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Trei decenii în slujba culturii române

Când ne-a venit ideea să devenim editori – spre a publica imensitatea lucrărilor date 
mereu deoparte de cenzura comunistă – munca aceasta ni s-a părut, pe de o parte, mult 
mai uşoară, dar şi mult mai grea, neînţelegând că de fapt e o robie – a căutării altor şi al-
tor titluri, din ce în ce mai atractive sau mai dragi, a scotocirii în afundurile bibliotecilor 
şi a memoriei umane a cărţilor visate şi mai ales a stăruinţei de a da texte cât mai curate 
din punct de vedere al fidelităţii faţă de originale şi al corectitudinii ortografice.

De la publicarea unui număr restrâns de volume, am trecut la sporirea cantitativă 
impresionantă, fără a neglija în nici un fel calitatea de substanţă şi, desigur, de aspect.

Am apelat, de aceea, la câţiva dintre cei mai buni graficieni ai timpului. Ne referim la 
domnii Valentin Tănase, Done Stan şi Dumitru Verdeş, care au asigurat o ţinută de înalt 
nivel producţiei editurilor noastre.

Spun „editurilor“, pentru că pe lângă editura Saeculum I.O., înfiinţată după des-
fiinţarea celei dintâi – Saeculum – în cadrul căreia eram asociaţi cu alţi doi prieteni şi 
colegi, dar greul îmi revenea mie, am mai înfiinţat două: Vestala (pe numele soţiei mele) 
şi Saeculum Vizual (eu cu capital majoritar şi soţia mea, Ecaterina Oprişan, asociată, 
cum e şi în viaţă).

Aceasta pentru că scutirile relative de impozit nu includeau atunci decât firmele cu 
cifre de afaceri de până la 100.000 euro. Acum merg până la 500.000.

Munca a fost din ce în ce mai grea, între altele şi din cauza asumării de către mine a 
tuturor sarcinilor, inclusiv a conceperii coperţilor. Nu mai vorbim de selectarea titlurilor, 
pregătirea pentru tipar şi elaborarea prefeţelor.

Pot zice şi eu, fără sfială că „eu sunt editura“, parafrazându-l pe Ludovic al XIV-lea 
„L’État, c’est moi“.

Aşa că dacă această (aceste) editură (edituri) a(au) făcut ceva bun, mi se datoreşte în 
parte şi mie, iar dacă nu şi-a atins scopul, nu a dat (au dat) conturul dorit viselor (stan-
dardelor) mi se datoreşte numai mie.

Aceasta în ce priveşte valoarea, înfăţişarea şi realizarea grafică a lucrărilor editate.
În ce priveşte conţinutul, am dorit de la început ca el să fie nelimitat şi pe cât posibil 

dominant românesc.
Dacă veţi arunca o privire cât de fugară asupra cărţilor publicate la cele peste 5000 

de edituri existente astăzi la noi, veţi putea să constataţi şi singuri că marea lor majoritate 
nu fac altceva decât să traducă din alte culturi cărţi care nu numai că nu privesc în nici 
un fel realităţile şi spiritualitatea noastră, dar, în bună măsură, sunt de un nivel artisti-
co-ştiintific-cultural scăzut, arătând însă grafic foarte bine.

România aproape că nu există în preocuparea celor mai multe dintre editurile ce 
activează în spaţiul nostru naţional.

Sferele noastre de cuprindere ţintesc, desigur, şi la universal, dar urmăresc cu pri-
oritate necesităţile culturii naţionale, evidenţiind realităţile noastre istorice, aspectele 
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culturii populare româneşti aşa de bogate încă şi ale literaturii care se cam află într-un 
punct nevralgic al existenţei ei.

Poate că umerii noştri nu pot duce priorităţile ce ar trebui să le aibă cultura română, 
care strigă şi nu o auzim după ajutor, dar totuşi e mai bine să gândim măcar la ea şi la ce 
s-ar putea face pentru ea.

Programul nostru, pe care-l înfăţişăm prin înşiruirea titlurilor publicate în răstim-
pul de trei decenii o sugerează credem suficient. Să dăm Cezarului – literaturii şi culturii 
universale – ce e al Cezarului, dar să nu uităm, când punem în lucru o carte, o serie de 
cărţi străine, că de undeva, de acolo, din acest spaţiu carpatin, în care trăim, se aud mur-
murele oamenilor ce mai sunt încă români, care ne cer ca şi cultura lor să se dezvolte sau 
măcar să trăiască.

*

Lucrările publicate de cele patru edituri au fost ordonate pe „colecţii“ şi „în afara 
colecţiilor“, iar în fiecare compartiment, în ordinea alfabetică a autorilor, iar la fiecare 
autor, în ordinea cronologică a apariţiilor.

Numele autorilor şi titlurile cărţilor sunt ordonate, pentru mai uşoara regăsire, 
în indicii finali.

*

Toate caracterizările asupra diverselor cărți, din cuprinsul catalogului, sub care nu 
apare niciun nume, ne aparțin nouă.

N.B.
Orice comandă de minimum 50 ex. din titlurile care nu mai sunt disponibile, în-

soţită de achitarea a cel puţin 50% din suma cuvenită, calculată la preţurile actualizate, 
poate declanşa în măsura posibilităţilor (mai ales în cazul lucrărilor vechi, care trebuiesc 
reculese) procedura de retipărire a cărţilor respective.

Se exceptează de la aceasta lucrările pentru care nu mai deţinem copyright-ul.

I. OPRIŞAN 
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I. Seria Ediţii critice, bibliografii.  
Instrumente fundamentale de  lucru

Într-un papirus egiptean găsim consemnată frumoasa reflecţie: „Nu există, într-ade-
văr, decât o singură fericire pe lumea aceasta: aceea de a aduna cu drag cărţi în timpul 
zilei şi de a le citit în timpul nopţii“.

Pasiunea străvechiului cititor mai arde încă în sufletul multor contemporani…
Spre a le înlesni bucuria de a descoperi cartea dorită şi de a se putea cufunda – nu 

neapărat noaptea – în universul ei revelatoriu, ne străduim să scoatem, de la an la an, 
lucrări din ce în ce mai interesante şi mai frumoase, păstrând cu sfinţenie cumpăna în-
altei valori.

Vă invităm să vă convingeţi singuri de cele afirmate, răsfoind programul nostru 
editorial, ca un prim pas spre întâlnirea cu lumea cărţilor editate de noi.

