într-o lume neașezată cum este a noastră, de câteva decenii încoace, Casa Cărții de Știință a devenit un
reper al stabilității, al profesionalismului, al eticii intelectuale. Pentru mine – ca autor, editor și traducător,
dar și ca profesor al unor viitori redactori de carte – e o bucurie să mă numar printre colaboratorii să.

Dicționar de retorică poetică.
Vol. I Figuri izotopice formale
Dorel Fînaru

În interpretarea textului poetic explicarea figurilor
trebuie făcută prin descrierea mecanismelor efectelor de sens pe care prezența figurii o produce
atît la nivelul microtextului cît și la cel al macrotextului, atît în contextul imediat cît și la nivelul global
al sensului textului din care face parte.Altminteri
riscăm să nu facem altceva decît contabilitate retorică, dar cu pretenții de hermeneutică literară! Acest dicționar e gîndit
ca un prim pas, ca un început în realizarea Marelui Dicționar de Retorică
Poetică Românească (MDRPR), actualmente o mare absență din peisajul
culturii noastre literare. ~ Autorul

16 x 23 cm, 296 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1664-7

Literatura română în liceu.
Abordarea prozei epice

17 x 24 cm, 210 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1419-3

„Gândul acestei cărţi este vechi de câteva
decenii. Dădeam importanţă atâtor fapte de
biografie, mediocre sau nu, citam, in bibliografie, atâtea titluri, obscure sau nu, uitând că,
vorba lui P. Ţuţea, singura care ne face esenţiali
este moartea. Unii scriitori au cunoscut dostoievskiana amplificare a conştiinţei prin boală,
insomnia chinului şi religiozitatea spaimei
(alienaţie mintală, tuberculoză, epilepsie, boli
cronice, drame identitare, tulburări psihice, congestii cerebrale, accidente vasculare, infirmităţi, paralizie, depresii acute şi stupefiante). Pentru alţii, finalul de viaţă a venit ca surpriză a unor adversităţi
istorice: au fost arestaţi, asasinaţi, otrăviţi, s-au sinucis, au căzut pe
front, au pierit în lagăre, închisori, exil şi câmpuri de exterminare.
(...)” ~ Autorul
17 x 24 cm, 304 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1220-5

Sextil Puşcariu şi Muzeul Limbii
Române.
150 de ani de la înfiinţarea
Academiei Române
Mircea Popa
Desigur că modelul de la care a plecat a fost
Institutul de Limbă Română pe care lingvistul
german Gustav Weigand l‑a fondat în 1893 la
Universitatea din Leipzig, al cărui membru a fost
în perioada studiilor sale universitare din Germania. Pe de altă parte, Muzeul a răspuns unei cerinţe imediate pe care
el o avea în vedere şi anume: realizarea Dicţionarului Limbii Române,
sarcină pe care el o primise în 1906 de la Academia Română, dar şi
instituirea unui cadru mai larg, formativ şi interpretativ, privind studiile
dedicate limbii.
17 x 24 cm, 378 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0965-6

21 x 30 cm, 1200 pagini, 2007

Exerciţii de irealizare
Marius Popa
Aceste Exerciții de irealizare reușesc să …realizeze
un foarte interesant portret al cititorului profesionist
„la tinerețe”: pentru că, în răspăr față de moto-ul pe
care și l-a ales pentru carte, Marius Popa scrie despre sine, aici, deși și-a ales să scrie „numai despre
literatură”. Dar strategiile ironiei fac parte din instrumentarul fundamental cu care tânărul autor (un
vechi cititor, totodată) își configurează, deopotrivă,
obiectul analizelor sale (literatura română de azi) și
profilul său, de „subiect cititor” – un subiect pasionat, pornind în aventura
bibliotecii cu convingerea că nu va citi niciodată „tous les livres” și că, pe
cale de consecință, nu va avea niciodată „le cœur las”.(...) ~ Ioana Bot
15 x 21 cm, 174 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1347-9

Cîntece de cătănie
Nicolae Bot
Aceste adevărate „locuri de memorie” ale lumii
transilvănene trebuie, însă, salvate de la uitare,
cu tot ce înseamnă marcajele istorice și culturale
specifice epocilor care le-au generat. „Omogenizarea” lor (în ansamblul tezaurului folcloric
românesc) înseamnă reducerea la tăcere a unei
experiențe istorice și a unui timbru existențial în
sine, ceea ce au făcut, adesea, studii și antologii
din secolul trecut […] ~ Ioana Bot
15 x 21 cm, 212 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1378-3

Ediție îngrijită de Ioana Bot
Descoperire a lumii libere, inițiere în lumea „nouă”,
confruntare cu propriile opțiuni intelectuale și
existențiale, scrisorile alcătuiesc, citite împreună, un
discurs deosebit de coerent și reconstituie profilul
unor intelectuali de marcă ai culturii române, care
se privesc în oglinda oferită lor de experiența
americană cu ironie (cel mai adesea), dar și cu o
reziliență admirabilă față de limitările intelectuale
și spirituale pe care le impunea viața lor „de acasă”, din comunismul
ceaușist. Spre care aleg, în cele din urmă, să se întoarcă.
15 x 21 cm, 366 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1236-6

Autoportret cu principii
Ioana Bot

Cum mă simt, respectîndu-mi principiile? Poate
că nu m-aş simţi nicicum în mod deosebit, dacă
lumea din imediata mea apropiere nu m-ar face
să simt, acut, pe proprie piele, ca să zic aşa,
momentele cînd, respectînd principii, îi provoc
neplăceri. Desigur, dacă aş şti că foloseşte la
ceva să visez, aş visa la o lume în care respectarea principiilor morale să fie de la sine înţeleasă
pentru toţi, universal aplicată, firească şi uşoară,
ca trecerea cuţitului prin unt şi a peştelui prin apă. Mă doare, nevindecabil, întotdeauna, momentul acela în care, sub ochii reprobatori sau
înţelegători sau admirativi sau opaci ai celor din jurul meu, eu mă ţin
de un principiu şi cei din jurul meu, nu.
13 x 20 cm, 204 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0764-5

Fascinaţia Absolutului –
Simboluri ale desăvârşirii
spirituale în creaţia
voiculesciană
Mihaela Oros
A încerca să prezinţi, fie şi într-o mică măsură,
opera literară a lui Vasile Voiculescu fără să fi experimentat „marile lui trăiri sufleteşti şi spirituale
este un act de mare curaj”. (...)
De la începutul creaţiei sale – când poezia are o
„materialitate aproape convulsivă, rebelă, greu de stăpînit” – până la
ultimul Sonet, când versul are rezonanţa unui susur de izvor suspendat
– se observă aceeaşi „obsesie a cuvîntului plin de viaţă, atras deopotrivă de cer şi de pămînt”, Cuvânt care mai apoi se face Trup, căci
„Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”.5 Experienţa
religioasă a unui scriitor se poate manifesta în opera lui ca o interpretare şi aprofundare a unei relaţii personale cu divinitatea.
13 x 20 cm, 294 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0689-1

Configuraţii
Ioana Em. Petrescu
Configuraţii are, între scrierile Ioanei Em. Petrescu, cea mai vizibilă miză teoretică, exprimată
cum este, „programatic”, explicit, din deschidere:
după un prim capitol, intitulat ca o declaraţie
de principii (Poezia ca formă de cunoaştere),
capitolul al doilea se ocupă de Nivele configurative în construirea imaginii şi conține o reflecţie
teoretică asupra subiectului, pe care capitolele
următoare o vor relua și o vor ilustra.
15 x 20 cm, 270 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0791-1

FILOLOGIE

Colecția Hipothesys

Prezenta carte a fost gândită ca instrument de
lucru pentru elevii ce-și asumă studierea literaturii române pe cont propriu, dar, în egală măsură,
și ca un material pentru tinerii profesori aflați la
început de carieră, în fața examenelor de titularizare sau de definitivare în învățământ. Concepută ca material de sinteză adaptat programei
școlare, ea își propune să suplinească lipsa textului expozitiv din
actualele manuale alternative, oferind informația necesară „învăţării”
literaturii române, ca disciplină de studiu.
Am abordat operele epice consacrate de uzul predării, aparținând
autorilor canonici, din punctul de vedere al alcătuirii interne a textului,
considerând că astfel ofer „cheia de control” asupra coerenței construcției și funcționării mecanismului epic și instrumentele necesare
rezolvării unor cerințe specifice, precum: rezumarea acțiunii, caracterizarea personajului, identificarea temei, a problematicii operei,
sesizarea tehnicilor narative, analizarea unor scene etc.

Aurel Sasu

Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu

Colecția Hipothesys

FILOLOGIE

Daniela Dumitrescu

Cum mor scriitorii români

Veritabila biblioteca intr-o carte, Dictionarul
analitic de opere literare romanesti comenteaza,
la curent cu bibliografia de ultima ora si cu cele
mai noi instrumente critice, operele reprezentative ale literaturii romane de la inceputuri si
pana in imediata contemporaneitate. Dincolo
de valoarea sa de lucrare de referinta continand
date importante privind evolutia literaturii noastre, dictionarul este si
un model de lectura si valorificare a mostenirii culturale, inscriindu-se
printre cele mai remarcabile si mai solide lucrari ale ultimelor decenii
si alaturandu-se marilor opere lexicografice/istoriografice care situeaza Clujul in fruntea intreprinderilor de acest fel realizate in Romania.
Dictionarul lucreaza selectiv, cu o exigenta ghidata in principal de
criteriul valorii estetice, dar nu lasa deoparte nici operele semnificative ca reper istorico-literar.

Scrisori americane (1981 – 1983)
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Corespondenţa intimă Ioana
Em. Petrescu – Liviu Petrescu
(1961‑1978)

Ion Barbu şi poetica
postmodernismului

Transcending Genre Boundaries
with Neil Gaiman

Ioana Em. Petrescu

Irina Rață

Mirela Tomoioagă

Reeditarea studiului Ioanei Em. Petrescu reprezintă cu adevarat un eveniment editorial. Discursul critic rafinat al autoarei este secondat de o
deschidere largă a perspectivei interpretative.
Ca urmare, cartea este un studiu esenţial asupra
poeticii barbiene, dar şi un veritabil compendiu
teoretic asupra liricii secolului XX.

Pentru cei familiarizaţi cu seria editorială de
autor „Ioana Em. Petrescu”, publicată de noi la
Casa Cărţii de Ştiinţă în ultimii ani, acest volum
vine să completeze în chip insolit profilul unui
intelectual prea puţin cunoscut în timpul vieţii şi
devenit, în deceniile scurse de la moartea sa, un
nume de succes al „vulgatei eminescologice”, cu tot ce presupune
omagiant, dar şi reductiv o asemenea ipostază.

„

14 x 20 cm, 302 pagini, 2007

Studii eminesciene

13 x 20 cm, 396 pagini, 2012, ISBN: 978‑606‑17‑0192‑6

Studii despre
Ion Budai-Deleanu
Ioana Em. Petrescu

Este pentru întâia oară că studiul de debut al
autoarei cunoaşte o reeditare: el a devenit, în
36 de ani, atât un titlu de referinţă în bibliografia
istoriei literare româneşti, cât şi o carte greu de
găsit în bibliotecile de specialitate. Încă de la
apariţie, caracterul său atipic s‑a vădit printr‑o
receptare critică adesea ezitantă în a „numi”
noutatea metodologică şi a înţelege îndrăzneala perspectivei;

13 x 20 cm, 360 pagini, 2011, ISBN: 978-606-17-0041-7

Ioana Em. Petrescu

Continuând seria de autor, editată în condiţii
filologice excepţionale la Casa Cărţii de Ştiinţă
începând din 2005, volumul restituie pentru
prima dată toate cele trei studii majore ale Ioanei
Em. Petrescu dedicate operei lui Mihai Eminescu: Eminescu, poet tragic (1978), Eminescu şi
mutaţiile poeziei româneşti (1989), Cursul Eminescu (1991), primele două – restituite integral,
după dactilogramele originale, necenzurate.
Sunt studii care au marcat ultimele două decenii
în înţelegerea operei eminesciene, numărându-se printre cele mai
importante referinţe critice ale domeniului.
13 x 20 cm, 540 pagini, 2007

Colecția Limbi și literaturi străine
Coordonator: Alexandra Blendea

Această colecție conturează una dintre cele mai importante trăsături ale editurii, respectiv fructuoasa
colaborare cu autori din întreaga țară, care au ublicat volume în limbile engleză, franceză, italiană,
germană, maghiară. Fie că este vorba de riguroase cercetări științifice în domeniile lingvistică,
gramatică generativă, comunicare, cultură și civilizație sau studii critice, volumele din această colecșie
rezonează cu interesele fiecărui filolog.

English-Romanian Dictionary of
Name-related Terms. Dicționar
englez-român de termeni
referitori la nume

13 x 20 cm, 232 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1668-5

La traduction : crapaud ou
Prince charmant?! Aspects
culturels de la traduction du
conte merveilleux

The doctoral compendium entitled Literary
Studies in Norwegian Literature collects a part
of the research work of PhD students of the first
Norwegian studies specialisation I have initiated
as a scientific coordinator for the doctoral school
of Linguistic and Literary Studies at the Faculty of
Letters of Babeş-Bolyai University in Cluj.
As revealed by their contributions, the authors of the volume have
an implicit background in Norwegian language and literature as a
prerequisite for their research. (...)
17 x 24 cm, 190 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1577-0

O debate parlamentar em
Português (portugal, brasil) e
Romeno:
Análise pragmático-discursiva
Veronica Manole

Interkulturelle Kommunikation
(Deutsch). Handreichung für
Studierende der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften und
Unternehmensführung
Maria Parasca
(...) Hervorzuheben ist die große und vielfältige
Dokumentation der Autorin, die den „Handreichungen” zugrunde liegt. Die bibliographische
Liste ist beeindruckend und umfasst die neuesten Publikationen auf
dem Gebiet. Die gelungene graphische Präsentation des Materials
trägt zum besseren Verständnis des Textes bei. Durch die Besprechung von kulturtangenten Themen stellt die vorliegende Vorlesung
eine willkommene Ergänzung der Allgemeinbildung der Studierenden dar. ~ Dr. Elena Viorel
13 x 20 cm, 100 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1646-3

Fachsprache
Wirtschaftsdeutsch. Eine
Handreichung für Studierende.
Teil I
Maria Parasca
17 x 24 cm, 68 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1333-2

15 x 20 cm, 388 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1364-6

Not Only Taboo: Translating
‘The Controversial’ Before,
During and After Communism
Ana-Maria Pâcleanu
Literature is considered to be a form of art, but
it can also be the illuminating element causing
revolt as well as a powerful means of propaganda and manipulation. On the one hand, the
subject matter and state of affairs illustrated by
some writers make reference to, allude to, mock
at or even criticise systems of authority and unravel the drawbacks of
obeying them. On the other hand, literature can promote and support
views, doctrine or ideology or just describe aspects referring to taboo
subjects like politics, religion, social issues or eroticism.
15 x 21 cm, 336 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1351-6

On Writers as Translators / Sur
les écrivains-traducteurs
Daniela Hăisan
The overarching aim of this book is twofold, as
it dwells on a sociology of translation in both
theory and practice. On the one hand, it seeks
to provide a theoretical overview of this newly
emerged interdisciplinary field; on the other, its
main concepts are put to the test while analysing
translation as a side activity (as delivered by
writers and / or academics). The study focuses
on (seven) Romanian translators only but is intended as a tribute to
translators in general.
15 x 21 cm, 280 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1036-2

Fachsprache
Wirtschaftsdeutsch. Eine
Handreichung für Studierende.
Teil II
Maria Parasca
17 x 24 cm, 68 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1334-9

True Tales. A Case for Literary
Journalism

Le roumain, par contre, fait plutôt figure de
langue mineure, voire exotique, en France. La
conséquence immédiate en est une connaissance moindre de la culture qu’il représente et le
statut inévitablement marginal de ses biens culturels. Étant donné le statut de leur langue dans le monde, les auteurs
roumains n’arrivent que peu ou pas du tout à se faire connaître dans
le texte et dépendent dans une très grande mesure des traductions
pour atteindre un public autre que le public national.

(…) Com base nestas reflexões sobre a natureza
agonal dos debates parlamentares e a relevância
das mesmas para as sociedades democráticas,
tentaremos na nossa investigação responder à
pergunta: “Como se fala hoje nos parlamentos de
Portugal, do Brasil e da Roménia?”. Sendo esta interrogação demasiado
geral e abrangente, pois abre perspectivas de pesquisa muito variadas
– como comprova a diversidade dos estudos apresentados no estado
de arte –, decidimos limitar as análises comparativas a dois aspetos
que nos pareceram relevantes: a arquitetura dos debates parlamentares – com a sua estrutura sequencial, o funcionamento da negociação
conversacional e a dinâmica do binómio pergunta-resposta(...)