(Prefaţă la Programul editorial pe anul 2003)

1. Tony Brill, Tipologia legendei populare româneşti, vol. I, prefaţă de Sabina Ispas, 
ediţie îngrijită şi studiu introductiv de I. Oprişan, format 17 x 24 cm  656 p., ISBN: 
973-642-078-7, 973-642-079-5, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Finalizată în 1965 şi încredinţată tiparului în 1969, lucrarea pe care o prezentăm 
specialiştilor şi cititorilor a rămas (din 
cauza aşa-ziselor „probleme politice“ pe 
care legenda le-ar fi ridicat) nepublica-
tă până acum, deşi înfăţişează realitatea 
complexă a uneia dintre cele mai bogate, 
tipologic vorbind, specii ale folclorului 
românesc.
În pofida celor patru decenii scurse de 
la încheierea lucrării, ea îşi păstrează 
integral actualitatea – de altfel, ca orice 
instrument de lucru temeinic alcătuit –, 
oferindu-i specialistului un ghid autorizat, obiectiv si riguros prin hăţişul legende-
lor româneşti, publicate până în 1940 sau culese până în 1957 şi aflate sub formă de 
manuscris la data elaborării ei.
Tony Brill, Tipologia legendei  populare româneşti, vol. II, ediţie îngrijită şi pre-
faţă de I. Oprişan, format 17 x 24 cm,  576 p., ISBN: 973-642-078-7, 973-642-102-3, 
Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)

2.  G. Călinescu, Oglinda constelată, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. Ediţia I, 144 
p., ISBN: 973-9071-00-7, Bucureşti, 1990 (Editura Saeculum). Ediţia a II-a, revizuită 
şi augumentată, 176 p., ISBN: 973-9399-30-4, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum 
I.O.).
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Descriere:
În pofida autoportretelor dominant solare, pe care autorul şi le-a creionat pentru 
posteritate, vol. Oglinda constelată relevă, atât familiaritatea, cât şi înclinaţia lui G. 
Călinescu către lumea de taine a umbrelor, a ştiinţelor oculte, îndemnând la rejude-
carea dintr-o perspectivă mai nuanţată a 
personalităţii sale.
Este prima carte pe care am tipărit-o sub 
egida Editurii Saeculum, ca un omagiu 
adus profesorului G. Călinescu, în mo-
mentul în care textele sale, forfecate de 
cenzură sau puse sub interdicţie, au putut 
fi publicate.

3. Iuliu Dragomirescu, Ideile şi faptele lui 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, ediţie critică 
şi prefaţă de I. Oprişan,   336 p., ISBN: 973-8455-04-9, Bucureşti, 2007 (Editura 
Saeculum Vizual)
Descriere:
Pregătită şi elaborată parţial în ultimii ani de viaţă ai lui B. P. Hasdeu (primele două 
capitole, referitoare la genealogie, au apărut în martie 1907), lucrarea lui Iuliu Dra-
gomirescu a beneficiat de câteva avantaje irepetabile.
Primit în preajma savantului, autorul ei a avut şansa să-l cunoască îndeaproape, să-i 
afle din propriile-i mărturisiri trecutul, gândurile, frământările 
şi proiectele nerealizate, să fie ghidat de el în hăţişul stufoasei 
sale familii şi în labirintul atât de complex al operei, în sfârşit, 
să aibă la îndemână întreg tezaurul de documente, manuscrise, 
reviste şi cărţi necesare documentării (dintre care multe s-au 
pierdut între timp).
Date fiind aceste împrejurări, lucrarea capătă – dincolo de inte-
resul sau caracterul uneori discutabil al consideraţiilor exege-
tului – valoarea unui document unic, prin intermediul căruia 
ne putem apropia ceva mai mult de sufletul marelui învăţat.

4. Mihai Eminescu, Opere, vol. I, ediţie critică, îngrijită de Perpessicius, 524 p., Bucu-
reşti, 1994, ISBN: 973-96421-3-6, ISBN: 973-96077-8-0  (Editura Vestala şi Editura 
Alutus-D).
Descriere:
Poezii tipărite în timpul vieţii.

• Mihai Eminescu, Opere, vol. II, ediţie critică, îngrijită de Perpessicius, 464 p., Bucu-
reşti, 1994, ISBN: 973-96816-3-8, 973-96551-5-7 (Editura Saeculum I.O. şi Editura 
Gemina).

Descriere:
Poezii tipărite în timpul vieţii.

• Mihai Eminescu, Opere, vol. III, ediţie critică, îngrijită de Perpessicius, 464 p., Bu-
cureşti, 1994, ISBN: 973-96816-4-6, ISBN: 973-96551-6-5 (Editura Saeculum I.O. şi 
Editura Gemina).



CATALOG SAECULUM I .O.   |   7

Descriere:
Poezii tipărite în timpul vieţii.

• Mihai Eminescu, Opere, vol. IV, ediţie critică, îngrijită de Perpessicius, 562 p., Bu-
cureşti, 1998, ISBN: 973-9399-14-2 (Editura Saeculum I.O.).

Descriere:
Poezii postume.

• Mihai Eminescu, Opere, vol. V, ediţie critică, îngrijită de Perpessicius, 720 p., Bucu-
reşti, 2000, ISBN: 973-9399-63-0 (Editura Saeculum I.O.).

Descriere:
Poezii postume.

5. Iulia Hasdeu, Jurnal fantezist, ediţie în-
grijită şi prefaţă de Crina Bocşan-De-
cusară; postfaţă de I. Oprişan, 400 p., 
ISBN: 978-973-120-070-5, Bucureşti, 
2008 (Editura Vestala)
Descriere:
Ezitând până în ultima clipă să încre-
dinţeze tiparului textul „Jurnalului fan-
tezist“, din teama de a nu săvârşi vreo 
impietate, doamna Crina Bocşan Decusară dă acum la lumină probabil cea mai 
importantă scriere a Iuliei Hasdeu, într-o ediţie critică, necorijată de fantezie.
Compus din însumarea notaţiilor fugare ale Iuliei, împrăştiate pe tot cuprinsul tex-
telor sale manuscrise ajunse până la noi, „Jurnalul fantezist“ se constituie într-o 
operă unică, de mare originalitate, ce singularizează definitiv 
creaţia autoarei, nu numai în cadrul literaturii române, impu-
nând-o prin insolitul ei.
Căci, din câte cunoaştem, nicăieri în lume, aspiraţiile şi visele 
unui tânăr nu s-au materializat vreodată într-o mai amănunţită 
derulare a vieţii dorite, şi într-o formă mai emoţionant-antici-
patorie a înfăptuirilor râvnite (în parte chiar realizate).
Frizând, nu o dată, straniul, „Jurnalul fantezist“ reprezintă o 
creaţie de valoare, asupra căreia se va discuta multă vreme.
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6. *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XIX, vol. 1–3,  ediţie 
îngrijită de I. Oprişan şi Teodor Vârgolici, prefaţă de I. Oprişan, 400+ 432+448 p. 
ISBN: 973-642-004-3, 973-642-005-1, 973-642-006-X, 973-642-007-8, Bucureşti, 
2002 (Editura Saeculum I.O.) 

Descriere:
Lucrare unică în cultura română şi fără echivalent în bibliografia universală, Corpu-
sul receptării critice a operei lui M. Eminescu adună pentru prima dată la un loc, în 
ordine cronologică, tot ce s-a scris despre poetul naţional de la răspunsul lui Iosif 
Vulcan (din  Familia) şi până în anul 1900: în volume, în periodice, inclusiv texte 
inedite rămase în manuscrise.

7. *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. 
XX, vol. 1, ediţie îngrijită de I. Oprişan şi Teodor Vârgolici, 
prefaţă de I. Oprişan, 352 p. ISBN: 973-642-066-3, 973-642-
067-1, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Defrişarea periodicelor, a volumelor critice şi uneori chiar a 
manuscriselor se continuă după 1901, într-o serie nouă, nu-
merotată de la nr. 1, care nu a ajuns însă decât până la vol. 33, 
respectiv până în anul 1924.