This book has been prompted by a number of
beliefs and assumptions whose (in)validation
process has required research into different but
related fields, namely journalism, semantics and
narratology. Hence one of the major challenges
of our attempt, which has consisted in collecting
enough relevant data from each of these fields
to allow us a balanced answer to the main question raised by our
original hypothesis, which was whether or not we can talk about a
continuum between factual and fictional forms of narration.

17 x 24 cm, 394 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1588-6

17 x 24 cm, 456 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1511-4

15 x 21 cm, 280 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1323-3

Alina Pelea

This book started with an empirical observation of
the many available sources of entertainment – both
in the media and in literature – that wide audiences
of viewers and readers derived pleasure from, as
well as a sense of connection to certain types of films and fictional texts, whose main topic was always
of a certain supernatural, unheimlich, kind. What
could be seen with the naked eye was that films, TV
series, fan fiction, and specialized fiction began to
contain similar character typologies and drew similar viewers and readers,
who began expressing a demand for more of such outlets, showing in the
process a hidden need for subversive mechanisms of coping with contemporary reality and justifying the increasing success of these texts and films

Ioana Gabriela-Nan

La Literatura Fantastica en
Hispanoamerica
Dan Gabriel Rujea, Viorel Rujea
Este libro bien podría titularse „la literatura realista hispanoamericana” o „”la literatura mágico-realista en Hispanoamérica”, si tenemos en cuenta
la confusión terminológica existente a esta fecha
entre los demasiado discutidos conceptos de
fabtástico, realista o mágico-realista.
Vamos a tomarlos por turno y pasar revista a las
principales opiniones críticas que han venido
perfilándose en los últimos decenios alrededor de ellos.
15 x 21 cm, 254 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1202-1

Literary Duality in America:
Immigrants, Outsiders, Slaves
Smaranda Ștefanovici
America has been and continues to be a country
of immigrants. Going to America means entering
a vibrant melting-pot of cultures. Whether they
went in the great waves of migration of past centuries, or more recently as economic migrants, or
as refugees fleeing from wars and dictatorships,
migrants are faced with the same questions of
adaptation and survival.
15 x 21 cm, 250 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1196-3

FILOLOGIE

Colecția Limbi și literaturi străine

Onomastic studies in Romania have got a long
and prolific tradition, particularly due to the
research undertaken by some reputed linguists
such as acad. Alexandru Graur, Nicolae A. Constantinescu, Teodor Oancă, Domnița Tomescu, Gheorghe Bolocan,
Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Mircea Ciubotaru etc. Studies on names, both theoretical and applicative, have been thriving in academic
institutes, university research centres and doctoral schools across the
country. However, we are not familiar with any systematic lexicographic approach to Romanian onomastic terminology, which justifies
our enterprise.

Sanda Tomescu Baciu, Fartein Th. Øverland

17 x 24 cm, 320 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1617-3

Alexandru Paul Mărgău

Colecția Limbi și literaturi străine

FILOLOGIE

Nadia-Nicoleta Morărașu

PhD Studies in Norwegian
Literature

Postmodernism is renowned for making the
notion of genre seem irrelevant, outdated, a
“blank parody” (Jameson 1991: 16-17). However, not everyone agrees with such a position
toward genre, as Rayment explains, “To dismiss
the notion of genre or to make it so general as to
be almost entirely worthless […] is essentially a
repudiation of literature. […]. It is […] impossible
to talk about texts without a concept of the conventions that bind and
divide them […]. It might also be added that it would be impossible to
have discourse within texts without notions of genre” (Rayment 2015:
12-13). Moreover, as Earnshaw states, “With Postmodernism the concept genre undergoes an epistemological revolution which renders
its reconceptualisation necessary” (1997: 223). (...) ~ Autoarea

Reading Monsters
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The English Eighteenth Century.
The Novel in Its Beginnings

Memorator de limba italiană.
Gramatică practică

Cornelia Macsiniuc

Laszlo Alexandru

Cartea de față este o lucrare de istorie și critică
literară, a cărei preocupare centrală este apariția
romanului ca specie literară în Anglia secolului
al XVIII-lea, în contextul unor procese ample de
schimbare socială și culturală. Ea nu-și propune
însă o istorie exhaustivă, ci, mai degrabă, o analiză
a parcursului romanului între anumite puncte de
referință, fiecare dintre operele discutate fiind văzută ca un moment
semnificativ în evoluția convențiilor romanești. (...) ~ Adrian Radu

Memoratorul oferă un şir de sugestii concrete,
imediate, tuturor celor care vor să înveţe corect
limba italiană. Scopul meu a fost nu de a parcurge întregul domeniu vast de studiu, ci de a pune
la dispoziţie jaloane şi de a clarifica probleme
esenţiale pe care le resimte vorbitorul român,
atunci cînd se apropie de limba Peninsulei.
Cartea adună esenţa cursurilor mele de limba italiană din aceşti ani, în
cadrul Colegiului Naţional “George Bariţiu” din Cluj.

13 x 23 cm, 316 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0995-3

14 x 20 cm, 160 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0831-4

„

A Practical Generative Grammar
with Exercises

Les prépositions de la
trajectoire en français et en
roumain: étude synchronique et
diacronique

Imola-Ágnes Farkas

The book starts out at basic concepts and adds
to these to enable the adequate description of
some more complex phenomena. It starts from
the beginning and tries to make a few assumptions about some basic linguistic notions (parts
of speech, some basic generative notions, the
structure of phrases). Starting with Chapter 4, it
takes a close look at some important generative phenomena and the
last chapters address specific aspects of the English language.

16 x 23 cm, 164 pagini. 2016, ISBN: 978-606-17-0968-7

Cristiana Papahagi
Le mouvement constitue depuis toujours un
vaste objet d’étude des sciences et des arts,
peut-être le seul sujet sur lequel se soient tous
exprimés : philosophes, physiciens, naturalistes,
peintres, devins et sorciers. La linguistique n’est
pas en reste, étudiant depuis plusieurs décennies la conception et la
verbalisation du mouvement, ses rapports à la cognition, ses structures grammaticales ou ses marques spécifiques.
16 x 23 cm, 262 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0838-3

Questions de filiation littéraire

Yvonne Goga, Simona Jișa

Simona Jișa
Nous avons remarqué qu’au XXeet XXIesiècles,
la littérature continue à embrasser les formes
des « écritures du moi ». La critique et la théorie
littéraire ont suivi de près cet intérêt, pour fournir
des instruments d’analyse appropriés. L’époque
structuraliste a offert, par Philippe Lejeune,Le
Pacte autobiographique (1975) dans une tentative de délimiter, du point de vue formel, l’autobiographie et les genres connexes. Mais avant et
après la parution de ce texte-phare, les spécialistes du domaine ont
montré comment les définitions ont du mal à circonscrire la richesse
textuelle du moi qui écrit sur sa vie ou la vie des autres.
15 x 21 cm, 216 pagini, 2018, ISBN:978-606-17-1319-6

La « filiation » suppose l’existence d’un fils/d’une
fille et d’un père/d’une mère biologique/spirituel(le)/adoptif/adoptive, vu(e)s à travers la
verticalité temporelle et les héritages implicites
ou explicites. Elle implique une quête identitaire
en se focalisant sur la structure, plus ou moins
éclatée, de la famille. Élargie, la famille comprend les grands-parents, les ancêtres, la tribu,
mais aussi tout être humain qui a eu un impact
sur la personnalité de l’individu, un maître (à penser).
15 x 21 cm, 158 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1426-1

Réécrire les mythes
Bianca-Livia Bartoș, Simona Jișa
Les auteurs des textes proposent des réflexions
variées sur cette question chez des romanciers
des dernières décennies du XXe siècle et du XIXe
siècle appartenant aux espaces littéraires français
et francophone comme Pascal Quignard, Michel
Houellebecq, Fatou Diome, Pierre Michon, Sylvie
Germain, Hervé Bazin, Michel Tournier, Fanch Babel,
Sony Labou Tansi ou Maryse Condé. Les articles
rendent compte de la dimension intemporelle des
mythes, qui fait d’eux la source de représentation de
notre monde et la source de l’expérience d’universalité et d’unité.
15 x 21 cm, 156 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1190-1

Pascale Roze, Pascale Roze, Le
chasseur Zéro. Filiations
impossibles
Simona Jișa

15 x 21 cm, 108 pagini, 2018, ISBN: 978-606-1387-5

(...) Multă vreme am vrut să păstrez secretul,
referitor la ceea ce văzusem; nu se cădea să divulg
absolut nimic despre misiunea care mi se încredinţase, în primul rând pentru că această misiune
n‑a fost poate îndeplinită – însă cine ar fi putut s‑o
ducă la bun sfârşit? – apoi întrucât şi cel care mi‑a
încredinţat‑o a dispărut. ~ Georges Perec

Teodora Cernău
À l’âge de l’extrême contemporain, nous sommes forcés de subir les caprices de la mode qui
s’impose dans la diffusion de tout objet et de
tout mouvement esthétique. Bien que ce sujet
soit jugé méprisable, frivole et superficiel dans
les milieux académiques, nous avons choisi d’adopter une posture scientifique face à la mode,
pour prouver qu’elle peut avoir une place dans le monde universitaire. À travers nos recherches, nous avons découvert un univers régi
par la pensée, par l’analyse et par l’esthétique. Cette thèse a l’ambition d’aborder la mode à trois niveaux: vestimentaire, comme fait de
société et en tant qu’esthétique, qui nous permettraient de faire la
liaison avec la littérature. ~ Teodora Cernău
13 x 20 cm, 442 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0666-2

Herve Bazin. Du milieu de la
famille a l’esthetique du roman
Simona Jișa, Anca Porumb
Je considère avec étonnement et modestie une
carrière que durant des annés rien n’annonçait.
Je sais ma chance et je trouve normales certaines
rancunes comme certaines résistances de la part
de gens qui ne comprennent pas toujours que ce
qu’on a été ne préjuge pas de ce qu’on devient.
Ne pas se trahir, ne pas se laisser récupérer,
c’est un souci. Mais il en est d’autres: surmonter ses contradictions, ses
fureurs, ses partis pris, vivre son âge, se remettre en question au nom
même d’une réussite toujours relative, toujours provisoire où finit par
dominer le sentiment d’avoir à la mériter davantage et d’assumer la
responsabilité que comporte une large audience. ~ Hervé Bazin
13 x 20 cm, 262 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0664-8

17 x 24 cm, 210 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0890-1

Décrire ou raconter.
En hommage au Professeur
Yvonne Goga
Dora Mănăstire
Intitulé « Décrire ou raconter », le volume donne
à lire des études minutieuses sur l’expérience
de l’écriture, vue comme oscillation entre la
beauté et la richesse de la description (ou bien
de la mystification) et le vraisemblable du récit
au plus près du réel. Évidemment, qu’il s’agisse
des textes remontant au XIXe siècle (comme
ceux d’Émile Zola) ou des romans de l’extrême contemporain (signés
par Pierre Michon, Pascal Quignard, Michel Houellebecq, Philippe
Claudel, Jean Echenoz, Michel Tournier) la dominante est la même :
le lecteur est le récepteur des faits et des états présentés par un (ra)
conteur qui (d)écrit, de manière plus ou moins poétique, l’existence.
Il est donc impossible de parler d’une séparation nette des deux
modes d’expression, ils coexistent dans chaque œuvre, preuve de la
double valence du langage – à la fois métaphorique (mystificateur) et
dénotateur (révélateur).
15 x 21 cm, 272 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-1027-0

FILOLOGIE

Colecția Romanul Francez Actual

Sylvie Germain et les mythes

Bianca-Livia Bartoș, Simona Jișa

15 x 21 cm, 304 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1138-3

Amélie Nothomb ou
l’esthétique de la mode

Colecția Romanul Francez Actual

FILOLOGIE

Colecția „Romanul francez actual” cuprinde monografii, volume de studii și traduceri care tratează
aspecte reprezentative ale genului românesc de expresie franceză din ultimele două decenii. Titlurile
apărute constituie rezultatul cercetărilor depuse de către specialiștii din țară atrași de domeniul literelor
franceze. Colecția este deschisă tuturor celor pasionați de romanul francez actual, adresându-se atât
mediului academic cât și publicului interesat de acest gen literar.

L écriture de la filiation

Le problème fondamental de la création et de la
vocation d’artiste est interrogé par Pierre Michon
dès son premier livre, Vies minuscules,et il ne
cesse de hanter l’écrivain tout au long de son
œuvre. « Comment devient-on écrivain ? », «
Comment devient-on peintre ? » semblent être
les deux questions directrices de l’entreprise
littéraire michonienne, que des textes tels Vie de Joseph Roulin,Maîtres
et Serviteurs,Le Roi du bois,Les Onze, ou encore Trois auteurs et Corps
du roi développent avec une originalité de style qui a valu à leur auteur
la réputation d’un des plus grands écrivains français contemporains.

Georges Perec

Coordonatori: Yvonne Goga, Simona Jișa

14 x 20 cm, 338 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1575-9

Sylvie Freyermuth, Simona Jișa

W sau amintirea copilăriei

Colecția Romanul Francez Actual

Essayiste et romancière, Sylvie Germain suit
deux directions complémentaires dans sa
création littéraire en faisant interférer, par le
mécanisme du travail de l’imaginaire artistique,
la configuration de l’acte littéraire et la fiction,
afin de chercher l’expression de l’accord avec le
monde.
Les articles montrent d’une manière plus ou
moins directe que Sylvie Germain utilise le
mythe pour instaurer son propre mythe, celui de l’Écriture créant le
Livre, objet d’art qui enferme le Mythe de la littérature.

Des arts visuels à l’écriture
romanesque dans l’œuvre de
Pierre Michon

„
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Colecția Belgica.ro

Coordonator: Rodica Lascu-Pop
Colecția „belgica.ro” pe care o găzduiește din 2003 și care astăzi reunește peste 30 de volume (studii
critice, teze de doctorat, traduceri literare, texte inedite) stă la temelia colaborării fructuoase pe care
Centrul de Studii Literare Belgiene o are cu editura; grație acestei colecții, autori belgieni francofoni de
ieri sau de azi sunt accesibili cititorului român.

Patricia
Geneviève Damas

„(...) Azi e ziua ta de naștere. Ai patruzeci și șapte
de ani. De când trăiesc cu tine, nu ți-am oferit niciodată nimic. Spui mereu că n-ai nevoie de nimic. Ca
și cum n-ar fi ceva important. Nu e adevărat, avem
cu toții nevoie de atâtea lucruri. Chiar și eu care mă
prefac indiferentă, care te provoc uneori doar ca să
mă joc. Am căutat ceva ce nu se cumpără, pentru
că tu îmi dai banii de buzunar și nu vreau să-ți oferi
tot tu cadoul. Deci, ceva care nu are preț. În țara ta
nu e ușor lucru. Am căutat mult și apoi am găsit. (...)” ~ Patricia

15 x 21 cm, 116 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1489-6

NU. Scrisori reunite, prezentate
şi adnotate de Jean-Luc Outers
Henri Michaux
Totul a început cu portretul gravat pe frontispiciul volumului Qui je fus (Cel care am fost),
primul său text publicat la NRF. Michaux îl taie
cu o cruce și un nu mânios. Suntem în 1927. Michaux are douăzeci și opt de ani. Se va lăsa totuși
fotografiat de câțiva fotografi de renume (Claude
Cahun, Brassaï, Gisèle Freund, Karl Flinker, Henri
Cartier-Bresson…). Dar nu va suporta să se recunoască pe acele clișee
în alb și negru, unde pozează în costum la patru ace, încât va interzice
categoric difuzarea lor.(...) ~ J.L. Outers
15 x 21 cm, 192 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1417-9

Noël în decembrie

15 x 21 cm, 202 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1356-1

Paşii pierduţi
Étienne Veharsselt
E oare o nebunie să te gândeşti că, din loialitate
şi din supunere faţă de părinţi, am renunţat într‑o
zi să vedem şi am uitat, totodată, lucrurile ai căror
martori naivi şi privilegiaţi am fost? Noi adulţii
credem cu tărie că obiectele sunt inerte, dar să
luăm în considerare, aici, o situaţie pe care‑am întâlnit‑o adesea, sau care ni s‑a povestit de‑atâtea
ori: suntem acasă şi ne căutăm ochelarii, zadarnic.
~ Autoarea
17 x 24 cm, 200 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0885-7

Élisa Brune afirmă că l‑a cunoscut pe Cioran la
hotărâtoarea vârstă de optsprezece ani, lăsându‑se bulversată de apetitul său pentru neant,
în chiar momentul în care acesta se pregătea
să‑l înghită. Sentimentul vidului a zămislit
vocea stuporii ce mocnea deja în străfundurile unei alte fiinţe. N‑a putut rezulta decât un
dans îndrăcit între autoare, Emil Cioran şi moartea însăşi. „Un tango
sălbatic în trei.”
13 x 20 cm, 228 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0842-0

Escale literare la Cluj. Antologie
bilingvă de autori francofoni /
Escales littéraires à Cluj.
Anthologie bilingue d’aut
Rodica Lascu-Pop
În jurul meu se discuta, cu discreţia cuvenită,
despre un volum de omagiu care să marcheze
cei 25 de ani ai Centrului şi emeritatul meu.
Dar lecturând aceste dedicaţii şi întorcându-mă în timp, cu o oarecare nostalgie de
altfel, pentru că unii dintre cei care semnează nu mai sunt printre
noi (ultimul care ne-a părăsit este Jean-Luc Wauthier), am realizat
dintr-odată cât de numeroşi erau scriitorii pe care i-am primit vreme de un sfert de secol: belgieni mai ales, dar şi francezi, elveţieni,
quebechezi, luxemburghezi, chiar şi un senegalez.
16 x 23 cm, 374 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0789-8

Maurice Maeterlinck şi
dramaturgia imaginii. Artele şi
literele în simbolismul belgian
Denis Laoureux

Numeroase, diverse, uneori redundante şi
adesea reeditate, scrierile lui Maurice Maeterlinck (1862-1949) s-au bucurat de un succes
critic de lungă durată. Acesta începe în 1889,
anul apariţiei volumelor Serres chaudes şi La
Princesse Maleine. Ecoul internaţional al pieselor Pelléas et Mélisande* şi L’Oiseau bleu**, dar şi cel al eseurilor
Le Trésor des humbles şi La Vie des abeilles***, multiplele traduceri
şi decernarea premiul Nobel pentru literatură în 1911, au suscitat
nenumărate comentarii. (...)
16 x 23 cm, 222 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0792-8

„

Michael Astner, Philippe Blasen

„Scrie-acum, scrie” este o inițiere în poezia
multilingvistică din Marele Ducat de Luxemburg. Antologia îi prezintă publicului din
România pe 26 de poeți luxemburghezi clasici
și contemporani, care au scris în patru limbi
diferite: luxemburgheză, germană, franceză
și engleză. Tematica culegerii o constituie
privirea poetică asupra țării luxemburgheze, precum și provocările
universale ale creației literare. Textele au fost alese de un colectiv
de membri ai Centrului Național de Literatură din Luxemburg și
traduse de Michael Astner, Philippe Blasen, Nora Chelaru și Monica
Moroșanu, sub coordonarea lui Philippe Blasen. Antologia apare în
cadrul Președinției luxemburgheze a Consiliului Uniunii Europene
la Casa Cărții de Știință din Cluj.

13 x 20 cm, 296 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0795-9

Colecția Nordica

Coordonator: Sanda Tomescu Baciu
Ideea colecției Nordica a fost inspirată de Seminarul internațional de traduceri literare norvegiene
pe care l-am organizat în colaborare cu Norwegian Literature Abroad (NORLA) din Norvegia la
Departamentul de Litere a Universității Babeș-Bolyai în noiembrie 2013. Spiritual acestui prim seminar
de trauceri norvegiene, organizat în România, prinde viață în Colecția Nordica prin promovarea
traducerilor literare direct din limbile nordice și a studiilor consacrate literaturilor nordice.

Perspectiva sofianică în Saga
regelui Harald. Studiu privind
articularea sensului din unghiul
textemelor kenning
Flavia Teoc

În lucrarea Perspectiva sofianică în Saga regelui
Harald – studiu privind articularea sensului din
unghiul textemelor kenning ne-am propus să
surprindem maniera în care categoria sofianicului, specifică spaţiului cultural european
răsăritean, se articulează în Saga regelui Harald, creaţie a evului mediu
timpuriu scandinav.
13 x 20 cm, 212 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1604-3

Refuz să gândesc
Lotta Elstad
Trad. din lb. norvegiană de Ana Suărășan
Refuz să gândesc este o carte vie care, încă de
la primul paragraf, ne face să uităm de propria
existență, transpunându-ne în realitatea Heddei
Møller, pe care o trăim fără suflare până la ultima
pagină. Elstad scrie ușor, dar tumultos, despre
teme contemporane precum avortul, Uniunea
Europeană sau politica, printre care se regăsesc
însă și cunoscute motive literare nemuritoare,
specifice mai ales literaturii norvegiene – dreptul de a decide asupra
propriei persoane și încercarea de a controla propriul destin.
13 x 20 cm, 228 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1647-0

Ceremonial nocturn.
Antologie de proză fantastică

Timpul necesar

Thomas Owen

Hanne Ørstavik

Thomas Owen, după adevăratul său nume
Gérald Bertot, ocupă un loc de seamă în
galeria fantaştilor belgieni, alături de scriitori
consacraţi ai genului precum Franz Hellens,
Jean Ray, Michel de Ghelderode, Jean Muno,
Anne Richter. Vocaţia sa pentru fantastic, gustul pentru scene terifiante, pline de încărcătură
emoţională, se manifestă încă din copilărie. ~ Rodica Lascu-Pop
13,5 x 20 cm, 232 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0697-6

Trad. din lb. norvegiană de Ovio Olar
Signe are 30 de ani și tocmai s-a mutat din oraș
împreună cu fiica și soțul ei. Plănuiesc să-și
sărbătorească Crăciunul împreună, însă vizita
neașteptată a părinților ei divorțați îi declanșează
o serie de amintiri dureroase. Cu mulți ani în
urmă, în nordul îndepărtat al Norvegiei, familia
ei s-a destramăt iremediabil, iar urmele acelei
traume o urmăresc până în prezent. Cu intuiție
psihologică perfectă, Hanne Ørstavik formulează o meditație uimitoare asupra răbdării și alienării conjugale.
15 x 21 cm, 208 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1474-2

Amanţii poligloţi
Lina Wolff
Trad. din lb. suedeză de Daniela Ionescu
„În dimineața următoare am fost trezit de lumina
care intra prin ferestre. Mi-am dat suficient
timp să mă dezmeticesc. Am rămas în pat şi
am văzut-o pe femeia care respira lângă mine.
Atunci mi-am amintit de noaptea care trecuse şi
am simțit cum un sentiment de neplăcere pune
stăpânire pe mine. Trăisem la înălțimea aşteptărilor pe care situația le crease, dar ea mirosise a
alcool, iar mâinile îi erau ca de gheață. Împreunarea fusese mecanică
şi fără viață, ca un lucru pe care îl faci pentru a venera amintirea altuia,
cu totul diferit, sau pentru a ține în viață speranța că mai poate exista
şi altceva, cu totul altfel. (...)”
15 x 21 cm, 202 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1374-5

Sextil Puşcariu şi exegeza
operei lui Henrik Ibsen în revista
„Familia” 4/ 16 maiu 1897 – 28
decembrie 1897: (9 ian. 189
Ștefan Gencărău, Sanda Tomescu
Spre a-i evidenția meritul, Pușcariu schițează un
istoric al speciei dramatice în discuție. Rigoarea cu care reface istoria dramei, pertinența în
prezentarea artei poetice antice, a mutației de la
dogma aristotelică pentru dramaturgi la canoanele în funcție de regulele trase din dramele lui Shakespeare ne dezvăluie
o dimensiune a personalității lui Pușcariu cu nimic mai prejos decât cea
în funcție de care suntem obișnuiți să îl apreciem. ~ Autorii
17 x 24 cm, 194 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1385-1

The Poetry of Jan Erik Vold and
the Norwegian Lyric Modernism
in the 1960s
Raluca-Daniela Răduţ
Raluca Răduț’s academic prowess as author of
this excursion into Jan Erik Vold’s poetry is all
the more valuable as it is solidly founded on
thorough knowledge of the Norwegian language and literature, which has allowed her access
to both primary and secondary literature on the
subject in the Scandinavian languages. (...)
17 x 24 cm, 354 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1287-8

FILOLOGIE

Colecția Romanul Francez Actual

„Autorul ne aruncă în vârtejul unei extraordinare
povești de dragoste care traversează cele două
războaie mondiale, între Noël, născut pe 25 decembrie 1909 într-o familie de fermieri belgieni și
Luise, fiica – "naturală" cum se spunea pe atunci – a
Klarei von Ludendorff, născută, din întâmplare, în
casa părinților lui Noël, în iunie 1914.
Îndrăgostit de Luise încă din prima clipă, personajul-narator va încerca necontenit, în ciuda despărțirii
și a vicisitudinilor soartei, să o revadă, să o regăsească atunci când o credea
pierdută, să o salveze (…).” ~ Marguerite Roman, Le Carnet et les Instants.

Élisa Brune

„Scrie acum, scrie” Antologie
de poezie luxemburgheză

Colecția Nordica

FILOLOGIE

Bernard Tirtiaux

Cu moartea în suflet. Ciorantango
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Sub umbrele adânci
Kari Fredrikke Brænne

Colecția Nordica

Trad. din lb. norvegiană de Cosmina Tom
„Îți amintești? Ce frumos era. Totul era atât de
frumos. Tu și eu – pe potecă. La adăpostul copacilor. Eu înainte, tu în urma mea. Lumina atunci
când ajungeam, razele soarelui răsfirându-se
în iarbă. Descuiam, intram. Vedeam că totul e
în regulă, toate erau la locul lor. Că nimeni nu
călcase pe acolo.

Umbre

Jon Fosse

Carl Frode Tiller
Trad. din lb. norvegiană de Simona Schouten
David nu-şi aminteşte cine e. Un anunţ în ziar îi
încurajează pe apropiaţii şi cunoştinţele lui să-i
scrie scrisori pentru a-i reda amintirile. Prietenul
din copilărie, Jon, un muzician pe cale să o ia
razna, tatăl vitreg, un preot în aşteptarea morţii,
şi iubita lui din tinereţe, Silje, o femeie imediat
de vârstă mijlocie care poate e pe cale să plece
de la soţul ei, se hotărăsc să răspundă. Scrisorile le oferă o şansă neaşteptată să povestească despre vieţile proprii în acelaşi timp în care
încercuiesc povestea lui David.
12, 5 x 20 cm, 288 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0686-0

Trad. din lb. novergiană de Anamaria Ciobanu
Umbre (2007) apare ca o piesă profund abstractă şi metafizică pe care Fosse o orchestrează pe
linia sensibilă dintre viaţă şi moarte. Umbrele-oameni au replici dezarmant de simple, lipsite de
semne de punctuaţie, prin care Fosse forţează
graniţele limbajului creând o piesă despre iubire, spaţiu, timp.

Colecția Literatură Europeană Contemporană
Coordonator: Alexandra Blendea

Ghidat de dl. director Mircea Trifu, colectivul nostru de redacţie a stabilit ca principal criteriu de alegere
a titlurilor din colecţie să fie acela de a oferi măsura umanităţii şi creativităţii din noi. Drumul parcurs de
editură pentru publicarea acestor volume include: contactarea editurilor şi a traducătorilor, realizarea
proiectelor pentru subvenţionarea traducerilor, operaţiunile redacţionale şi susţinerea unei promovări
permanene.

Colecția Literatură Europeană Contemporană

Trad. din lb. sudeză de Daniela Ionescu
1914, anul care marchează începutul marelui
război. Lars Tobiasson-Svartman, ofițer în marina
suedeză, este însărcinat cu o misiune militară
secretă: el trebuie să măsoare adâncimea unei căi
maritime din arhipelagul Östgötland și să verifice
posibilitatea deplasării pe acolo a navelor mari de
război. Dar ceea ce el caută, de fapt, este o adâncime la care sonda marină nu va atinge niciodată
fundul mării.

13 x 20 cm, 312 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1661-6

Negură deasupra lumii
Gustaw Herling-Grudziński
Trad. din lb. polonă de Vasile Moga
În descrierea comunismului, două titluri au jucat
în Polonia un rol primordial […]: Inny Świat
(Negură deasupra lumii) de Gustaw HerlingGrudziński şi Zniewolony umysł (Gândirea
captivă) de Czesław Miłosz. Cele două cărţi
descriu aceeaşi experienţă, dar văzută din două
perspective diferite.
Există în această carte episoade în care asistăm la o inimaginabilă sălbăticire şi înjosire a fiinţei umane, dar şi la eforturi eroice în căutarea
speranţei şi a libertăţii, a iubirii şi a prieteniei; cu alte cuvinte, tocmai a
acelor sentimente pe care lagărul îşi propunea să le distrugă în
întregime. ~ Włodzimierz Bolecki
15 x 20 cm, 342 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1596-5

Bronislaw Wildstein

Antonio Munoz Molina

Trad. din lb. polonă, prefaţă şi note de Constantin
Geambaşu
Bronisław Wildstein este unul dintre romancierii
şi jurnaliştii cunoscuţi în Polonia contemporană,
putenic angajaţi în schimbările survenite după
căderea sistemului comunist. Atent observator al
schimbărilor survenite în societatea poloneză în
noul context european, Wildstein surprinde în noul
său roman, Casa celor aleşi, ipostaze ale degradării
umane, în urma îndepărtării de valorile tradiţionale, fundamentale, aducând de data aceasta în vizorul narativ ceea ce se întâmplă în structura şi
organizarea mijloacelor de comunicare în masă. (…)
15 x 21 cm, 340 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1520-6

Trad. din lb. spaniolă de Melania Stancu
„Cineva poartă un secret, îl hrănește înăuntrul
său de parcă ar fi un animal care-l devorează, un cancer, celulele care se multiplică în
întunericul complet din corp, în întunericul
moale și umed, zguduit ritmic ca de o percuție
profundă, o conștiință pe care nimeni altcineva
nu o cunoaște și în care proliferează la fel ca
țesuturile canceroase amintirile obsesive, imaginile ascunse pe care nu le poate împărtăși cu nimeni, care nu-l
vor părăsi niciodată, care-l izolează de restul oamenilor. În amintirea și în privirea cuiva se află acum imaginile de neșters ale crimei,
o privire care se îndreaptă, chiar în acest moment, către un loc din
oraș, firească, senină, poate, ca privirea unui oarecare.”