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 2-5, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 416+400+448+448 p., ISBN: 973-642-066-3, 973-642-077-9, 
973-642-080-9, 973-642-081-7, 973-642-081-7, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum 
I.O.) 
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*** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 6-7, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 384+400 p., ISBN: 973-642-066-3, 973-642-111-2, 973-642-
110-0, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 8-9, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 368+400 p., ISBN: 973-642-066-3, 973-642-113-9, 973-642-
114-7, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 10-11, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 384+352 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-136-
5, 978-973-642-137-2, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 12-13, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 416+496 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-138-
9, 978-973-642-139-6, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 14-15, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 336+336 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-161-
7, 978-973-642-162-4, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.) 
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• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 16-17, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 304+304 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-163-
1, 978-973-642-164-8, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 18-19, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 304+288 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-227-
0, 978-973-642-228-7, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 20-21, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 288+304 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-229-
4, 978-973-642-230-0, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 22-23, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 432+448 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-248-
5, 978-973-642-249-2, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 24-25, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 512+320 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-250-8, 
978-973-642-251-5, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 26-27, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 320+368 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-272-0, 
978-973-642-273-7, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 28-29, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 368+432 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-274-4, 
978-973-642-275-1, Bucureşti, 2011(Editura Saeculum I.O.)    
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• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 30-31, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 384+268 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-299-7, 
978-973-642-300-0, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 32-33, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 336+304 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-301-7, 
978-973-642-302-4, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.) 

8. Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. I, 320 p., ISBN: 973-9211-46-1, Bucureşti, 1997 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrare unică în literatura de specialitate, Bibliografia relaţiilor… semnalează toate 
articolele, studiile şi traducerile din şi despre diverse literaturi ale lumii apărute în 
presa română interbelică în România.

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. II, 320 p., ISBN: 973-9211-46-1, Bucureşti, 1999 (Editura 
Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. III, 320 p.,  ISBN: 973-642-002-7, 973-9399-60-6, Bucu-
reşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 16-17, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 304+304 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-163-
1, 978-973-642-164-8, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 18-19, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 304+288 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-227-
0, 978-973-642-228-7, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 20-21, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 288+304 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-229-
4, 978-973-642-230-0, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 22-23, edi-
ţie îngrijită de I. Oprişan, 432+448 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-248-
5, 978-973-642-249-2, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 24-25, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 512+320 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-250-8, 
978-973-642-251-5, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 26-27, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 320+368 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-272-0, 
978-973-642-273-7, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.) 

• *** Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX, vol. 28-29, ediţie 
îngrijită de I. Oprişan, 368+432 p., ISBN: 978-973-642-066-3, 978-973-642-274-4, 
978-973-642-275-1, Bucureşti, 2011(Editura Saeculum I.O.)    
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riodice (1919–1944), vol. IV, 336 p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-003-5, Bucu-
reşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Corne-
lia Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în 
periodice (1919–1944), vol. V,  352p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-047-7, Bucu-
reşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol.VI, 320 p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-065-5, Bucu-
reşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. VII, 320 p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-084-1, Bucu-
reşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. VIII, 320 p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-107-4, Bucu-
reşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. IX, 288 p., ISBN: 973-642-002-7, 978-973-642-154-9, Bu-
cureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Corne-
lia Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în 
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Ştefănescu, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în pe-
riodice (1919–1944), vol. VIII, 320 p., ISBN: 973-642-002-7, 973-642-107-4, Bucu-
reşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)

• Ana Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov, Mihaela Şchiopu, Cornelia 
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periodice (1919–1944), vol. X, 424 p., 
ISBN: 973-642-002-7, 978-973-642-226-
3, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum 
I.O.)

9. Adrian Fochi + colectiv, Bibliografia ge-
nerală a etnografiei şi folclorlui româ-
nesc (1892-1904), vol. II, coordonare şi 
cuvânt înainte de Adrian Fochi, ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Iordan Datcu; 704 
p., ISBN: 973-642-012-4, Bucureşti, 
2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Din punct de vedere teoretic şi metodologic, chiar şi din punct 
de vedere tehnic, volumul de faţă îl continuă pe cel apărut în 
anul 1968, la Editura Minerva.
Tomul pe care îl înfăţişăm acum specialiştilor cuprinde o peri-
oadă de doar 13 ani (1892-1904), faţă de 91 de ani cât cuprin-
dea volumul I. În aceşti 13 ani, s-au publicat cca. 16.000 de ma-
teriale de etnografie şi folclor, ceea ce este cu adevărat remar-
cabil. Acest material apare în volumul de faţă sub un număr de 
12.430 de trimiteri bibliografice directe, restul fiind construit 
din republicări, recenzii, note bibliografice, cronici şi altele.
Dacă ţinem seama că primul volum cuprinde 8.330 de titluri, iar volumul de faţă 
12.430 de titluri, putem realiza saltul ce s-a produs în munca folclorică din ţara 
noastră în perioada de care vorbim. Interesul pentru cultura populară în general, 
atinge acum cote nebănuite şi se constituie într-o direcţie nouă de cercetare, ce se va 
vedea mereu mai îndreptăţită să-şi caute drumuri teoretice proprii şi metode adec-
vate, până la autonomizarea sa ca ştiinţă independentă.                       Adrian Fochi

10. I. Muşlea, Bibliografia  folclorului  românesc. 1930–1956, ediţie critică şi prefaţă de 
Iordan Datcu,  ISBN: 973-642-034-5, 288 p., Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
I. Muşlea (1899-1966), marele etnolog, membru corespondent 
al Academiei Romane (1947), autor al unei temeinice opere 
(Cercetări de etnologie şi folclor, I-II, 1971-1972; Icoanele pe 
sticlă şi xilogravurile ţăranilor români din Transilvania, 1955), 
ctitor şi conducător al Arhivei de Folclor a Academiei Romane 
(1930), redactor al Anuarului arhivei de Folclor, (I-IV, 1932-
1945), a fost si unul dintre bibliografii de frunte ai etnologiei. 
După publicarea primelor două volume ale Bibliografiei gene-
rale a etnografiei si folclorului românesc (I, 1968, II, 2002), la 
care el a avut o contribuţie de prim ordin, înfăţişăm cititorilor 
bibliografia pe anii 1930-1955, lucrare indispensabila deopo-
trivă etnologului, istoricului literar, profesorului şi studentului, întrucât conţine o 
imensă informaţie necesară tuturor sferelor umanisticii.
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11. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1956–1964, ediţie în-
grijită şi prefaţă de I. Oprişan, 736 p., ISBN: 973-642-064-7, Bucureşti, 2004 (Editu-
ra Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reuneşte, pentru prima dată la un loc, „bibli-
ografia curentă”, publicată pe ani, în Revista de Folclor (Bucu-
reşti) şi în paginile suitei de culegeri cu caracter periodic Fol-
clor Literar (Timişoara), de către membrii unui larg colectiv, 
alcătuit în cea mai mare parte din cercetători de la Institutul 
de Folclor, denumit ulterior Institutul de Etnografie şi Folclor.
Gândită şi realizată ca ultima parte (secţiunea contemporană) 
a Bibliografiei generale a etnografiei şi folclorului românesc, ela-
borată în paralel – din păcate, doar pentru perioada 1800-1904 
– cam de aceeaşi colaboratori, lucrarea, pe care o înfăţişăm 
acum specialiştilor şi celor interesaţi de destinul culturii populare române, întru-
neşte toate calităţile unui veritabil şi necesar instrument de lucru.

12. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1965–1969, ediţie în-
grijită de I. Oprişan, 736 p., ISBN: 973-642-076-0, Bucureşti, 2005 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Continuăm, cu volumul de faţă, publicarea „bibliografiei con-
temporane“, a etnografiei şi folclorului românesc, concepută şi 
realizată în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor „Con-
stantin Brăiloiu“ al Academiei Române.
Pe lângă bibliografia anilor 1965-1966, apărută în culegerea cu 
caracter periodic Folclor Literar (Timişoara), volumul înfăţi-
şează pentru prima dată bibliografia domeniului pe anii 1967-
1969, rămasă netipărită în arhiva Institutului.
Avem, astfel, posibilitatea, nesperată, de a oferi specialiştilor 
încă o secvenţă substanţială din atât de importanta bibliografie 
completă a etnografiei şi folclorului românesc.

13. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 1970–1995, ediţie în-
grijită de I. Oprişan, 800 p., ISBN: 973-642-098-8, Bucureşti, 2006 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reprezintă ultimul tom al Bibliografiei genera-
le a etnografiei şi folclorului românesc ce se poate închega din 
bibliografiile existente. El reuneşte bibliografiile sistematice 
ale întregului domeniu, alcătuite pe ani, de specialişti de la  In-
stitutul de Etnografie si Folclor „C.Brăiloiu” (respectiv, pe anii 
1970-1971 si 1989-1995) şi bibliografii de reviste sau biblio-
grafii speciale (precum aceea a volumelor publicate de Casele 
creaţiei populare regionale/judeţene în perioada 1954-2002).
O secţiune importantă o ocupă bibliografia folclorului din 
Republica Moldova pe anii 1924-1968.
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Recomandăm volumul ca pe un important şi necesar instrument de lucru pentru 
toate sferele culturii.

14. Petre V. Haneş, Scriitorii basarabeni, vol. I-II, ediţie şi prefaţă de I. Oprişan, 
282+528 p., ISBN: 978-973-642-457-1, 978-973-642-459-5, 978-9732-642-460-1,  
Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Vol. I:
Sinteza lui Petre V. Haneş rămâne, în orice caz, un punct de 
reper, chiar dacă, între timp, au apărut noi şi interesante exege-
ze, atât asupra personalităților cuprinse în sumarul celor doua 
volume, cât şi a fenomenului literar din spațiul dintre Nistru 
şi Prut de-a lungul celor cca. 130 de ani câți s-au scurs intre 
1812 – 1941.
Cu atât mai mult cu cât, dincolo de entuziasmul abordării, exis-
tă un echilibru între privirea relativ obiectivă a valorii operelor 
analizate, şi evidențierea sentimentelor patriotic-naționale din 
care s-au născut.
Vol. II:
După îndelungata aplecare asupra lucrării lui Petre V. Haneş, 
nu putem trage decât o singura concluzie, pe care deşi autorul 
nu o formulează în clar, o sugerează totuşi: că literatura basara-
beană de până către sfârşitul secolului al XIX-lea s-a dezvoltat, 
cât a putut să se dezvolte, în climatul tradițional pe care trăirea 
împreună a românilor de dincolo şi de dincoace de Prut a fost 
posibil să-l păstreze, iar după 1900 în climatul pe care speranța 
într-o nouă reunire cu Țara – care s-a şi realizat pentru două decenii – l-a generat 
mutual şi-l generează încă.

15. B. P. Hasdeu, Omul de flori. Basme şi legende populare româ-
neşti, ediţie critică, prefaţă, note, comentarii, variante şi indici 
de I. Oprişan, 400 p., Bucureşti, 1997, ISBN: 973-9211-26-7; 
973-9200-25-7 (Editura Saeculum I.O. şi Editura Vestala).
Descriere:
Volumul adună între scoarţele sale toate naraţiunile popula-
re de largă respiraţie sau reduse ca întindere, trimise, ca răs-
punsuri, la Chestionarul juridic şi Chestionarul lingvistic, din 
România (Moldova şi Muntenia) şi din relativ puţine localităţi 
din Transilvania. E un florilegiu de mare valoare ştiinţifică şi 
literară.

16. B. P. Hasdeu, Publicistica politică (1869– 1902), vol. I-II, ediţie critică, prefaţă note 
şi comentarii de I. Oprişan, 448 + 480 p., ISBN: 973-9399-90-8, 973-9399-91-6, 973-
9399-92-4, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Din cauza unor pseudo-probleme de natură ideologică, explicabile prin argumente 
istorice, publicistica politică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu nu a putut vedea lumi-
na tiparului până astăzi.



16  |   CATALOG SAECULUM I .O.

O edităm în integritatea ei, într-o ediţie 
critică, cu adnotările de rigoare, împli-
nind astfel un vis al multor generaţii.
În mod paradoxal, articolele politice, nu-
trite de evenimente şi personaje efemere, 
scrise sub zodia momentului, a trecătoru-
lui, îţi lasă – după mai bine de un veac de 
la rapida lor elaborare – o mai puternică 
senzaţie de perenitate decât multe din 
creaţiile hasdeene propriu-zise.
Ca şi în cazul lui Mihai Eminescu sau I. L. 
Caragiale, o bună parte din paginile reunite în volumele de faţă, par a ni se adresa 
nouă şi a avea în vedere evenimentele pe care le trăim.

17. B. P. Hasdeu, Soarele şi Luna, vol. I-II, ediţie critică, prefaţă, note, comentarii, vari-
ante şi indici de I.Oprişan, 384+320 p., Bucureşti, 2002, ISBN: 973-642-016-7; 973-
642-014-0 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ediţia reuneşte totalitatea textelor popu-
lare ( versuri şi proză) culese direct de B. 
P. Hasdeu şi o selecţie tipologică a celor 
mai reprezentative materiale culese de sa-
vant prin intermediari, ca răspunsuri la 
chestionarul juridic şi chestionarul ling-
vistic. Textele sunt însoţite de explicaţiile 
adiacente ale „referenţilor“.

18. B. P. Hasdeu, Studii şi articole de economie politică, ediţie 
critică şi prefaţă de I. Oprişan, 304 p.,  ISBN: 973-642-024-8, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Reunite pentru prima dată în totalitatea lor, într-o ediţie criti-
că, studiile şi articolele de economie politică ale lui B. P. Has-
deu relevă, nu numai fundarea pe o largă bibliografie de speci-
alitate, originalitatea, coerenţa şi îndrăzneala ideilor emise, dar 
mai ales tulburătoarea lor actualitate.
Volumul se întregeşte cu Addenda, la tomurile 1–2 de Publi-
cistica politică. 1869-1902 – cuprinzând texte greu accesibile şi 
inedite – şi cu indicele de nume la toate cele trei volume).