Dragostea în timpul
schimbărilor climatice globale
Josef Pánek
Trad. din lb. cehă de Helliana Ianculescu
„(…) Și această întrebare te trezește la ora 4
dimineața, când nu este încă nici zi, nici noapte,
de când te-ai întors din Australia suferi de inimă și
acum bătăile inimii tale, dureroase și neregulate, te
trezesc, te așezi pe marginea patului, fiindcă inima
te aruncă din pat în aer, te sperii de moarte, căci
nicio inimă, te gândești disperat în sinea ta, nu poate să reziste! (...)Că nu
știi nimic despre el, nimic, deși este al tău și, cu toate că ai străbătut întreaga lume și ai trăit 9 ani în țări străine, la ce-ți este de folos dacă acum
după ce te-ai întors plângi de disperare…?” ~ Josef Pánek
13 x 20 cm, 166 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1694-4

Dulceața vieții
Paulus Hochgatterer
Trad. din lb. germană și note de Lorin Ghiman
Roman câștigător al Premiului Uniunii Europene
pentru Literatură, 2009
Premiul literaturii germane pentru proză criminalistică, 2007
Un thriller psihologic cu o intrigă inteligent construită și personaje distinctive. Werner Fuld, „Focus”. În romanul său, Paulus Hochgatterer respiră
adânc, oferă timp intrigilor secundare, împletește
cu atenție motivele, formulând totul cu precizie. Un mic univers întunecat
se creează… Sylvia Staude, „Frankfurter Rundschau”. Cartea nu este doar
un thriller criminalistic, ci este o poveste despre viață și abisurile în care te
prăbușești dacă ratezi calea potrivită. Christine Westermann, WDR.
13 x 20 cm, 232 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1648-7

Drumul spre nicăieri

Tot ce nu-mi amintesc

Jozef Mackiewicz

Jonas Hassen Khemiri

Trad. din lb. polonă şi note de Constantin
Geambaşu
„…după ce închizi coperţile aceste cărţi, te cuprinde regretul că s-a terminat atât de repede. Căci
este cel mai frumos roman polonez scris după
război… Józef Mackiewicz a scris un excelent roman politic, deoarece este un artist minunat şi un
publicist la fel de talentat. Drumul către nicăieri nu
este doar un epos despre violenţă, ci şi o excelentă cunoaştere a acestui mecanism. Consideraţiile din roman cu privire
la comunism şi la modalităţile de a lupta împotriva lui oferă o imagine
completă şi consecventă a unei concepţii publicistice originale.”
15 x 21 cm, 346 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1513-8

O viaţă de rezervă
Lidija Dimkovska
Trad. din lb. macedoniană de Octavian Blenchea
O viață de rezervă este o saga scrisă într-un
realism balcanic deja consacrat care poartă
cititorul de-a lungul a 28 de ani, din 1984 până
în 2012, și acoperă cu măiestrie locuri comune
cu care cititorul român se va simți cu siguranță
familiar. Lidija Dimkovska reușește să descrie cu
minuțiozitate nu doar drama unor personaje de
excepție, dar și spațiul comunist, libertatea care îi va urma, războiul,
familia disfuncțională, elementul religios, imigrația, plus o întreagă
panoplie de întâmplări împrăștiate pe trei continente, acoperind
pături sociale variate. Fapt care îi va aduce premiul Uniunii Europene
pentru Literatură.
15 x 21 cm, 380 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1537-4

Iugoslavia, lumea mea
Goran Vojnović
Trad. din lb. slovenă de Paula Braga Šimenc
Vojnović oferă cititorului, dincolo de o excelentă reconstituire a unei perioade bine definite
din istoria tumultuoasă a ultimelor decenii, o
emoţionantă – şi deopotrivă simbolică – poveste a
unei familii care se vede pusă într-o situaţie limită.
Fără să fie un text autobiografic, Iugoslavia, lumea
mea demonstrează și capacitatea scriitorului de
a utiliza indirect – și, cumva, oblic – experiențele personale și propriile
amintiri din acei ani în care lumea părea a-și fi ieșit cu totul din matcă.
Căci vechile locuri de joacă ale copiilor se transformă peste noapte
în câmpuri de bătălie, iar romanul acesta, în ciuda tonului voit lejer și
colocvial din cele mai multe pagini, este în egală măsură și o scriere de
atmosferă, tulburătoare în aparenta ei simplitate punctată de accente
meditative, care evaluează atent consecințele istoriei contemporane
asupra istoriei personale a oamenilor. (...) ~ Rodica Grigore
15 x 21 cm, 264 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1325-7

Trad. din lb. suedeză de Daniela Ionescu
Acum, retrospectiv, poate apărea ca spontan şi
plăcut. Dar atunci a fost invers. Era ceva forţat şi
rigid în toată povestea asta. Samuel încerca activ
să trăiască noi experienţe, dar era incapabil să se
bucure de ceva. Cu cât vorbea mai mult despre
îmbogăţirea capitalului de experienţă, cu atât se
simţea mai gol.
Făcea mici însemnări în notesul său pentru a nu
uita ce făcuse şi trăise. Se dădea de ceasul morţii că nu-şi amintea
fizionomiile oamenilor pe care îi întâlnise. Uneori mă întrebam dacă
memoria nu-i devenise deficitară exact pentru că era atât de preocupat să şi-o îmbunătăţească.
Dacă regret ceva? Sigur că sunt lucruri pe care le regret. Toată lumea
o face. Cel care spune că nu regretă nimic, minte. Purtăm cu toţii în noi
sentimente de pierdere, de durere şi de ruşine. E normal. ~ Autorul
14 x 20 cm, 294 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1161-1

Cititorul de la 6:27
Jean-Paul Didierlaurent
Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky și
Alina Pelea
Nu trebuie să fii intelectual ca să iubeşti lectura
şi scrisul. Cititorul de la 6:27 spune povestea lui
Guylain Vignolles, angajat la o uzină de reciclare a
hârtiei, care se încăpăţânează să prelungească un
pic viaţa cărţilor pe care e silit să le „ucidă”. Citeşte
cu voce tare în fiecare dimineaţă, în drum spre
serviciu, pagini recuperate din maşina de topit.
Salvează astfel… oameni: călători căzuţi pradă rutinei, pensionari fără
speranţă şi chiar pe el însuşi. Citind, Guylain Vignolles descoperă iubirea. În cel mai neaşteptat dintre locuri! ~ Rodica Baconsky, Alina Pelea
13 x 20 cm, 154 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1261-8

A cincea corabie
Monika Kompaníková

Trad. din lb. slovenă de Helliana Ianculescu
Romanul A cincea corabie a primit în anul 2011
prestigiosul premiu Anasoft Litera și a fost declarat cea mai bună carte a anului. Până în prezent,
a apărut în traducere în opt limbi, inclusiv în
arabă și germană. Pe baza motivelor cărții au fost
scrise mai multe scenarii studențești, un film de
desene animate, o monodramă, un spectacol de
teatru. Filmul de lung metraj „A cincea corabie”/
Little Harbour al regizoarei Iveta Grófová a fost prezentat în premieră
la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în anul 2017, unde a
primit Ursul de cristal.
15 x 21 cm, 186 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1229-8
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Henning Mankell

Lună plină

15 x 21 cm, 378 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1207-6

13 x 20 cm, 96 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0845-1

Abis

Casa celor aleşi
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15 x 21 cm, 321 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1198-7

Încercuire
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Tainiţa

Necropola

Christophe Boltanski

Boris Pahor

Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky și
Alina Pelea
Ne era teamă. De tot, de nimic, de ceilalţi, de
noi. De mâncarea stricată. De ouăle alterate. De
mulţimi şi de prejudecăţile lor, de urile lor, de
lăcomia lor. De boală, dar şi de mijloacele de a o
combate. De comprimatul absorbit după o lectură atentă a dicţionarului Vidal. De asfixierea cu
gaz. De înecat în mare. De o avalanşă la munte.
De maşini. De accidente. De oamenii în uniformă. De orice persoană învestită cu oareşce autoritate, deci cu puterea de a face rău. De
formularele oficiale. De procedurile administrative. De istorie, fie ea
măruntă sau măreaţă. De bucuriile înşelătoare. De albul care implică
negrul. De oamenii cumsecade care, în anumite împrejurări, se pot
preface în criminali. De francezii care se cred buni prin contrast cu cei
pe care‑i consideră răi. De vecinii indiscreţi. De natura schimbătoare a
oamenilor şi a vieţii. De ce e mai rău, pentru că e întotdeauna un lucru
sigur.

Trad. din lb. slovenă de Paula Braga Šimenc
În 1941, Boris Pahor, cel care ulterior avea să
fie considerat unul dintre cei mai reprezentativi
scriitori de limbă slovenă ai întregului secol XX,
pleca din Trieste, oraşul său natal, în Libia, pentru
a lupta pe frontul din nordul Africii în cel de‑al
Doilea Război Mondial, fiind mobilizat în armata
italiană. Avea să revină acasă după doi ani şi, la
puţină vreme, se va alătura mişcării de rezistenţă îndreptate împotriva naziştilor, astfel că la începutul lui 1944 va fi
arestat şi trimis în câteva lagăre de concentrare: Dachau, Natzweiler‑Struthof, Mittelbau‑Dora, Harzungen, pentru a ajunge în cele din
urmă la Bergen‑Belsen, de unde a fost eliberat la 15 aprilie 1945.
Aceste tragice experienţe vor sta la baza majorităţii scrierilor sale
literare, publicate începând chiar de la sfârşitul anilor ‘40 ai secolului
trecut; dar mai cu seamă vor reprezenta sursa de inspiraţie pentru
romanul Necropola (Nekropola, 1966).
13,5 x 20 cm, 208 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0830-7

Trad. din lb. spaniolă de Eugenia Munteanu-Alexe
Călăreţul polonez este unul dintre marile romane
ale prozei hispanice contemporane. Titlul trimite
la personajul eponim al unei pânze de Rembrandt
conservate la New York, creând astfel tensiunea
centrală care reprezintă adevărata temă a romanului: trecerea de la lumea rurală cu caracteristici sociale aproape feudale (dar o lume dotată, în acelaşi
timp, cu o veracitate profundă şi o demnitate exemplară în subjugarea
ei înăbuşită) la o organizare în care se volatizau semnele timpului tăcerii:
într-un cuvânt, istoria unei generaţii ce a ajuns să fie fiindcă pentru ea a
plătit literalmente cu sânge generaţia anterioară. ~ Pere Gimferre, El Pais
15 x 21 cm, 586 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0896-3

S-a întâmplat la întâi
septembrie (sau altcândva)

13 x 20 cm, 382 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0918-2

Morfina. Varşovia 1939: femei,
droguri şi trădare
Szczepan Twardoch
Trad. din lb. polonă de Cristina Godun
Cine este și cine se dovedește a fi Konstanty
Willemann pe parcursul celor 500 de pagini ale
romanului este greu de spus în câteva cuvinte,
întrucât întreaga lui identitate e definită de
stereotipurile naționale, sociale, etnice, culturale
și, nu în ultimul rând, personale. Prin intermediul
personajului său, Szczepan Twardoch ironizează prototipul mitologiei
naţionale, trufia şi totodată naivitatea polonezilor care continuă să
perceapă viaţa în aceleaşi coordonate perimate, depăşite, ale tradiţionalei ideologii patriotice. ~ Cristina Godun
14 x 20 cm, 456 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0829-1

François-Xavier Bellamy

Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky
Cei dezmoșteniți de cultură nu pot fi decât barbari;
iar cei care nu au primit nimic, care le-ar permite
să-și împlinească natura și să intre în relație cu altul,
nu mai au decât calea violenței. Brutalitatea lumii
actuale nu ține însă atât de creșterea efectivă a violenței, cât de extinderea indiferenței individualiste
în care trebuie să vedem consecința faptului de a refuza să transmitem
cultura.

Cartea parabolelor
Per Olov Enquist
Trad. din lb. suedeză de
Iulie 1949, O femeie stă întinsă pe iarbă, în faţa
unei case de vacanţă din Västerbtten. Citeşte,
aproape dezbrăcată, o carte a scriitorului astăzi
aproape uitat Bernhard Nordh. Un tânăr trece,
observă cartea şi femeia.
Despre scena de pe podeaua de lemn fără
noduri – el cincisprezece ani, ea cincizeci şi unu –
s-a vorbit mult deja. Niciodată o podea de lemn
dintr-un roman n-a stârnit atâta interes mediatic, şi asta nu depinde
numai de dragostea pentru literatură.
Cartea parabolelor este o mare aventură lectorială. E un joc serios, în
care autorul se plimbă prin romanele sale anterioare şi prin propria
sa biografie: povestea dintre femeie şi băiat se dezvoltă într-unul
dintre textele cele mai frumoase pe care Enquist le-a scris vreodată,
o scrisoare de la cineva care încă trăieşte către cineva care a murit. ~
Svenska Dagblade
12,5 x 20 cm. 232 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0507-8

Casă de zi, casă de noapte

Olga Tokarczuk – Câstigatoare a premiului
Nobel pentru literatură în 2018
Trad. din lb. polonă de Cristina Godun
Nowa Ruda este un mic oraş din Silezia, o
regiune care a fost parte din Polonia, Germania
şi fosta Cehoslovacie. Când naratoarea se mută
acolo, ea descoperă că totul şi fiecare om are
câte-o poveste. Cu ajutorul Martei, vecina sa
enigmatică, povestitoarea adună aceste istorii,
trasând evenimentele comunei de la întemeiere
la vieţile sfinţilor săi, până la un bărbat ce declanşează tensiuni când
moare pe graniţă. Iese la iveală mesajul că istoria – nu contează cât
de umilă – este infinită: săpând la rădăcinile unei case ori cutărei vieţi,
putem vedea legăturile, nu doar cu propriul sine şi visele fiecăruia, ci
cu întregul univers.

„

13 x 20 cm, 304 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0663-1

Mici fabule
Etienne Ruhaud
Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky şi Alina
Pelea
Într-o seară, deschid fereastra camerei. Vântul mă
soarbe, trupul meu deasupra grădinii. Strig: vocea
mi se pierde în această mare. Mă poartă către orașul negru. Curentul e puternic. Mă văd deja strivit
de unul din turnurile de apă, uriași de frișcă în întuneric. Sângele meu curge în bazinele cu peștișori
roșii, ca nişte mici oglinzi văzute de sus.

15 x 21 cm, 66 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1492-6

O limbă venită de departe
Akira Mizubayashi
Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky şi Alina
Pelea
O limbă venită de departe constituie o admirabilă
analiză de parcurs lingvistic, o „lecție” pe viu despre respectul datorat cuvântului exact, care deslușește nemijlocit gândul. E o lecție de modestie
care recunoaște existența unor limite interioare pe
care nu putem spera să le depășim fiindcă suntem
copiii limbii în care ne-am născut. Idee ilustrată – în
nota autoreflexivă care îi este proprie, cu un soi de umor grav – de descrierea dificultăților pe care le întâmpină un japonez în a folosi spontan
apelativele (foarte frecvente în franceză!) ori limbajul colocvial, prea puțin
compatibil cu pudoarea și discreția tipic nipone.
15 x 21 cm, 218 pagini, 2019, ISBN:978-606-17-1475-9

Marx şi păpuşa
Maryam Madjidi
Trad. din lb. franceză de Rodica Baconsky şi Alina
Pelea
„(...) Cu o provocare alăturând inocenţa şi reversul
ei. Ca să descoperi mai apoi că şi Marx, şi păpuşa,
figuri emblematice, rezumă şi proiectează totodată
traiectorii existenţiale, în căutarea disperată a unui
adevăr ce li se refuză cu obstinaţie. Marx, orizont
precar al unei revolte ce aspiră la o ordine a echităţii, iluzie a „egalitarismului”, mobilizând speranţele
unor generaţii şi sfârşind, jalnic, prin a le îngropa visele la rădăcina unui
copac; păpuşa, împărtăşind acelaşi final, trădând deznădejdea unui copil
care-şi vede lumea risipită, în numele unor idei ori idealuri pe care nu le
înţelege.”
13 x 20 cm, 208 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1290-8

Colecția PROZOTECA

Coordonator: Alexandru Goldiș
Concurs anual lansat de editură adresat tinerilor prozatori sub 40 ani din toată țara, sub jurizarea criticului
Alex Goldiș și scriitorului Horia Corcheș. Volumele câștigătoare sunt publicate gratuit de editură.

Rugină

Femei din Kevlar

Valentin Covaciu

Cristi Ardelean

Volumul Rugină a câştigat locul I la Concursul de
proză al editurii Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019
Proza lui Valentin Covaciu vine în siajul unei formule comportamentiste și terre-à-terre à la Jack
Kerouac. Nimic esențial sau totalizator nu pare
să se întâmple în Omul de tinichea/Rugină, mică
parabolă a reificării în societatea contemporană,
în care individul e permanent disputat de întâmplări de suprafață, obiecte, scene și „faze”. Cu
toate acestea, romanul nu poate fi lăsat din mână de la primele pagini
datorită unui talent de povestitor ieșit din comun pentru un debutant:
Covaciu are o bună imaginație anecdotică, fler psihologic, capacitatea
de a transcrie cu umor paradoxurile mărunte ale cotidianului și, nu
în ultimul rând, dezinvoltura stilistică necesară pentru a da voce unor
personaje excentrice.

13 x 15 cm, 362 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1552-7

Volumul Femei din Kevlar a câştigat locul II la
Concursul de proză al editurii Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2019
Război civil, pandemie, dezastru ecologic. E
nevoie de toate pentru ca omul să înțeleagă că
e necesară o nouă formă de organizare, motiv
pentru care Metropola e clădită în mijlocul
oceanului. O societate egalitară, în care doar
roboții muncesc și toată lumea pare fericită – cu
minime sacrificii politice, desigur. Poate învăța omul – animal cultural
și procedural – din greșelile trecutului sau suntem condamnați de
propriul destin biologic să repetăm până la sfârșitul timpului același
parcurs tragic?
13 x 15 cm, 188 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1541-1
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Trad. din lb. slovacă de Helliana Ianculescu
Această povestire cvasiromantică devine neobişnuită prin contextul istoric în care are loc, ceea
ce permite autorului să marcheze principalele
etape din istoria Slovaciei în perioada 19381968: primul stat slovac, ocuparea Slovaciei de
către unguri, protectoratul, Insurecţia Naţională
Slovacă, cotitura din luna februarie, teroarea comunistă din anii ‘50,
revoluţia ungară din 1956, dezgheţul politic din timpul lui Hruşciov,
Primăvarea de la Praga şi din Cehoslovacia, invadarea ţării de către
trupele ţărilor membre ale Pactului de la Varşovia.