19. B. P. Hasdeu, Folcloristica, vol. I-II, ediţie critică, prefaţă,  note, variante şi comen-
tarii de I. Oprişan, 464 + 320 p., ISBN: 973-642-050-7, 973-642-051-5, 973-642-
052-3, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
În domeniul folcloristicii, opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu reprezintă un punct 
fundamental de reper.
Din păcate, însă, până acum, ea a fost înfăţişată doar fragmentar.
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Volumele de faţă o înmănunchează pen-
tru prima dată în integralitatea ei, dân-
du-i posibilitatea cititorului să o apre-
cieze în toată diversitatea, articulaţia şi 
profunzimea ei.

20. B.P.Hasdeu, Scrieri istorice, vol. I-II;  vol. 
I – Studii din volume. 1864-1898; vol. II 
– Din Periodice,  ediţie critică şi prefaţă 
de I. Oprişan, 576+400 p., ISBN  : 978-
973-120-045-3, 978-973-120-046-0, 978-
973-120-047-7, Bucureşti, 2008 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Vol. 1:
„Citat“ fără a fi fost „citit“ – cum îi plăcea 
lui însuşi să spună despre mentorii Şcolii 
Ardelene, care nu ajunseseră întotdeauna 
la sursele antice greceşti – B.P.Hasdeu a ră-
mas în multe privinţe necunoscut ca istoric.
Cu excepţia Istoriei critice a românilor, re-
editată în ultimele decenii, scrierile sale – dintre care unele fundamentale – nu pot 
fi consultate, păstrându-se doar în periodice greu accesibile.
Începem cu volumele de faţă reeditarea integrală a operei istorice hasdeene – secţi-
unea cea mai amplă a creaţiei marelui savant – spre a da posibilitatea celor interesaţi 
s-o utilizeze sau să se pronunţe în cunoştinţă de cauză asupra valorii şi importanţei ei.
Vol. 2:
După tomul I, în care am inclus studiile publicate de B.P.Hasdeu în volume, deschi-
dem, cu tomul II, secţiunea scrierilor istorice rămase în periodice – cele mai multe 
dintre ele nereeditate până acum.
Grupajul din volumul de faţă alcătuieşte lotul cel mai vechi de studii şi documente 
inserate de istoric în revistele România, Foaea de storiă română, Foiţa de istorie şi 
literatură, Ateneul român şi Din Moldova (Lumina) până la apariţia Arhivei istorice 
a românilor (1864), prin care savantul trecea într-o altă etapă a vieţii şi creaţiei sale. 

21. B. P. Hasdeu, Foaea de storiă română, ediţie critică şi prefaţă de 
I. Oprişan, 144 p., ISBN: 978-973-120-023-1, Bucureşti, 2007 
(Editura Vestala)
Descriere:
Foaea de [i]storie română – scrisă integral de B.P.Hasdeu – este 
prima revistă eminamente ştiinţifică a savantului (după Româ-
nia, 1858-1859, care, deşi conţinea numeroase materiale ştiinţi-
fice, apăruse dintr-un impuls politic de susţinere a Unirii).
Revista constituie cadrul de lansare – prin studiul Negoţul mol-
dovan sub Alesandru Bunul – a programului şi a metodei de 
abordare a istoriei de către B.P.Hasdeu, moment crucial în viaţa 
ştiinţifică românească.
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Prin totalitatea documentelor şi articolelor publicate, prin modul demonstrativ de 
prezentare şi analiză a lor, revista impune, incontestabil, o direcţie nouă de cerceta-
re, cel puţin în sferele istoriei, dar nu numai. 

22. B. P. Hasdeu, Foiţa de istorie şi literatură, 1860, ediţie critică şi prefaţă de I. Opri-
şan, 240 p., ISBN: 978-973-120-022-4, Bucureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
Faţă de publicaţiile anterioare (România, 1858-1859 şi Foaea 
de storiă română, 1859) scrise integral de B.P.Hasdeu, Foiţa de 
istorie şi literatură este larg deschisă românilor din toate pro-
vinciile.
Ea relevă încercarea autorului de a strânge în jurul său forţele 
intelectuale ale vremii, cu ajutorul cărora să impulsioneze miş-
carea cultural-ştiinţifică.
Aspiraţiile artistice şi ştiinţifice, doar sugerate anterior, sunt 
formulate acum cu fermitate.
Iar pentru a atrage atenţia asupra obiectivelor urmărite şi totodată spre a le exem-
plifica, savantul începea publicarea – împotriva curentului – a studiului Pierit-au 
dacii?, care a stârnit o vie animozitate şi proteste, ce-l vor determina, în cele din 
urmă, pe redactor să sisteze apariţia revistei.
Fie şi numai prin studiul menţionat, care se află la originea autohtonismului, revista 
se impune drept una dintre publicaţiile importante care au impus o nouă direcţie în 
cultură la mijlocul secolului al XIX-lea.

23. B. P. Hasdeu, Din Moldova (Lumina), 1862–1863, ediţie critică şi prefaţă de I. Opri-
şan, 392 p., ISBN: 978-973-120-061-3, Bucureşti, 2008 (Editura Vestala)
Descriere:
Deşi a avut o existenţă relativ scurtă (doar opt luni), Din Mol-
dova (devenită, de la nr. 10/1963, Lumina) reprezintă una din-
tre cele mai importante reviste româneşti din toate timpurile.
Ea este, înainte de orice, publicaţia afirmării plenare a redacto-
rului (B.P.Hasdeu) în toate domeniile literaturii: poezie, proză, 
dramaturgie, critică literară.
Revista constituie totodată mijlocul prin intermediul căruia 
savantul a trezit din letargie viaţa culturală ieşeană, trasând, 
în genere, literaturii române un nou făgaş (anticipator al celui 
croit de Maiorescu), cu deschidere deopotrivă către marile probleme naţionale şi 
către valorile universale.
În sfârşit, Din Moldova (Lumina) reprezintă stimulentul de coagulare a princi-
palelor forţe artistice care vor alcătui - după uzurparea rolului de mentor al lui 
B.P.Hasdeu şi de îndepărtarea lui din învăţământ - nucleul viitoarei „Junimi“.
O repunem în circulaţie, cu convingerea că ea poate sugera mai bine decât orice an-
tologie şi chiar decât seria de opere complete, multilateralitatea şi imprevizibilitatea 
spiritului creator hasdeean.
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24. B. P. Hasdeu, România. Revistă ebdomadară, ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan, 
format 21 x 27 cm, legat, cartonat, ediţie anastatică, transliterare, prefaţă şi note de I. 
Oprişan, 152 p., ISBN: 978-973-120-039-2, Bucureşti, 2008 (Editura Vestala)
Descriere:
Apărută la 18 noiembrie 1858 spre a sprijini unirea Principa-
telor, revista România, scrisă în întregime de tânărul savant de 
numai 20 de ani, s-a impus drept una dintre cele mai vehemen-
te foi prounioniste ale vremii, apreciată pentru aceasta chiar de 
Mihail Kogălniceanu.
Dominant politică şi înflăcărat patriotică, publicaţia îşi des-
chidea deopotrivă coloanele studiilor istorice ale redactorului, 
anticipând direct progmanul următoarelor două reviste Foaea 
de storiă română şi Foiţa de istorie şi literatură.
Între altele, în paginile României, B.P.Hasdeu insera impor-
tantissimul studiu Io în titlul  domnilor români [ai] Moldo-Valahiei şi a Bulgariei, 
prezenta extraordinara bogăţie a „uricelor române aflătoare la Sfetigora“ (Muntele 
Athos) şi iniţia prin Vechile aşezări române-n Lodomiria, cercetările asupra istoriei 
românilor din afara graniţelor ţării.
La împlinirea a 150 de ani de la apariţia prestigioasei reviste, o republicăm într-o 
ediţie critică, reliefându-i pentru contemporani valoarea şi interesul.