Dezmoșteniții. Transmiterea
– extremă urgență

Colecția PROZOTECA

FILOLOGIE

Pavol Rankov

Coordonator: Rodica Baconsky

Colecția Traducem lumea

Antonio Muñoz Molina

Colecția Traducem Lumea

13 x 20 cm, 222 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1493-3

15 x 21 cm, 280 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1091-1

Călăreţul polonez
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Dragonul

De ce plângeţi, domnişoară?

Mihaela Ghiorghiţă

Ilinca Bălaş

Roman câştigător al concursului Naţional de
proză 2011
Subiectele terre-à-terre au mai făcut, nu-i vorbă,
obiectul tinerilor scriitori recenţi. Puţini au reuşit
însă să se desprindă stilistic de la sol, creând în
plus prejudecata că minimalismul ar reprezenta
singura cale de acces spre actualitatea imediată. Scris când cu mină umoristică, când cu forţă
dramatică, trădând o moblilitate de expresie puţin
obişnuită la un debutant, „Dragonul” Mihaelei Gheorghiţă reuşeşte să
demonstreze exact contrariul: fabulosul şi imaginativul nu doar că nu
dizolvă temele cele mai fierbinţi ale actualităţii, dar le sporesc acuitatea.
Sex, droguri şi imigraţie în cheie fantastică, aşadar, cum puţini dintre noi
şi le-ar fi putut închipui. (Alex Goldiș)
13 x 20 cm, 440 pagini, 2011, ISBN: 978-606-17-0015-8

Între camarazi
Cristi Chiţău

13 x 20 cm, 304 pagini, 2010, ISBN: 978-973-133-829-3

„

Colecția Biblioteca Indiană
Coordonator: Mihaela Gligor

Colecția Biblioteca Indiană are ca obiectiv principal promovarea culturii indiene și o mai bună înțelegere
a valorilor ce fac din India o poveste fără de sfârșit. Persistența istoriei este imaginea definitorie a Indiei și
face mai interesantă tranziția de la India imemorială la India de astăzi. Prin volumele publicate în colecția
de carte Biblioteca Indiană aducem esența Indiei la Cluj-Napoca.

Maitreyi Devi. Povestea
adevărată

India. Scrieri despre cultura,
istoria şi identitatea indiană

Mihaela Gligor

Amartya Sen

Ce nu a mărturisit Maitreyi nimănui, și ce trebuia
Maitreyi să-i ierte lui Mircea? Ce anume s-a întâmplat din care ea a spus „doar că m-ai sărutat
din întâmplare pe frunte”, în timp ce mama ei
„știa tot”? Acest ne-spus, acest secret i-a apăsat
pe amândoi ani de-a rândul și mă îndoiesc că
el putea fi răs-cumpărat într-un loc precum
Chicago în 1973, ori prin cele scrise de ei mai înainte sau după. Eliade
a crezut că a salvat, dacă nu chiar răs-cumpărat, secretul dragostei lor
prin roman, Maitreyi a crezut același lucru prin contestarea lui violentă
în memorialistică, limitând dragostea la spiritual în cartea ei, dar scriind separat poeme aprinse.

15 x 21 cm, 170 pagini, 2019, vISBN: 978-606-17-1420-9

13 x 20 cm, 200 pagini, 2011, ISBN: 978‑606‑17‑0028‑8

Amartya Sen ne oferă o extraordinară călătorie prin istoria şi cultura indiană. Rāmāyana şi
Mahābhārata, Vedele şi Upanishadele, marele
împărat Ashoka, călugării indieni ce au dus
budismul în China, învăţaţii de la Nālānda,
schimburile culturale dintre India şi China, contribuţiile extraordinare din lingvistică, matematică,
astronomie, ştiinţe, sistemul zecimal, poezia lui Kālidāsa, înţelepciunea
lui Akbar, arta mogulă, geniul lui Rabindranath Tagore, pioşenia lui
Mahatma Gandhi, reprezentarea artistică a lui Satyajit Ray, sistemele
calendaristice proprii, dezvoltarea economică, industria şi comerţul,
influenţele de toate felurile ce au venit de-a lungul vremii atât de la
englezi, cât şi de la francezi sau portughezi, discuţiile despre religiile
şi tradiţiile Indiei.
13 x 20 cm, 430 pagini, 2010, ISBN: 978-973-133-797-5

Poveşti de-odată
Cristina Bălan
Menţiune la Concursul Naţional „Colecţia de
proză” 2010
După un volum de versuri, Strict sâmbăta, şi
microromanul Abateri simple, Cristina Bălanintră în prozoteca editurii cu câteva poveşti (auto)
ironice, dezinhibate, cinice şi spirituale rostite cu
instrumentele spumoasei generaţii internautice.
Feminista şi habotnicul (cea mai consistentă dintre
prozele volumului) e o savuroasă love story în stil
nou. Doi oameni (şi două culturi) comunică prin mesaje şi emoticoane
(„trăncănim în fiecare seară, câte-n lună şi în stele, ore întregi”), se mişcă
dezinvolt unul în întâmpinarea celuilalt şi se descoperă complementari şi
liberi în marele sat mondial. O fac traversând dezinvolt şi pe cont propriu
prejudecăţi, restricţii, spaime şi iluzii – „Simt ca niciodată că pot să mă
mişc şi că orice direcţie aş lua e cea corectă. N-am nici o întrebare, îmi
pare că le-a trecut vremea, deşi n-au avut nici timp să fie. Irosim cu-atâta
neatenţie şuviţe groase de minute din acest râu al vieţii încât, dacă gustul
devine deodată savuros, mai are importanţă că încercarea de a sorbi
totul ne poate îneca sau strivi?”

Maitreyi Devi, Mac Linscott Ricketts

Tradus din limba indiană de Dana Sugu

Maitreyi Devi

Prezentul volum de corespondenţă conţine
scrisorile pe subiectul „Mircea Eliade” schimbate
între Maitreyi Devi şi profesorul american Mac
Linscott Ricketts (fostul student şi biograful american al lui Eliade) în intervalul 1976‑1988. Scrisorile conţin detalii despre viaţa celei cunoscute
nouă, românilor, ca „personajul” Maitreyi Devi,
dar şi amănunte referitoare la perioada în care
Mircea Eliade s‑a aflat la studii în India. Scrisorile
redau sentimentele amestecate ale femeii care l‑a inspirat pe Eliade şi
detalii surprinzătoare despre revederea celor doi (Maitreyi şi Eliade),
care a avut loc la Chicago în 1973.

Maitreyi este un personaj. Unul exotic, fermecător, cum nu mai este altul în literatura română.
Inspirat din realitate, ce-i drept, însă acoperit cu
iscusita imaginaţie a celui ce i-a dat viaţă: Mircea
Eliade. Oricum am lua-o, pe calea imaginaţiei,
ori pe cea a realităţii, legătura dintre Maitreyi şi
Eliade nu poate fi negată sau trecută cu vederea.
Însă povestea din spatele romanului Maitreyi al
lui Eliade, sau a celui răspuns, Na Hanyate, semnat de Maitreyi Devi
şi publicat la 40 de ani distanţă, nu face obiectul rândurilor de faţă.
Mereu în slujba celorlalţi.

13 x 20 cm, 114 pagini, 2012, ISBN: 978-606-17-0234-3

13 x 20 cm, 232 pagini, 2007, ISBN: LIPSA

Colecția Poezie

Non credo

Curcubeie de benzină

Constantin Rîpă

Sorin Chiperi

„…un artist trecut pe la două altare”
Constantin Rîpă este unul dintre acei rari poeţi
care, aflându-se în Vasul etanş al muzicii, în lumea
sunetului pur, aude deodată cuvinte şi-n revelaţia
ce-i este dată, se trezeşte jucându-se cu ele.
Mai târziu, când i se va îngădui de către compozitor, va afla că acest alt joc periculos se numeşte
poezie.

13 x 15 cm, 122 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1554-1

„Într-o lume sufocată adesea de experimente
poetice gratuite, Sorin Chiperi vine cu o voce
distinctă, care te prinde în mreje narative fascinante. Mereu în tradiţie postmodernă, Sorin cultivă
o lirică reflexivă, cu voci celebrale ludice, ironice,
lucide, fără a neglija nucleele metaforice. O poezie
viabilă, curajoasă, îndârjită, cu paliere multiple,
cu limbaj dezinhibat, fără încifrări inutile, într-un
puzzle ce tinde spre scufundări abisale. Un volum
de excepţie, focalizat pe intensitatea emoţiei, cu demers chirurgical spre
sfere aforistice.”
15 x 21 cm, 110 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1317-2

FILOLOGIE

Colecția PROZOTECA

Tagore la gura sobei in Mongpu

Colecția Poezie

FILOLOGIE

13 x 20 cm, 130 pagini, 2010, ISBN: 978-973-133-826-6

„

Corespondenţă 1976-1988

Colecția Biblioteca indiană

Între camarazie un roman al adolescenţei surprinse
în criză. Un elev proaspăt admis la Şcoala militară
din Sibiu experimentează viaţa în toată complexitatea ei: iubiri trecătoare ori obsesive, prietenia şi
sentimentul apartenenţei la o comunitate, pofta de
viaţă şi Revoluţia din ’89. Astfel, Cristi Chiţău reuşeşte să surprindă tocmai constanţa subiectului în
contextul unor variabile sociale şi istorice, de multe
ori, traumatizante.

Manuscris câştigător al Concursului Naţional
„Colecţia de proză” 2010
„Domnişoară, am o veste proastă. Este ora opt
dimineaţa. Începe o nouă zi.” Aşa se deschide
cartea despre iubire, trădare, încredere, deziluzii şi
speranţă, adică despre viaţă pur şi simplu, a Ilincăi
Bălaş. Eroina ei face parte din „categoria mică de
oameni care privesc începutul fiecărei zile cu o
oarecare nedumerire”. Ea seamănă şi cu mirarea
pusă de obicei în seama poeţilor şi filosofilor, de aici rezonanţa melodică
a multor secvenţe autoreflexive. La cei 30 de ani ai ei, Alina încearcă să
răspundă pe îndelete, pe nerăsuflate şi în mai multe variante la întrebarea
din titlu. Alex Goldiş are dreptate: „Pe cât de banală e relaţia amoroasă
dintre Andrei şi Alina, doi sceptici de meserie, pe atât de plină de nuanţe
devine ea în finele montaje introspective din De ce plângeţi, domnişoară?. Fineţea analizei şi acuitatea detaliului psihologic, puţin obişnuite la
debutanţii din ultimii ani, răstoarnă potenţiala dramă telenovelistică într-o
poveste enigmatică despre deziluzie, midlife crisis şi tocirea ireversibilă a
sentimentelor.”
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Să nu visezi şerpi albaştri

Contemplând eternitatea

Lexic comun/Lexic specializat

Alexandru Jurcan

Constantin Cubleşan

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Să nu visezi şerpi albaştri –
e un semn din Regatul Morţilor –
iar dacă visul nu te părăseşte
cheamă-ţi căprioare despletite
porneşte tobele copilăriei
alungă-ţi sufletul din valea plângerii
deschide-ţi ochii şi reîntoarce-te
la singura fericire posibilă.
15 x 21 cm, 128 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1125-3

Alintpoeme
Mirela Bălan
Mirelei Bălan configurează atipic în scriitură, lirismul preludic (presimţire, aşteptare, dulci-amare
incertitudini, senzualitate difuză, ambiguitate
deschisă, claustrare prenatală, carnalitate irizantă, procesualitatea naşterii, discurs al dispersiei
etc.), lirismul ludic (dăruire maternă, patetism
specific, uitare de sine, timp suspendat, unitatea
contrariilor etc.) şi lirismul postludic (melancolie,
meditaţie, amintire, spaţiu al evanescenţei, întrebări prospective, introactive, concesive, imperative etc.).
13 x 20 cm, 68 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0934-2

Colecția Poezie

Oglinzi alchimice

„

Persida Rugu

Scriam, la debutul delicatei poete Persida Rugu,
despre natura imnică şi pregnant impresionistă a
poeziei sale, despre afinitatea ei cu acea măiastră
artă a haiku-ului, care ne prinde în plasa-i emoţională, în vraja reverberaţiilor dimprejurului în care se
validează liric momentele de graţie ale existenţei.
Poeţii adevăraţi rămân mereu egali cu ei înşişi. Aşa
încât, maturitatea poetică a doamnei Persida Rugu
ne întâmpină cu acelaşi discurs liric de elegantă
discreţie, cu acelaşi cântec şoptit, un murmur care lasă spaţii generoase tăcerii şi aduce eul poetic în proximitatea cititorului, sensibilizând
receptarea. O poezie de notaţie dar plină de sens, în care se armonizează
fulgurant omenescul şi cosmicul în care acesta se oglindeşte.

„Poezia pe care o scrie este viabilă fiindcă aduce
la ospăţul literaturii sale emoţia întâlnirii traseului
existenţial cu marile întrebări, al căror ecou este
stăruitor în gând. Confruntarea cu ele este acceptată ca inevitabila întâlnire cu soarta, de aceea
se întreabă şi ne împărtăşeşte deducţiile cu o
linişte ceremonioasă. Concluziile sale se încheagă
nu odată sub supraveghere livrească, care face
deliciul unor trimiteri încorporate în text şi a căror
alegere ştie să avertizeze (…) Viaţa trece aproape de la sine în înserarea
ei, iar poetul o ajustează, dându-i contur. El ştie şi simte că înţelesurile
mari stau în lucrurile mici.” (Titu Popescu)
13, 5 x 20 cm, 56 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0727-0

17 x 24 cm, 144 pagini, 2018, ISSN: 1582-134X

Poeme
Edgar Allan Poe
Poe avea să rămînă pentru unii dipsoman dement,
pentru alţii martir al literelor. A fost comparat cu
Toma d’Aquino şi cu Goethe, cu Lucifer şi cu profeţii Vechiului Testament. Boem decadent şi sfînt
deopotrivă, necrofil notoriu şi poète maudit, faima
lui s-a clădit pe ditiramb şi diatribă, pe o dialectică
multă vreme ireconciliabilă. Astăzi, geniul său nu
mai trebuie apărat. Vîrtelniţa timpului a scos la
lumină liniile de forţă ale operei sale polimorfe,
încît nu-i exagerat a spune că Poe este unul dintre cei mai citiţi autori,
cu influenţa cea mai mare şi mai durabilă; iar secretul acestei influenţe
constă în universalitatea spiritului său creator, care a abordat, cu aceeaşi
pătrundere şi măiestrie, genuri diverse precum poezia, povestirea fantastică, nuvela poliţistă, romanul ştiinţifico-fantastic (acestea două din urmă
chiar invenţia lui), drama lirică, eseul literar, cronica teatrală, pamfletul,
satira etc.
14 x 20 cm, 254 pagini, 2014, ISBN: 978-606-17-0619-8

13 x 20 cm, 136 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0804-8

Colecția Reviste

Ajunsă la a VIII-a ediţie, manifestarea sub
denumirea „Zilele culturii slave” s-a desfăşurat
în perioada 21-23 mai 2015, la Facultatea de
Litere din Cluj-Napoca şi a fost organizată de
către Departamentul de limbi şi literaturi slave, în
colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din România
şi cu Centrul Cultural Rus.
16 x 23 cm, 502 pagini, 2016, ISSN: 2284-9270

Communication interculturelle
et littérature nr. 22 / 2015 vol.2
Alina Crihană

Perspective
Veţi putea citi în numărul de faţă un substanţial
Dosar cu articole semnate de Mircea Martin, Corin
Braga, Liviu Papadima, O idee exprimată succint de
Sofia Dobra, Ancheta care a investigat construcţia
identităţii prin studiul limbii, Glosarul care tratează
noţiunea de literatură de patrimoniu. Semnalăm
câteva cărţi şi facem cunoscute multe evenimente
din viaţa şcolilor, desfăşurate şi sub egida ANPRO.

Quand on parle des textes fictionnels de Panait
Istrati, le probleme de la voix du narrateur vise
aussi les rapports entre cette voix et l’intention
de l’auteur matérialisée dans cette voix, d’autant
plus que des avant-textes privilégient la nature
du personnage, lié à la conscience / identité
humaine qui s’y trouve derriere. La voix unitaire
du narrateur vise l’homogénéité des récits, car elle est présente en
ouverture et en clôture du texte, après le voyage dans la mémoire des
lieux affectifs. Les voix des textes permettent la mise en scène d’une
représentation de soi, probablement mystifiée, d’un jeu autoréférentiel qu’entretient Istrati dans ses oeuvres.

17 x 24 cm, 144 pagini, 2018, ISSN: 1582-134X

15 x 21 cm, 128 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1125-3

Director: Alina Pamfil, Redactor-şef: Ioana
Tămăian

Echinox
Literatură: Ana Donțu, Andrei Dósa, Augustin
Cupșa, Alexandra Turcu, Radu Vancu, T.O. Bobe,
Olga Ștefan, Marin Mălaicu-Hondrari, Ruxandra
Cesereanu, Ciprian Măceșaru, Ion Buzu, Ionuț
Chiva, Alex Văsieș, Moni Stănilă, Cosmina Moroșan, Andrei Doboș, Claudiu Komartin, Sînziana
Șipoș, Mircea Pricăjan, Miruna Vlada, Ovio Olaru,
Elena Vlădăreanu, Bogdan Alexandru Stănescu,
Dora Pavel, Dan Coman, Livia Ștefan, Alexandru
Vakulovski, Vlad Moldovan, Krista Szöcs, Francisc
Baja, Ioana Vintilă, Andrei Zbîrnea, Doina Ruști, Florentin Popa, Vlad
Drăgoi, Alina Purcaru, Matei Hutopilă, Horia Corcheș, Daniel Coman,
Mihail Vakulovski, Victor Țvetov.
Traduceri în maghiară: Mihail Vakulovski, Ana Donțu, Alexandru Vakulovski (Mărcuțiu-Rácz Dóra),Dan Coman (Kovácz Péter).

Translation Studies
Mariana Neagu, Corina Dobrotă
“The present volume of the Translation Studies:
Retrospective and Prospective Views series includes articles by specialists from partneruniversities,
doctoral schools and academic research centres,
as well as relevant work authored by the members
of our own academic staff. A book review section is
added to round up the collection. The selection of
papers actually reflects the format and the objectives of the long-established tradition of translation
research carried out in the Department of English, Faculty of Letters,
“Dunărea de Jos” University of Galaţi.
17 x 24 cm, 228 pagini, 2017, ISSN-L 2065-3514

Doc.Eu. Revistă cu profil
academic. Nr. 5, an 2020

Cultural Intertexts. Year 6.
Volume 9/2019

Doc.eu revista cu profil academic

Michaela Praisler

Antroposfera e marcată atât de conștiința unității/omogenității ontice a umanității, cât și de
impulsul către clasificarea, ierarhizarea, segregarea ființelor umane. În acest interval dintre
conștiința atributelor universale ale omului și
nevoia de diversitate, iau naștere conceptele de
„etnie” și „rasă”.

The current issue of Cultural Intertexts – a Journal of Literature, Cultural Studies and Linguistics – comprises eighteen articles and two book
reviews signed by scholars and researchers from
seven countries. The articles focus on various
cultural manifestations and representations, as
well as on their subtle but relevant interrelatedness. Literary texts and contexts, public/media discourses, private
correspondence, visual art, museography, film and geopolitics are all
tackled in view of highlighting the real versus the imaginary, identity
(re)constructions, strategies of (re)writing, power structures, post-totalitarianism, manipulation and rhetoric, fictional cartographies, narrative techniques, translation and editing issues, linguistic contamination
and multimodal communication.
17 x 24 cm, 230 pagini, 2019, ISSN: 2393-0624

Lingua Language & Culture
Lingua Centre
The Lingua Journal Comprises: Thematic syntheses, theoretical studies and articles that evidence
the current stage in reserch relating to linguistics,
language teaching, literature and culture; Comments and interviews; Varia and Reviews
17 x 24 cm, 160 pagini, 2018, ISSN: 2068-5351

FILOLOGIE

Colecția Reviste

Colecția Reviste

Balasz Katalin, Ioan Herbil

21 x 29 cm, 66 pagini, 2018, ISSN: 1018-0478

21 x 29 cm, 148 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1676-0

FILOLOGIE

Revista Lexic comun / lexic specializat // General
Lexicon / Specialized Lexicon // Lexique commun
/ lexique spécialisé este fascicula XXIV a Analelor
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Consacrată studiului lexicului comun şi al celui specializat,
această revistă periodică răspunde interesului
lingviştilor pentru cuvânt ca unitate fundamentală a
limbii. Iniţiată în anul 2008 de conf. univ. dr. Doina
Marta Bejan, prof. univ. dr. Virginia Lucatelli şi
asist. univ. dr. Oana Magdalena Cenac, din Centrul de cercetare Teoria şi
practica discursului din Facultatea de Litere, revista şi-a propus să atragă
atenţia asupra importanţei cunoaşterii teoretice şi practice a lexicului unei
limbi, într-un moment în care destinul limbilor depinde de capacitatea lor
de a exprima şi a gândi realitatea în rapidă schimbare.

Dialogul slaviştilor de la
începutul secolului al XXI-lea,
Anul V, 1/2016

„
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Domeniul ISTORIE

Colecția Locuri Transilvane

Coordonator: dr. Marius Mureșan
Cele patru colecții reunite sub cupola generoasă a istoriei arată atașamentul editurii Casa Cărții de Știință
pentru promovarea studiului și rememorării trecutului. Acestea cuprind reeditări ale unor cărți-reper pentru istoria românilor, evocarea spațiului și culturii transilvane, alături de cercetări științifice, cu metodologii
de lucru actuale, asupra istoriei moderne și contemporane.

Colecția Biblioteca Valorilor Transilvane
Fontes historiae dacoromanorum.
Izvoarele istoriei românilor
G. Popa-Lisseanu

Documentele identitare ale unui popor reprezintă certificatul de naștere al neamului. Când și
unde ne-am ivit în lume, unde și când s-au aflat
cele mai vechi știri despre noi ar trebui să fie
pentru fiecare român întrebări esențiale, ca să nu
lase această problemă capitală la jocul hazardului, ca ea să poată fi speculată de adversari și neprieteni ai poporului
român. (...) ~ Mircea Popa
16 x 23 cm, 904 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1702-6

Ardealul. Ținuturile de pe Olt.
Ținuturile de pe Mureș

Cartea de Aur
Luptele politice-naţionale ale
românilor de sub coroana
ungară (vol. I-VIII)
Teodor V. Păcățian
Teodor Păcăţian a devenit foarte cunoscut
publicului român după publicarea operei sale
principale, „Cartea de aur sau luptele naţionale
ale românilor de sub coroana ungară”, apărută
în 8 volume, lucrare care i-a adus persecuţii din
partea autorităţilor, dar şi simpatia opiniei publice româneşti.
13 x 20 cm, 2016, ISBN: 978-606-17-0945-8

Părţi alese din istoria
Transilvaniei (vol. I-III)
Georghe Barițiu

Silvestru Moldovan
Ediţie îngrijită de Marius Mureşan
Cuvânt-înainte de Ion Taloş
Descriind două dintre ţinuturile ardelene cele
mai încărcate de istorie – Oltul și Mureșul –, de
ale căror frumuseţi a știut să se bucure el însuși
la faţa locului, Silvestru Moldovan se dovedește
lipsit de orice prejudecată: pe lângă ţinuturile
românești, el descrie şi zone locuite de maghiari ori de saşi (Oituz,
Trei Scaune, Covasna, Sibiu, Braşov, Mediaş etc.), dovedind nu numai
decenţă, ci şi superioritate morală. Impresionează plăcut siguranţa
valorii proprii şi a neamului său, ca şi respectul faţă de toţi locuitorii
Ardealului.

Candrea George, Frâncu Teofil
Cartea e una din cele mai bune lucrări de etnografie ce avem până astăzi cu privite la poporul nostru,
cu care ne fălim sau de care ne batem joc (de multe ori facem întâiul lucru pentru solemnităţi şi publicitate, iar celălalt în intimitate), fără să-l cunoaştem
cât e de plin de interes, de culoare, de energie – de
viaţă în manifestaţiile ei felurite. Cei doi moţi au
scris cu pricepere şi cu drag despre moţii lor – aşa cum nu și-a mai amintit
la noi nimeni despre ai lui din satul natal, din ținutul lui, după ce pașii i
s-au pierdut pe drumul de înstrăinare al traiului. ~ N. Iorga
15 x 21 cm, 350 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1467-4

Clujul şi Ardealul în epoca Marii
Uniri
Victor Lazăr
Sub titlul Clujul și Ardealul în epoca Marii Uniri,
cunoscuta editură clujeană Casa Cărții de Știință
oferă cititorilor o interesantă incursiune în istoria
Transilvaniei și a orașului Cluj, începând din Evul
Mediu până la începutul perioadei interbelice.
15 x 21 cm, 180 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1303-5

Dumitru Cerna

Ioan Ciorca

Cartea de față adună laolaltă politicienii clujeni
cuprinși în volumul Clujul administrativ. Dicționar
de persoane. 1992-2012, adăugându-i pe cei din
perioada 2012-2020, perioada referențială fiind,
așadar, 1992-2020, de la primele alegeri locale
libere și democrate, din februarie 1992, până la
cele din 27 septembrie 2020, exclusiv. Așadar,
unii sunt pentru prima oară prezenți în acest atotcuprinzător dicționar, alții, veteranii, continuându-și activitatea politică și
administrativă în spațiul binecuvântat clujean, laolaltă cu ceilalți.
16 x 23 cm, 404 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1690-6

Monumente și statui clujene
Ioan Ciorca
În prezentul volum, Ioan Ciorca ne oferă o nouă
surpriză, propunându-ne un ghid al monumentelor de for public ale Clujului. O scurtă privire
retrospectivă asupra istoriei recente ne va arăta
că monumentele și statuile au avut întotdeauna
un rol important în istoria acestui oraș. Există,
înainte de orice, problema vechilor monumente, amenințate la un moment dat cu dispariția,
pentru care trebuie găsite soluții de restaurare și
amplasare corespunzătoare.
13 x 20 cm, 416 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1616-6

Comuna Ceanu Mare
Remus Hădărean
17 x 24 cm, 2200 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1352-3

Biografiile marilor dragomani
(interpreţi) greci din Imperiul
Otoman
Epanomida I. Stamatiade
Fanarioţii au fost şi răi, şi buni, ca toţi oamenii,
dar unii dintre ei ne-au legat sau relegat – paradoxal – cu Europa vestică, cu lumea civilizată, cu
iluminismul şi cu despotismul luminat.
16 x 23 cm, 148 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0970-0

Transilvania şi locuitorii săi
(vol. I-II)

Această lucrare dedicată comunei Ceanu Mare
va deveni cu siguranță, în domeniul monografiilor locale, care cunoaște o semnificativă dezvoltare în ultimele decenii, un titlu de referință.
Calitățile care impresionează la autorul acestui
volum, făcându-l pe cititor să îi acorde încrederea sa, sunt seriozitatea, competența și remarcabila cunoaștere a comunei și a locuitorilor săi.
Remus Hădărean a realizat această cercetare
cu determinare şi onestitate, dovedindu-se un autentic continuator
al tradiției ardelenești a luminătorilor satelor care au lăsat în urma lor
lucruri temeinice şi bine făcute. (...)” ~ Tudor Sălăgean
20 x 28 cm, 820 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1007-2

Istoria locală povestită de elevi
Marina Trufan, Marius Mureșan

Un tânăr intelectual, Auguste de Gérando (18191849), eseist şi iubitor de cultură, născut din tată
francez şi mamă italiancă, devenit ginerele unui
conte ungur Teleki (posesorul unui palat existent
şi astăzi la Satulung, în judeţul Satu Mare), a
ajuns să cunoască Transilvania profundă. (...)

Cunoaşterea istoriei locale este necesară pentru
o mai bună înţelegere a celei naţionale, care oferă
probele existenţei noastre, a continuităţii identitare. În timp ce evoluţiile sociale, politice, economice şi culturale româneşti din diferite epoci sunt
strâns legate de fenomenele petrecute la nivel
european, determinând felul în care fiecare şi-a
perceput prezentul, istoria locală a contribuit în
mare măsură la procesul de unitate naţională.

13,5 x 20 cm, 360 + 380 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0566-5

15 x 21 cm, 184 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1530-5

Auguste de Gérando

Ungaria şi Transilvania.
Transilvania.
John Paget
Când în 1838 lordul John Paget călătorea prin
Transilvania, cu aviditatea lui extraordinară de a
cunoaşte această parte a Europei, căsătorit fiind
cu o aristocrată ardeleană, el era conştient că
va realiza o adevărată frescă istorică a acestui
ţinut de care este deosebit de incantat, al cărui
farmec l-a transmis generaţiilor următoare cu o
vie forţă a expresiei, deosebit de convingătoare.
13 x 20 cm, 428 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0837-6

Aurarii din Munţii Apuseni
B. Roman, A. Sîntimbrean, V. Wollman

„Alesul aurului cerea un efort deosebit şi o mare
îndemânare din partea alegătorului, fiind cea
mai grea operaţie de prelucrare a minereului.
De felul în care îşi îndeplinea misiunea depindea
cantitatea de aur ce se realiza. (…)
Cântărirea aurului trezea în rândurile aurarilor
o mare emoţie şi un viu interes. Acum era momentul în care puteau să vadă rezultatul muncii
depuse.”
21 x 21 cm, 256, pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1158-1

Succesiunea de volume pe care le avem acum la
îndemână este unică prin cuprindere şi dezvoltare, restituind cititorului un Oraş-Monument plin
de semnificaţii istorice, păstrat în toată splen
doarea ce a început să o capete încă din veacul
al XVII-lea. N-am putea spune că urbea de pe
Someş, în multiplele sale denumiri de-a lungul
vremii (Claudiopolis, Kolozsvár, Klausenburg), nu
s-a bu-curat de interesul deosebit al istoricilor, literaţilor, artiştilor de
tot felul, etnografilor etc., bibliografia fiind una de-a dreptul impre
sionantă şi nu lipsită de semnificaţiile diverselor epoci ce au marcat
destinul oraşului. ~ Lucian Nastasă-Kovács
14 x 20 cm, 366 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1092-8

Cimitirul Central Cluj-Napoca:
spaţiul eternităţii
personalităţilor clujene
Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Ioan
Ciorca
„Ivit în urma unei molime care a bântuit populaţia Clujului medieval, dintr-o nevoie socială
stringentă căreia notabilităţile oraşului trebuiau
să-i facă faţă, cimitirul clujean a devenit azi un
parc muzeal al tuturor, împlinindu-şi menirea
pentru care a fost înfiinţat acum mai bine de
patru veacuri. Dar tragedia de la finele secolului al XVI-lea s-a născut
Hajongardul, în care personalităţi şi oameni simpli alcătuiesc o frăţie
multietnică şi multiconfesională.” ~ Ioan Ciorca
15 x 21 cm, 306 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1157-4

Clujul celor 7 pieţe
Ioan Ciorca
„Pieţele Clujului, puncte nodale și spații reprezentative ale orașului, sunt locuri ale vieții și ale
memoriei, martore unice ale istoriei sale. Prin
structuri și prin simboluri, prin configurații și
culori, acestea ne dezvăluie serii de semne și de
coduri fără a căror înțelegere lungile secole de
istorie nu vor putea fi niciodată descifrate. (...)
~ Tudor Sălăgean
15 x 21 cm, 310 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1209-0

Ardealul
Ion Mureșanu
Mai presus de acel brâu muntos, se înalţă două
piramide mari de munţi, cu crestele încununate
de o veşnică diademă de ninsoare, care – ca doi
uriaşi – stau la ambele capete ale ţării, căutând
unul în faţa altuia. Pădurile stufoase, în cari ursul
se plimbă în voie, ca un domn stăpânitor, umbresc culmea acelor munţi.
15 x 21 cm, 334 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-1050-8

Ciucea. Poarta Transilvaniei.
Cristian Dascălu, Cristian-Claudiu Filip
Suntem în faţa unei cărţi de excepţie, pe un
drum luminat de degetele harnice ale unei
singure mâini: cinci autori trudind la un eşafod
necesar, spre un studiu exhaustiv şi – de ce nu?
– emoţionant. Trebuie să mărturisesc de la bun
început scuzabila mea subiectivitate. Cred în
magia locurilor, în nebănuitele energii pozitive
ce te pot marca pentru totdeauna cu o fermitate
inexplicabilă. Eram student când am descoperit Ciucea şi mintea mea s-a încăpăţânat să nu
aleagă altă localitate la repartiţia din 1971. Aici am dorit să fiu, să simt
vibraţiile acelea tainice, venind dintr-un misterios subliminal. ~ prof.
dr. Alexandru Jurcan
16 x 23 cm, 550 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0966-3
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Colecția Biblioteca Valorilor Transilvane

Românii din Munţii Apuseni
(Moţii)

Palate clujene şi aşezăminte de
patrimoniu

Colecția Locuri Transilvane
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13 x 20 cmm 292 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1613-5