25. B. P. Hasdeu, Aghiuţă. Foaie umoristică, satirică şi critică, 1863–1864, ediţie critică 
şi prefaţă de I. Oprişan, 272 p., ISBN: 978-973-120-054-5, Bucureşti, 2009 (Editura 
Vestala)
Descriere:
În istoria presei şi a literaturii române, revista Aghiuţă (1863-
1864) reprezintă o floare rară, ce nu poate fi asemanată - din 
punct de vedere al calităţii, intensităţii şi imprevizibilităţii 
umorului - decât cu Moftul român, din perioada directoratu-
lui lui I.L.Caragiale (1893, 1901).
Depăşită prin valoarea artistică a textelor carageliene - deşi 
unele dintre ele îşi trag direct sevele din paginile ei - revista 
lui B.P.Hasdeu  rămâne inegalabilă în ansamblu, întrucât   de 
la primul până la ultimul rând se simte arderea aceluiaşi suflet 
impetuos şi dăruit, în timp ce în cadrul Moftului român e vizi-
bilă diferenţa de nivel între materialele diverşilor colaboratori.
În plus, implicarea nu numai satirică a revistei Aghiuţă în luptele politice ale mo-
mentului - care au determinat suprimarea ei - o fac fără egal prin impactul avut 
asupra publicului.
Spre a nu mai vorbi de faptul că ea aparea dintr-o dată matură în plină epocă de pio-
nierat şi-şi păstrează încă, după 150 de ani, aproape neştirbit farmecul înţepăturilor, 
calambururilor, pamfletelor, ironiei şi a umorului de toate felurile, ce şi-au pierdut 
întrucâtva valoarea de atacuri concrete, fiind percepute tot mai mult drept critici ale 
unor defecte şi trăsături general umane.
E şi motivul pentru care o repunem în circulaţie, cu convingerea că lectura ei oferă 
noi deschideri către înţelegerea personalităţii şi a artei lui B.P.Hasdeu.
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26. B. P. Hasdeu, Satyrul, Bucureşti,1866, ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan, 184 p., 
ISBN: 978-973-642-280-5, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După ucenicia la revistele România (1858-1859), Foaea de 
storiă română (1859), Foiţa de istorie şi literatură (1860), Din 
Moldova/Lumina (1862-1863) şi Aghiuţă (1863-1864) - utiliza-
te ca tribune de afirmare personală şi de coagulare a tuturor 
forţelor naţionale în vederea realizării unei atmosfere stimu-
latoare creaţiei, B.P.Hasdeu scotea,   în 1866, la Bucureşti, sub 
titlul Satyrul, poate cea mai originală revistă din întreaga istorie 
a presei româneşti.
Adunând în jurul său o pleiadă de personalităţi ale vremii (A.D.
Holban, N. Nicoleanu, C.I. Stăncescu, I.M.Bujoreanu, I.C.Fun-
descu, V.A.Urechia, N.D.Popescu ş.a.), într-o grupare gândită 
drept contrapondere a „Junimii“, savantul o învăluia sub masca 
unor nume de rezonanţă chineză, pentru ca din umbra lor să poată spune adevărul 
şi să critice, fără frica admonestării din partea cenzurii, a tuturor relelor.
De o rară duritate, trecând de la glumele din Aghiuţă la sarcasm, aspra ironie şi 
dezvăluirea crudelor realităţi drept fantezii de neînchipuit, privind totul prin ochii 
neviciaţi ai străinilor, revista a schiţat o imagine acidă a vieţii social-politice şi cul-
tural-artistice a ţării, ce poate constitui încă un prilej de reflecţie asupra cauzelor 
răului ce ne înconjoară.  

27. B. P. Hasdeu, Arhiva istorică a României, vol. I-II,  ediţie critică şi prefaţă de I. 
Oprişan, 562+496 p., ISBN: 978-973-642-315-4, 978-973-642-316-1, 978-973-642-
317-8, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Arhiva istorică a României este prima operă ştiinţifică impor-
tantă a lui B.P.Hasdeu.
Ea reprezintă, pe de o parte, o încununare a activităţii istori-
ce desfăşurate de savant în paginile revistelor Foaia de storiă 
română, Foiţa de istorie şi literatură şi Din Moldova (Lumina), 
iar pe de alta constituie un model pentru viitorime, trasând 
drumul publicării, nu numai a documentelor slave, cum s-a 
relevat, ci al tuturor mărturiilor vechi, indiferent în ce limbă 
s-au păstrat; un model neîntrecut încă!
Totodată ea marchează saltul radical al „redactorului“ de la 
publicarea unor texte disparate – e adevărat importatissime, 
adnotate de-o aşa manieră, încât, prin aducerea lor la cunoş-
tinţa publicului să lumineze o epocă –, la proiecţia gigantească 
a planului tipăririi, în viziune proprie, atât a mărturiilor încă 
inedite, în special din limbile slave, necunoscute istoricilor ro-
mâni ai vremii, cât şi a celor deja editate, dar netraduse, spre a 
contura corpusul tuturor documentelor vechi, ca instrument 
fundamental de lucru.                                                                                                   
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28. B.P.Hasdeu – Iulia Hasdeu, O corespondenţă pentru eternitate, traducere, edi-
ţie şi prefaţă de Jenica Tabacu, 736 p., ISBN: 978-973-120-092-7, Bucureşti, 2015 
(Editura Vestala) 

Descriere:
Corespondenţa marelui savant B.P. Hasdeu cu fiica sa depă-
şeşte cadrul unui simplu schimb epistolar, căpătând alura unui 
nucleu romanesc, dacă nu chiar a unei drame, cuprinzând în 
substanţa ei, elementele complexe ale vieţii în totalitatea ei, di-
rijate de un destin neîndurător.
În plus, scrisorile câte s-au mai păstrat, însumând 365 de texte, 
sugerează parcă întradins contururile omului, ca fragment al 
eternităţii. E şi motivul pentru care volumul a primit titlul pe 
care îl poartă.

29. B. P. Hasdeu, Ioan Vodă cel Cumplit, ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan, 304 p., 
ISBN: 978-973-120-094-1, Bucureşti, 2017 (Editura Vestala)
Descriere:
Utilizând o perspectivă cu totul nouă asupra faptelor adminis-
trativ-interne şi a luptelor împotriva turcilor şi tătarilor, proza 
istoriografică, Ioan Vodă cel Cumplit, de B.P.Hasdeu, bazată 
pe un material documentar imens, în cea mai mare parte ne-
cunoscut până atunci, a schimbat radical punctele de vedere 
asupra importanţei Voievodului în derularea istoriei naţionale.
El a fost scos, din zona figurilor şterse – cu o domnie scurtă şi 
prea puţin semnificativă – întrucât prin acţiunile sale supărase 
pe cronicarii boieri – şi a devenit o personalitate de prim rang 
a istoriei române.
Datorită patosului cu care a fost scrisă – între altele ca o replică la prezentul corupt 
şi neinteresat de trecutul strălucit – cartea se citeşte pe nerăsuflate, oferind, mai ales 
pentru tineri, un reper strălucit de urmat în viaţă.

30. B. P. Hasdeu, Lumea de apoi. Sfârşitul lumii, ediţie critică, prefaţă şi anchetă mito-
logică contemporană, privitoare la sfârşitul lumii de I. Oprişan, 288 p., ISBN: 978-
973-642-368-0, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Reunind cele mai importante texte hasdeene referitoare la 
„Vremea de apoi“ (Sfârşitul lumii) din Etymologicum Magnum 
Romanie, cu răspunsurile primite de marele savant din toată 
ţara la întrebarea nr. 206 din Chestionarul filologic, cărora le-
am adăugat o parte din anchetele mitologice realizate de noi 
după mai bine de o sută de ani, de asemenea în tot largul ţării, 
volumul de faţă scoate la lumină, nu numai un preţios mate-
rial inedit, dar oferă totodată şi o posibilă nouă modalitate de 
valorificare a imensului tezaur de informaţii referitoare la via-
ţa spirituală a poporului român, păstrate în manuscrisele cu 
răspunsuri la cele două chestionare ale lui B. P. Hasdeu de la 
Biblioteca Academiei Române şi de la Arhivele Statului.
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31. B. P. Hasdeu, Ursita, ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan, 272 p., ISBN: 978-973-120-
093-4,  Bucureşti, 2017 (Editura Vestala)
Descriere:
Deşi G. Călinescu pare a aprecia mai mult proiectul de roman – 
doar schiţat – Viaţa unui boier (pentru „ideea centrală“, „totuşi 
nouă“, a plasării „cadrul vechi al destinului grec“, a „problemei 
eredităţii criminalistice“ şi pentru calităţile artistice „amestec 
de observaţie fizico-psihologică şi fior trancendenţial foarte 
potrivit într-un roman istoric“, nelipsit „de mişcarea aceea vi-
tejească a romanului slav“), decât nuvela Ursita, rezultată din 
valorificarea a ceea ce apucase să scrie, totuşi forma concentra-
tă, nuvelistică, s-a impus drept una dintre cele mai importante 
texte ale literaturii noastre din toate timpurile.
O republicăm acum, împreună cu începutul de „romanţ“ apărut în Buciumul pentru 
ca cititorul să se convingă el însuşi ce diferenţă enormă e între un început (neonorat 
de materializarea deplină) şi un text perfect rotunjit după toate rigorile artei, care 
beneficiază de nenumărate deschideri de perspective.

32. Iulia Hasdeu, Oeuvre poétique / Opera poetică, traducere de Augustin Cipeianu, 
prefaţă de Jenica Tabacu; ediţie îngrijită şi postfaţă de I.Oprişan, 784 p., ISBN: 973-
642-068-X, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reuneşte întreaga operă poetică a Iuliei Has-
deu din cele două volume ale seriei Oeuvres posthumes (1889-
1890), în versiune paralelă franceză/română.
Textele lirice publicate de B.P.Hasdeu sunt însoţite de întreg 
aparatul critic al ediţiei princeps, reprodus, pentru prima dată, 
şi în româneşte, spre a fi accesibil tuturor. În plus, valoarea şi 
actualitatea poeziei de expresie franceză a autoarei sunt puse în 
evidenţă prin două substanţiale studii, elaborate special pentru 
această ediţie.

33. Iulia Hasdeu, Epistole către tatăl său, B.P.Hasdeu, traducere, ediţie şi prefaţă de 
Jenica Tabacu, 448 p., ISBN: 978-973-120-086-6, Bucureşti, 2015 (Editura Vestala)
Descriere:
Prin dimensiunile dialogului purtat cu tatăl său, prin sinceritatea mărturisirilor şi 
bogăţia informaţiilor consemnate, prin cantitatea scriiturii şi deschiderea culturală 
de orizont a abordărilor – a se vedea, între altele, opiniile ei 
originale despre literatura română a anilor 1887-1888 – cores-
pondenţa Iuliei Hasdeu reprezintă unul dintre cele mai intere-
sante fonduri – dacă nu chiar cel mai interesant – din spaţiul 
nostru literar.
Datorită jalonărilor temporale precise, ea poate fi, de altfel, in-
terpretată şi ca jurnal literar propriu-zis al anilor 1881-1888, 
cum nu prea a fost considerată până acum.
E meritul d-nei Jenica Tabacu că deschide, printr-o bună tran-
spunere românească a textelor franceze, accesul publicului larg 
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şi chiar al cercetătorilor spre integralitatea corespondenţei Iuliei Hasdeu adresată 
marelui savant B.P. Hasdeu.

34. G.Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, vol. I-IV; vol. I Faptele ungurilor; 
vol. II Descrierea Europei Orientale; vol. III Românii în poezia medievală; vol. IV 
Cronica ungurilor, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 192+96+128+192 p., ISBN 
general: 978-973-642-260-7; ISBN volume: 978-973-642-261-4, 978-973-642-262-
1, 978-973-642-263-8, 978-973-642-264-5, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
„Editarea izvoarelor istoriei a românilor, text şi traducere, o facem cu un scop îndo-
it: întâi spre a procura publicului putinţa de a cunoaşte exact, şi în original, aceste 
izvoare şi, al doilea, spre a da un răspuns acelora care, în baza aşa numitelor drepturi 
istorice, pretind teritorii ce le-au aparţinut un timp oarecare.
Căci, deşi prior tempore potior iure este o lozincă ce nu are nici o valoare faţă de 
voinţa fermă a celor ce stăpânesc o ţară, totuşi, duşmanii neamului nostru aproape 
nu au nici un alt argument de invocat decât drepturile istorice. G. Popa - Lisseanu

35. Barbu Lăzărescu, Umorul lui Hasdeu, ediţie îngrijită şi prefa-
ţă de I.Oprişan, p.272, ISBN: 978-973- 8455-57-3, Bucureşti, 
2015 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Timp de mai bine de o jumătate de secol – din 1903 până la 
1955 – Barbu Lăzăreanu a simţit  o atracţie deosebită faţă de 
personalitatea şi opera  lui B. P. Hasdeu.
Textele din volumul de faţă – cam tot ce a scris istoricul literar 
despre savant – alcătuiesc o însemnată tentativă de punere în 
valoare a tezaurului artistic, filologic şi folcloristic lăsat de ma-
rele înaintaş.
Trecută întrucâtva cu vederea, contribuţia lui Barbu Lăzăreanu 
ni se relevă drept un important ghid de orientare în opera învăţa-
tului şi de descoperire a tainelor, adâncimilor şi frumuseţilor ei.