Clujul politic și administrativ.
1992-2020
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Colecția Istorie modernă și contemporană
Anul 1940 în istoria Europei.
Între expansiune și declin
Marius Mureşan, Marina Trufan
Anul 1940 surprinde o criză a democraţiei care
s-a manifestat rapid începând cu anii ’30, atunci
când statele fie se prăbuşesc înspre autoritarism,
fie nu pot face faţă ideologiilor şi sunt asimilate.
La finalul acelui deceniu, Liga Naţiunilor a intrat
în colaps, extrema dreaptă se afla în ascensiune,
iar „Noua Ordine” a lui Adolf Hitler părea să
constituie viitorul Europei. (...) La 80 de ani distanță, volumul de studii
Anul 1940 în istoria Europei. Între expansiune și declin își propune să
evidențieze cele mai importante momente desfășurate pe scena europeană, dar mai ales consecințele deciziilor politice din anul care s-a
dovedit a fi, din multe privințe, hotărâtor pentru soarta României Mari.
13 x 20 cm, 288 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1698-2

Republica Moldova între
Bruxelles și Moscova. Opțiuni
identitare și geopolitice (19912019)
Cazacu Gheorghe
Privind în ansamblu demersul domnului Gheorghe Cazacu, considerăm că prin parcurgerea
unei bogate literaturi de specialitate (sinteze,
studii și articole, documente, surse electronice, publicate în special în Republica Moldova,
România și Rusia), dar și prin puterea de sinteză a tuturor informațiilor
obținute din materialul consultat, autorul și-a adus propria contribuție
la îmbogățirea literaturii de specialitate despre un subiect incitant nu
numai pentru cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului, subiect
care, datorită complexității lui, se va afla încă mult timp în atenția celor
interesați. ~ Marcela Sălăgean
16 x 23 cm, 300 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1635-7

Lucrarea de față abordează o problematică familiară istoriografiei Europei Centrale și de Est, cea a
minorităților etnice și religioase, respectiv a integrării lor în statul al cărei cetățeni sunt. De această
dată, avem un demers al cărui subiect este foarte
puțin studiat și cunoscut în România, cel al statutului comunității druze
din Israel. Inițiativa doamnei Jihan Farhoud este lăudabilă și binevenită,
deoarece pune în circuitul științific românesc informații inedite atât
despre etnicii druzi, cât și despre statutul minorităților în statul Israel,
respectiv despre modul în care statul și instituțiile sale, cât și majoritatea
locuitorilor, s-au poziționat față de minorități. ~ Marcela Sălăgean
17 x 24 cm, 238 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1615-9

Destinaţia Cotroceni.
Alegerile prezidenţiale în
România 1990-2014
Marius Mureșan
„Având la bază o diversitate de surse documentare şi o metodologie de cercetare interdisciplinară, atât din domeniul istoriei, cât şi al ştiinţelor
politice şi sociologiei, lucrarea de faţă abordează
un subiect despre care istoricii au scris mai puţin,
dar care e prezent în istoria României postcomuniste, în discursurile politicienilor, în atenţia mass-mediei, dar şi a
omului simplu, cetăţean cu drept de vot sau nu. Este vorba despre
o analiză asupra alegerilor prezidenţiale care au avut loc în România
după înlăturarea lui Nicolae Ceauşescu.” ~ Marcela Sălăgean
17 x 24 cm, 454 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1506-0

În contextul sărbătoririi a celor 100 de ani de la
deschiderea lucrărilor conferinţei, volumul de
faţă îşi propune să reconstituie, pe baza documentelor şi a informaţiilor istorice, demersurile
întreprinse de România pentru recunoaşterea
internaţională a momentului istoric de la Alba
Iulia, precum şi elementele care au contribuit la consolidarea unei
conştiinţe naţionale comune. Totodată, doreşte să aducă în actualitate
fragmente din trecutul Transilvaniei şi al Clujului. (...)
15 x 21 cm, 236 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1531-2

Partidul şi femeia. O istorie a
organizaţiilor comuniste de
femei din Nord-Vestul României
1945-1965
Robert C. Tökölyi
Lucrarea are o structură simplă, organizată în
două părţi. Astfel, în primele două capitole sunt
reliefate câteva dintre principalele teorii cu
privire la rolul şi locul femeilor într-o societate
utopică, de tip socialist/comunist. În discursurile
şi scrierile „părinţilor fondatori” ai socialismului au fost identificate
şi valorificate acele fragmente care făceau referire la locul femeilor,
modul de percepţie al acestora, la rolul lor în societate, atribuţiile pe
care ar trebui să le aibă. Această parte tratează şi modul practic în care
sovieticii au decis să pună în aplicare măsurile care aveau în vedere
îmbunătăţirea vieţii femeilor. ~ Autorul

În cadrul activității generale a Astrei, Clujul și-a
avut rolul lui important, oferind, așa cum am
arătat mai sus, pe cel de-al doilea președinte al
ei, pe baronul Vasile Ladislau Pop, și creând prin
banca „Economul”, un sprijin financiar extraordinar pentru populația românească a orașului și
a satelor din jur. Așa cum a dezvăluit corespondența lui Pavel Vasici (medic stabilit la Cluj în
calitate de inspector școlar), atât el cât și Alduleanu sau protopopul
Tulie Roșescu au format un grup de sprijin al Astrei clujene, la care
s-au adăugat ulterior alte două nume, Amos Frîncu și Ioan Petran. (...)
~ Mircea Popa

Robert Kovacs

17 x 21 cm, 450 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1517-6

Mircea Popa

Marea Unire reflectată în massmedia
Ilie Rad
Cele 19 studii care intră în sumarul volumului
de faţă abordează teme interesante, legate de
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918, de actul unirii, în general,
unele aducând la lumină documente ocultate de
cenzura comunistă, mai ales în ceea ce priveşte
relaţiile tensionate, uneori dramatice, dintre români, maghiari, sârbi sau ruşi, despre care nu s-a putut scrie în trecut,
pentru a un submina “unitatea lagărului socialist!” ~ Ilie Rad
13 x 20 cm, 384 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1542-8

Eu şi Revoluţia din ‘89
Vasile Luca

15 x 20 cm, 354 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1447-6

Ţărănimea transilvană la
cumpăna secolelor XIX-XX
Robert Kovacs
(...) În Transilvania țăranii au suferit marile
provocări (șocuri) ale epocii: trecerea la Biserica
Romei, formele de manifestare ale stăpânirii habsburgice, dispariția nobilimii române
maghiarizate încă din secolele evului mediu,
marginalizarea românilor de către națiunile privilegiate prin consacrarea denumirilor de tolerați
și admiși. Autorul acestei perspective (istoricul Gheorghe Platon) subliniază faptul că în aceste împrejurări, conștiința identității românești a
fost mai puternică și s-a cristalizat mai devreme în Transilvania. (...)
15 x 21 cm, 112 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1472-8

Aviaţia clujeană
Asociaţia Română pentru propaganda și
istoria aeronauticii
Între copertele cărții stau înșirate, câteva dintre
poveștile celor care au împânzit cu visele lor temerare Cerul, Albastrul, Etherul, Văzduhul, Slava
sau Bolta Cerească ale acestui „picior de plai –
gură de rai”, în care ne e dat ca să trăim anume
pentru a-l sfinți cu geniul și cu harul cel divin cu
care este înzestrat orice popor, potrivit zicalei
„omul sfințește locul”.
Aviația este, la urma urmei, nu numai cel mai longeviv vis de aur al
omenirii, împlinit și slujit cu curaj, abnegație, credință și eroism, ci, mai
cu seamă, rodul unei exaltări continue, neobosite. E suficient să urci
fie și numai o singură dată într-un avion și să zbori, ca să vezi cu ochii
sufletului elevația și grandoarea condiției de pilot. ~ Mircea Goga
17 x 24 cm, 2019, 276 pagini, ISBN: 978-606-17-1505-3

13 x 20 cm, 104 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1565-7

Primul Război Mondial în 3D.
Fotografii stereoscopice din
colecţiile Bibliotecii Judeţene
„Octavian Goga” Cluj
„Octavian Goga” Cluj Biblioteca Judeţeană
În anul marcării Centenarului, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj are bucuria de a face
publică, prin intermediul acestui album, una dintre
cele mai interesante colecții de fotografii aflată în
patrimoniul său. Din totalul de 350 de proiecte
eligibile, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a obținut finanțare, din partea Comitetul Interministerial pentru Centenar, pentru cele
două proiecte depuse. Unul este editarea unui album cu titlul Primul
Război Mondial în 3D – fotografii stereoscopice din colecțiile Bibliotecii Județene „Octavian Goga”. (...) ~ Sorina Stanca
20 x 20 cm, 180 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1394-3

Tema pe care o propunem cercetării noastre,
situaţia agrară a românilor din Transilvania, în
centrul căreia se află relaţiile urbariale la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi din întreg secolul al XIXlea, necesită o abordare atentă şi nuanţată
13 x 20 cm, 358 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1210-6

Despărţământul Cluj al ASTREI.
ASTRA şi Marea Unire
„Prin această unire, după cea a Basarabiei, s-a
împlinit visul de o mie de ani al neamului românesc: unirea într-un singur stat a tuturor românilor: unirea într-un singur stat a tuturor românilor.”
~ Vasile Goldiș
17 x 24 cm, 382 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1224-3

Frăţia paradoxală. Evrei şi
egipteni. O abordare istorică şi
teologică
Ligia Istrate
Cartea de față realizează o incursiune în istorie
pentru a arăta legătura apropiată dintre evrei
și egipteni, cele mai cunoscute popoare din
Orientul Mijlociu. Obiceiurile, tradițiile, religia,
geografia, cronologia acestor popoare au stârnit
omenirii un mare interes și o mare admirație. Puțini oameni știu însă că există o legătură adâncă între cele două părți
și aceasta din pricina faptului că în epoca contemporană nouă cele
două popoare sunt văzute ca fiind două blocuri total opuse, generatoare a conflictului din Orientul Mijlociu, unul dintre aceste blocuri
fiind cel evreu-israelian, iar celălalt fiind cel arab. (...) ~ Ligia Istrate
15 x 21 cm, 366 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-1051-5
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Jihan Farhoud

Marius Mureşan, Marina Trufan

Mircea Popa

Problema urbarială la românii
din Transilvania în secolul al
XIX-lea
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The Druze Minority in The
Middle East.
A Case Study of the Druze in
Israel

Multiculturalism în Transilvania.
După Conferinţa de Pace de la
Paris

ASTRA şi Universitatea din Cluj
în perioada interbelică
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Colecția Evocări Istorice
Iluzia democrației
Robert Kovacs
(...) Nu cumva istoriografia trecută şi prezentă
ne oferă acea latură pe care trebuie să ne-o
asumăm, chiar dacă există suficiente surse şi
documente care contravin acestei „situaţii inerente”? Totalitarismul afirmat în prima jumătate
a secolului XX cum trebuie el analizat şi studiat?
Nu cumva presiunea lui „trebuie” este mai mare
decât elocvenţa lui „este”? De ce suntem obligaţi
să lovim atât de dur în totalitarism şi nu vedem
escrocheriile ce se ascund în spatele celor care flutură în prim planul
istoriei triumful şi perfecţiunea democraţiei cu tot ceea ce însumează
ea, economic şi politic? Dacă ne uităm în urmă şi realizăm o incursiune
în lumea medievalităţii şi antichităţii ce găsim aici? (...)

Domeniul FILOSOFIE

Port popular istoric românesc
(până la 1940). Album
Vasile Lechințan
Volumul de faţă îşi propune să prezinte imagini
ale portului popular românesc, culese din diferite surse de epocă şi din diferite trepte istorice,
începând din secolul al XIV-lea până la 1940, din
întreaga arie geografică locuită de români: Transilvania, Muntenia, Moldova, Basarabia, pentru
ca publicul de astăzi (român sau străin) să poată
vizualiza traseul istoric al dăinuirii româneşti în aria sa geografică de
locuire, prin artă populară, prin creaţie şi asumare a frumosului ca
mod de a trăi în plenitudine şi demnitate.
20 x 28 cm, 202 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1340-0

15 x 20 cm, 156 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1618-0

Cărările diversiunii. Un panoptic
al uneltirilor și amăgirilor
publice.
Sergiu Pavel Dan
(…) Dacă hălăduiam pe vremea şi în voievodatul bunului cronicar Grigore Ureche, nutream,
poate, nădejdea că scrierea de faţă ar avea şanse
„să rămâie feciorilor şi nepoţilor de învăţătură,
despre cele rele să se ferească şi să socotească,
iar despre cele bune să urmeze”. Cum, însă, în
veleatul modern, iluziile în privinţa utilităţii imediate a poveţelor cărţilor date la lumină s-au micşorat considerabil, va trebui să ne consolăm
cu relevarea perspectivei filosofico-moraliste. Iar, în împrejurarea dată,
contemplarea jocului de umbre şi lumini al succesiunii intereselor
imperioase, vicleniilor şi loviturilor năpraznice – întâmplate istoriceşte
de-a adevăratelea sau evocate sub a„uspiciile veridicităţii literare – ar
putea, cred, să nu fie lipsită de interes.
13 x 20 cm, 226 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1643-2

Preoteasa Lucreția Murășianu și
Societatea Ortodoxă Națională
a Femeilor Române Turda
Dorin Sas
Încercând să reconstitui biografia acestui
personaj emblematic pentru istoriografia locală
și să expun punctele esențiale din activitatea
instituțiilor în fruntea cărora s-a aflat, în capitolul principal Documente am expus cronologic
articole elocvente din presa vremii, în majoritatea lor reproduse din periodicele aflate în arhiva Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, și nu numai. Acestea
s-au pliat cu transcrierea originalelor selectate din prima secțiune a
fondului arhivistic al SONFR de la ANR, cu precădere cele care am
considerat că prezintă un interes major pentru cititorii vizați, și care
constituie de fapt corespondența purtată între filiala turdeană și forul
tutelar central din Capitală.

Mircea Popa
Înființată în 1861, prin strădaniile lui Andrei
Șaguna și a altor reprezentanți de seamă ai
culturii naționale, „Asociațiunea pentru literatura
și cultura poporului român din Transilvania” (ASTRA), și-a făcut de la început un nume de onoare
în rândul tuturor celor care mânuiau un condei
în presa națională sau a celor care își făcuseră un
crez din dezvoltarea acestei culturi. Numele și faima ei ajunseseră în
cele mai îndepărtate colțuri ale românismului, ceea ce-l determină pe
învățăcelul lui Aron Pumnul de la Cernăuți, Mihai Eminescu, să rămână
în vara anului 1866 la Blaj, cu gândul că în toamna aceea să poată
participa la Alba Iulia la adunarea generală a ASTREI.
17 x 21 cm, 208 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1504-6

Dumitru Isac
„După o jumătate de secol de la apariţia primei
ediţii, lectura monografiei lui Dumitru Isac,
Jean-Jacques Rousseau – cu toate că declarată
didactică şi de popularizare, deci adresată nu
specialiştilor, ci publicului larg –, invită cititorul
la reflecţie pe marginea unui subiect, din fericire
(încă) foarte controversat. Viaţa şi opera lui
Rousseau, aparent situate într-o incongruenţă
accentuată, una faţă de cealaltă, rezumă împreună ceea ce am putea numi contradicţia fundamentală a genevezului
devenit parizian în timpul vieţii fizic-biologice, apoi cetăţean al lumii
după trecerea în eternitate ori, dacă preferăm sintagma cam ciudată şi
ambiguă a doamnei d’Houdetot: a nebunului interesant.(...)”
15 x 21 cm, 386 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1075-1

Colecția Praxis
Dezmoșteniții. Transmiterea –
extremă urgență

Lucian Blaga şi marele anonim.
Studii şi însemnări blagiene

François-Xavier Bellamy

Dumitru Isac

Cei dezmoșteniți de cultură nu pot fi decât
barbari; iar cei care nu au primit nimic, care le-ar
permite să-și împlinească natura și să intre în
relație cu altul, nu mai au decât calea violenței.
Dacă, din păcate, cultura nu-l împiedică întotdeauna pe om să fie inuman, incultura în schimb
îl împiedică să fie uman, ne spune Bellamy cu
stilata lui retorică franceză. Brutalitatea lumii
actuale nu ține însă atât de creșterea efectivă a violenței, cât de extinderea indiferenței individualiste în care trebuie să vedem consecința
faptului de a refuza să transmitem cultura. (...) ~ Aurel Codoban
13 x 20 cm, 222 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1493-3

Paideia şi gândire critică. Ediţia
a II-a, revizuită şi adăugită

Textul manuscrisului, păstrat într-o relativă dezordine (pagini amestecate, pagini lipsă, corecturi
repetate, uneori suprapuse ș.a. – vezi anexele) a
fost restructurat conform principiilor unității de
sens și a logicii discursive. Tehnoredactarea computerizată s-a efectuat cu actualizarea ortografiei
și corectarea tacită a unor erori ortografice. Au
fost evitate intervențiile de ordin stilistic în text, fiind operate doar
modificări minimale, limitate la locurile unde, altminteri, sensul frazei
devenea problematic. (...)
15 x 21 cm, 278 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1377-6

Eseu despre sufletul polonez
Ryszard Legutko

În întregul ei, lucrarea este o pledoarie pentru
predarea ca efort de formare a spiritului uman
capabil să răspundă cu succes provocărilor lumii
contemporane, ce evoluează rapid și spectaculos sub influența transformărilor tehnologice
și a globalizării. Textul afirmă, cu argumente
proaspete și cu soluții întemeiate și testate practic, posibilitatea și necesitatea formării încă de la
primele vârste școlare a gânditorului critic. Este vorba despre un profil
cognitiv și atitudinal caracterizat prin dispoziția de raportare activă la
sine și la cunoaștere. (...) ~ Conf. univ. dr. Adina Glava

Volumul de faţă cuprinde studii şi comunicări
ştiinţifice, consacrate unor personalităţi de anvergură din spaţiul literar şi cultural polonez, care
au contribuit în mare măsură la modernizarea
fenomenului literar de-a lungul timpului. După
cum se ştie, romantismul polonez, alături de cel
sud-est european, s-a axat mai mult pe tradiţia
naţională, având ca scop esenţial menţinerea
şi susţinerea conştiinţei naţionale în perioada
dominaţiei imperiilor străine. Pe de altă parte, datorită emigraţiei şi
publicării principalelor opere în străinătate, romanticii polonezi au fost
racordaţi la spiritul european. (...)

15 x 20 cm, 225 pagini, 2020, ISBN: 978-606-17-1594-7

15 x 21 cm, 216 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1349-3

Vasile Flueraş

Teoremele gödeliene de
incompletitudine
Raymond M. Smullyan
Teoremele gödeliene de incompletitudine,
traducerea în limba română a studiului Godel's
Incompleteness Theorems a matematicianului
şi filosofului american Raymond M. Smullyan,
reprezintă o analiză originală a fenomenului de
incompletitudine, definit de Gödel, şi a nedecidabilității, două fenomene care, de-a lungul
timpului, mai exact pe tot parcursul secolului XX,
au fost corelate cu aspecte din filosofia modernă şi postmodernă. (...)
17 x 24 cm, 150 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1397-4

Epilog neştiinţific definitiv. Vol. I
+ Vol. II
Søren Kierkegaard
Cititorii români ai altor scrieri pseudonime
kierkegaardiene, răsfăţaţi cu titluri oarecum mai
ispititoare sau impresionante ca: Jurnalul seducătorului, Frică şi cutremur, Boala de moarte,
Conceptul de anxietate, care au deşteptat uneori
curiozitatea chiar unor persoane blazate sau nefamiliarizate cu gândirea lui S. Kierkegaard (SK),
s-ar putea întreba dacă au timp sau curiozitate
suficientă să citească o carte groasă (vorba danezului) „ca o cărămidă”,
pe care contemporanii lui SK nu s-au prea înghesuit să o cumpere şi
intitulată cam la fel de expresiv şi incitant ca: Divanul sau Gâlceava
înţeleptului cu lumea. ~ Adrian Arșinevici
17 x 24 cm, 1130 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1132-1

FILOSOFIE

Colecția Evocări Istorice

Vasile Ladislau Pop. Al doilea
preşedinte al ASTREI

Jean-Jacques Rousseau

Coordonator: Prof. univ. dr. Dan Eugen Rațiu

Cu mai bine de două decenii în urmă, atunci când Editura Casa Cărții de Știință își asuma curajoasa
misiune de a valorifica potențialul științific și creativ local, poate puțini au crezut în șansa acesteia. Astăzi
putem constata că pariul a fost câștigat, în cazul atât al unor autori consacrați, cât și al debutanților. Într-o
perioadă dificilă pentru edituri și autori, de la începutul anilor 1990 până în anii 2000, când a publica era
o adevărată aventură, CCS a fost o casă primitoare și pentru autori aflați la început de carieră. Mai recent,
când a publica a devenit un sport național, CCS a știut să-și păstreze totodată deschiderea și atitudinea
profesionistă față de carte. (Dan Eugen Rațiu)

Colecția Praxis

ISTORIE

13 x 20 cm, 244 pgini, 2020, ISBN: 978-606-17-1672-2
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Triumful omului de rând
Ryszard Legutko
„Cartea de faţă abordează similitudinile dintre
comunism, socialism şi democraţia liberală.
Omul socialist şi cel democrat-liberal nu doar că
nu au memorie, ci luptă împotriva ei, relativizându-i mesajul. Ambele regimuri creează – cel
puţin în sfera interpretării ideologice oficiale – o
asemenea atitudine faţă de lume, datorită căreia
omul se simte mult mai liber decât a fost vreodată în trecut. El se debarasează de o uriaşă parte
a legăturilor de loialitate şi a obligaţiilor care până acum îl încorsetau:
religioase, naţionale, tradiţionale, din sfera moravurilor, a mediului, a
autorităţii. În lumea contemporană, din ce în ce mai mult se ia apărarea lucrurilor vulgare, urâte şi respingătoare, care definesc aspiraţiile
omului democrat-liberal, pe care acesta le confirmă cu o tot mai mare
îndrăzneală şi o tot mai mică pudoare.” ~ Autorul
15 x 21 cm, 252 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1228-1

Arta şi viaţa cotidiană. Explorări
actuale în estetică
Dan Eugen Raţiu
Aici sunt clarificate concepte cheie și reconfigurări recente ale strategiilor interpretative
din estetică și istoria artei, înspre o lărgire a
câmpului estetic și a aplicațiilor esteticii și înspre
hermeneutici plurale sau „intermediale” ale
artei. Astfel, se deschide un orizont problematic
mai puțin explorat până acum în cercetarea din
România, cel al fenomenelor și practicilor estetice din viața cotidiană,
din organizații sau din lumea artei contemporane – de la preferințele
noastre estetice cotidiene și implicațiile lor practice la experiența
și leadership-ul estetic din organizații, de la noi estetici aplicate în
practica politicii cercetării artistice și noi regimuri ale înțelegerii artei
la valențele estetice și metafizice ale imaginii tehnice (film, fortografie, imagine digitală) și la relația dintre muzeu și națiune ca entitate
simbolică sau rolul politic al muzeelor de artă.
17 x 24 cm, 288 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-1005-8

În căutarea modelului paideic
Ionuț Isac
Invităm cititorul să mediteze ce anume defineşte
mai bine fiinţa umană: certitudinile care o stăpânesc sau iluziile pe care ea le nutreşte? Primele
sunt cele care o ancorează în cuprinsul realităţii
prezente, o ajută să se orienteze în viaţă şi să reuşească în ceea ce face. Ultimele sunt cele care
poartă omul dincolo de starea de fapt, de momentul actual, făcându-l să meargă mai departe
cu dorinţele şi speranţele sale, spre viitor.
13 x 20 cm, 224 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0827-7
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Domeniul TEOLOGIE
Coordonator: Prof. univ. dr. Mircea Oros

Cu mai bine de două decenii în urmă, atunci când Editura Casa Cărții de Știință își asuma curajoasa
misiune de a valorifica potențialul științific și creativ local, poate puțini au crezut în șansa acesteia. Astăzi
putem constata că pariul a fost câștigat, în cazul atât al unor autori consacrați, cât și al debutanților. Într-o
perioadă dificilă pentru edituri și autori, de la începutul anilor 1990 până în anii 2000, când a publica era
o adevărată aventură, CCS a fost o casă primitoare și pentru autori aflați la început de carieră. Mai recent,
când a publica a devenit un sport național, CCS a știut să-și păstreze totodată deschiderea și atitudinea
profesionistă față de carte. (Dan Eugen Rațiu)

Preoteasa Lucreția Murășianu și
Societatea Ortodoxă Națională
a Femeilor Române Turda

Procesele verbale de
interogator: iunie 1958 – mai
1959

Dorin Sas

Valeriu Anania

Încercând să reconstitui biografia acestui
personaj emblematic pentru istoriografia locală
și să expun punctele esențiale din activitatea
instituțiilor în fruntea cărora s-a aflat, în capitolul principal Documente am expus cronologic
articole elocvente din presa vremii, în majoritatea lor reproduse din periodicele aflate în arhiva Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, și nu numai. Acestea
s-au pliat cu transcrierea originalelor selectate din prima secțiune a
fondului arhivistic al SONFR de la ANR, cu precădere cele care am
considerat că prezintă un interes major pentru cititorii vizați, și care
constituie de fapt corespondența purtată între filiala turdeană și forul
tutelar central din Capitală.
13 x 20 cm, 244 pgini, 2020, ISBN: 978-606-17-1672-2

„Pierderea noţiunii de timp, trupul ridicat în
răngi, bătaia cu vergele, urletul durerii, omul
zdrobit şi icoana încătuşatului aureolat de răni
nu se află în Procesele verbale de interogator.
Aici se află doar proba documentar-brutală,
copleşitoare şi indeniabilă a mărturiilor de suflet
şi a vieţii rostite din Memorii, un argument în plus că niciodată nu eşti
îndeajuns de disperat ca să te poţi salva. Aproximarea documentară
din Memorii îşi găseşte, în Procesele verbale, formula de autenticitate a evenimentului databil, a informaţiei de arhivă şi a preciziei
de calendar. Rezultatul acestor reciproce completări este povestea
extraordinară, credibilă şi cuceritoare a drumului parcurs de la inima
încrâncenată la bucuria suferinţei şi de la „ieşirea din fire” la deplinătatea iubirii.” ~ Aurel Sasu
16 x 23 cm, 390 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1095-9

Despătimire, asceză şi
metanoizare în imnografia
Păresimilor
Mircea Oros
Cercetările teologice, istorice, liturgice şi patristice din ultimele decenii în privinţa Triodului
sunt semnificative şi îmbucurătoare. Ele scot în
evidenţă, încă o dată, legătura strânsă între viaţa
liturgică, doctrina Bisericii şi spiritualitatea ortodoxă, pe care au avut-o mereu în vedere autorii
cărţilor de cult. Imnele liturgice ale Triodului sunt expresia doxologică
a doctrinei şi spiritualităţii ortodoxe, cuprinzând o adevărată teologie
a pocăinţei şi înălţării spirituale a credincioşilor în perioada Postului
Mare, ca o călătorie cu Hristos spre Patima şi Învierea Sa din morţi. (...)
~ Dr. Serafim Joantă

Sfântul Închisorilor. Valeriu
Gafencu în arhivele Securităţii
Ionuț Țene
Această culegere de documente brute surprinde malaxorul juridic al regimului totalitar, care
distruge tinereţea unui elev şi student nevinovat,
dar care anunţă, din unele descrieri şi analize
juridice, caracterul ferm, dârz, demn, vertical şi
spiritul moralei creştine al Sfântului Închisorilor,
care se va căli spre desăvârşire întru mântuirea
neamului omenesc în închisorile regimului antonescian şi comunist. ~
Ionuț Țene
15 x 21 cm, 180 pagini, 2017, ISBN: 978-606-17-1094-2

15 x 21 cm, 250 pagini, 2019, ISBN: 978-606-17-1440-7

Jurnale I / II (1965-1985)

Colecția Praxis

„Există în paginile jurnalelor o subtilă filosofie
a prea puținului și o vibrație de ritm lăuntric
al dorinței de a izbuti, de a îndreptăți și de a
se cuceri pe sine, ca argument de umanitate
superioară și de recuzare a vulgarității ucigătoare de idealism. Impresionează extraordinarul
sentiment al predestinării și magia personalității
mereu austere, detașate, supusă disciplinei celor
chemați, conștientă de valoarea sa în vremuri
tulburi de izolare și de istorie căzută în anonimat. (…)Jurnalele
schimbă paradigma tragediei și a identității refuzate („omul fișă”) cu
lupta lăuntrică și cu „pravila de chilie” a unei intimități consolidate
prin exercițiul în-cuvântării și al arderii în disperarea de a se construi
pe sine. Memoriile din 2008 erau un deșert de îndoieli și de întrebări
fără răspuns, de melancolii și de regrete trăite sub semnul sacrificiului. Jurnalele aduc totul în albia de libertate a gândului și de bucurie
solemnă a spiritului.” ~ Aurel Sasu
17 x 24 cm, 348 pagini, 2018, ISBN: 978-606-17-1259-5

Ionuț Țene
Subiectul a fost abordat în cele mai diverse
moduri: publicarea de documente din arhivele
CNSAS, statistici, culegeri de texte memorialistice, întocmirea de biografii istorice ale deţinuţilor politici. Un aspect cu totul aparte şi foarte
important în analizarea acestei teme îl constituie
însă fenomenul spiritual petrecut în închisorile şi
lagărele de muncă comuniste, unde, dincolo de conjunctura istorică
a momentului, dincolo de înfruntarea unor ideologii politice, s‑a dat
războiul nevăzut între Lumină şi întuneric, între Dumnezeu şi diavol,
după cuvântul Apostolului Pavel, care zice: „Căci lupta noastră nu este
împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva
stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh” (Ef. 6,12). Diavolul, eternul
plagiator al lui Dumnezeu, a impus cu forţa, în închisorile comuniste,
modelul „omului nou”. (...)
13 x 20 cm, 228 pagini, 2016, ISBN: 978-606-17-0954-0
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Valeriu Anania

Valeriu Gafencu. O biografie
teologică a Sfântului Închisorilor
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Reforma lui Luther şi implicaţiile
acesteia în Europa sec. XVI
Cristian Octavian Feurdean
Motivaţia abordării unui subiect legat de reformă
şi reformatori comportă din partea celui care încearcă să se apropie de acest fenomen o dorinţă
de reîntoarcere la simplitate şi puritate. Latura
esenţială a unei reforme religioase de tipul reformei protestante este reforma morală. Fiecare
dintre noi, dacă avem deschidere şi sinceritate
faţă de noi înşine, vom aborda aspecte ce ţin de o reformă morală.
Reformele morale sunt deosebit de importante, deoarece transced
secolele de istorie, fiind mereu actuale şi mereu necesare pentru orice
itinerariu creştin sau pur şi simplu spiritual.
13, 5 x 20 cm, 274 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0780-5

Părintele Dometie Manolache –
chip luminos al virtuţilor şi
dăruirii jertfelnice

Mântuirea activă.Un dialog
permanent între Dumnezeu şi
om. O perspectivă noutestamentară
Cristian Octavian Feurdean
Datorită faptului că Vechiul Testament a fost scris
în limba ebraică, şi termenul de „mântuire” a
fost tradus din această limbă în limba română.
Astfel, termenul ebraic YESHUAH care semnifică
salvare, eliberare, propăşire, prosperitate sau
biruinţă s a tradus în română prin „mântuire”. Acest cuvânt ebraic a
fost dat ca nume unor persoane din Vechiul Testament. Chiar şi „Iisus”
în limba ebraică se traduce prin YESHUAH. Chiar şi astăzi evreii aşa Îl
numesc pe Iisus.
13 x 20 cm, 184 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0808-6

Aducere-Intrare-Vohod. Evoluţie
istorică, simbolistică şi practică
liturgică actuală
Mircea Oros

Aşa mi-l imaginez eu pe Părintele Dometie, pe
care nu l-am cunoscut: un pribeag asediat de
mulţime, un însingurat în compania îngerilor, un
sărăntoc al vremelnicelor bogăţii, un bogat al
paradisului, un rug aprins, care i-a mistuit totuşi
făptura, o flacără de veghe în căuşul muntelui
care i-a fost adăpost, amvon, pat, mormânt. (Răzvan Bucuroiu)
16, 5 X 23 cm, 320 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0746-1

Sfânta Liturghie – expresia deplină a iubirii
dumnezeieşti, sinteza întregii tensiuni a creaţiei
spre Creator, dar şi a revărsării milostivirii Lui
spre noi, reprezintă, în esenţă, spaţiul privilegiat
al prezenţei liturgic-sacramentale a Domnului.
Sfânta Liturghie este unica teofanie, este cerul
pe pământ, bucuria creaţiei faţă de Creator, transfigurarea întregului
cosmos prin om, arvuna vieţii viitoare, icoana împărăţiei cerurilor.
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13 x 20 cm. 200 pagini, 2015, ISBN: 978-606-17-0852-9