36. Ovidiu Papadima, Opera critică, I, Creatorii şi lumea lor, edi-
ţie critică şi studiu introductiv de I. Oprişan, 560 p., ISBN: 978-
973-642- 278-2, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Ovidiu Papadima a selectat în vol. Creatorii şi lumea lor (1943) textele cele mai re-
prezentative, din tot ce publicase anterior în paginile revistelor la care a colaborat, 
dar mai ales în Gândirea, al cărei cronicar literar a fost între 1932-1938.
Retipărită într-o a doua ediţie, substanţial redusă ca dimensiuni, sub titlul Scriitorii 
şi înţelesurile vieţii, culegerea se republică acum în forma finalizată iniţial de autor, 
ca un important document al receptării critice a operei marilor personalităţi ale 
scrisului românesc din perioada interbelică.
Lucrarea reprezintă primul volum dintr-o serie visată de autor, ce va include şi cele-
lalte cronici şi articole literare publicate de el de-a lungul timpului.

37. Mihail Sadoveanu, Drumuri basarabene, ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan, 
96 p., Tiraspol,1999 (Editura Saeculum în colaborare cu Editura Î.E.P. Ştiinţa)
Descriere:
Volumul reuneşte toate paginile memorialistice despre călă-
toriile sadoveniene prin Basarabia, evidenţiindu-le trăsăturile 
specifice şi asemănările cu restul prozei sale de drumeţie.
E una din primele colabărări ale editurii noastre cu forurile 
similare de dincolo de Prut. Din păcate, volumul nu s-a difuzat 
decât în spaţiul românesc de dincolo de Prut.
Nouă ni s-au trimis doar câteva exemplare.

38. D. Teleor, Anecdote despre mari personalităţi române, ediţie, 
prefaţă şi tabel cronologic de I. Oprişan, 240 p., ISBN: 978-
973-642-411-3, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Bine apreciat pentru producţia lirică şi, în parte, pentru 
caracterologia prozei sale, de către G.Călinescu, D.Tele-
or a rămas total necunoscut generaţiilor de după moar-
tea sa (1920) ca anecdotist, deşi a fost unul dintre cei mai 
mari scriitori ai genului, chiar în epoca lui I.L.Caragiale. 
Volumul de faţă înfăţişează toate anecdotele autorului despre 
marile figuri ale culturii şi istoriei naţionale (Al.I.Cuza, Carol 
I., I.Heliade Radulescu, M.Kogalniceanu, C.A.Rosetti, D.Bo-
lintineanu, B.P.Hasdeu, M.Eminescu, I.L.Caragiale ş.a.) confi-
gurate pe amintiri personale sau pe extrase din memoria co-
lectivă.
Cititorul va avea bucuria să descopere o carte, pe cât de atrac-
tivă, pe atât de instructivă.

39. Petre Ţuţea, Lumea ca teatru, prefaţă, text stabilit şi aparat cri-
tic de Mircea Coloşenco, 548 p., ISBN: 973-96063-5-0, 973-
96077-6-4, Bucureşti, 1993 (Editura Vestala în colaborare cu 
Editura Alutus)
Descriere:
Petre Ţuţea – filosof fără operă?
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Masivul volum Lumea ca teatru, în cea mai mare parte inedit, înfăţişând pentru 
prima dată cititorului, cu rigoarea ştiinţifică adecvată, una dintre lucrările funda-
mentale ale autorului: Teatru seminar – tipic alcătuit dintr-o piesă de teatru (Întâm-
plări obişnuite), două dialoguri (Bios şi Eros) şi un tratat (Stilul teatrului seminar) 
– contrazice clar o asemenea aserţiune.
Gândirea filosofului începe să ni se releve abia acum în toată profunzimea şi dante-
lăria ei.       Mircea Coloşenco

40. Iulian Vesper, Memorii, ediţie îngrijită şi prefaţă de Pavel Ţugui, 192 p., ISBN: 973-
9399-24-X, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Poet, prozator, traducător al celebrei epopei finlandeze Kale-
vala, Iulian Vesper a lăsat în manuscris un interesant volum de 
rememorări a etapelor vieţii şi ale formaţiei sale, pe fundalul 
atât de zbuciumat al anilor 1920-1980.
Ambianţa literară a Bucovinei de după Marea Unire, eferves-
cenţa culturală a Bucureştilor perioadei interbelice, sinuoasele 
căutări artistice de după război sau figurile unor mari persona-
lităţi precum: Mihail Sadoveanu, E. Lovinescu, Ov. Densusia-
nu, D. Caracostea, G. Călinescu, Camil Petrescu, Perpessicius, 
I. Minulescu prind contur prin pana plină de har a memoria-
listului.
Cartea se publică după textul inedit aflat în păstrarea familiei.
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II. Colecţia Sinteze

Traversăm, incontestabil, o perioadă grea pentru cartea de interes cultural naţional.
Criteriul comercial prevalează nu o dată asupra celui valoric, iar traducerile covâr-

şesc numeric titlurile originale.
În acest context, editurile Saeculum I.O., Vestala şi Saeculum Vizual încearcă să 

menţină vie atenţia cititorilor către ceea ce ne individualizează ca popor şi către marile 
probleme ale istoriei şi culturii române.

Mai ales prin seriile „Mythos“ şi „Documente revelatorii“ dăm la iveală lucrări fun-
damentale pentru înţelegerea spiritualităţii naţionale şi a adevărului nostru istoric.

Mulţumim şi pe această cale tuturor acelora care au îmbrăţişat cu simpatie progra-
mul nostru şi ne sprijină în tot ce înfăptuim.

Realizările noastre, rod, în ultimă instanţă şi al aspiraţiilor lor, li se pun la dispoziţie 
cu toată consideraţia.

(Prefaţă la Programul editorial pe anul 2004)
41. Titus Bărbulescu, Lucian Blaga. Teme şi tipare fundamentale, traducere din limba 

franceză de Mihai Popescu, 160 p., ISBN: 973-9211-55-0, Bucureşti, 1997 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Teză de doctorat, la origine, susţinută la Sorbona, lucrarea de 
faţă – datorată scriitorului român Titus Bărbulescu (aflat, din 
1945, în exil, la Paris) – încearcă să surprindă elementele de 
structură esenţiale ale poeticii lui Lucian Blaga şi să-i circum-
scrie, implicit, originalitatea în contextul liricii române şi uni-
versale.
Recurgând la metodologiile literar-stilistice de ultima oră şi la 
perspectivarea înalt filosofică a demersului critic, autorul ajun-
ge la câteva concluzii de care va trebui să se ţină seama, de aici încolo, în cercetările 
dedicate creaţiei lui Lucian Blaga.
Lucrarea se publică pentru prima dată, după manuscrisul inedit, în limba franceză.

42. Titus Bărbulescu, Arta poetică eminesciană, traducere din limba franceză de Mihai 
Popescu, 176 p., ISBN: 973-9211-75-5, 973-9200-61-3, Bucureşti, 1998 (Editura 
Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Pornind de la cercetarea în persepctiva celor mai noi metodo-
logii literare a poeziilor antume eminesciene, Titus Bărbulescu 
aspiră, în lucrarea de faţă, să surprindă trăsăturile profund in-
dividualizante ale întregii lirici a poetului naţional.
Evidenţierea tehnicilor artistice specifice e complinită – într-o 
bună tradiţie analitică – de descifrarea conotaţiilor filosofice 
ale opţiunilor şi preferinţelor dominante ale poetului, precum 
şi de relevarea semnificaţiei elementelor formal-particulare în 
perspectiva întregului bloc al gândirii şi creaţiei autorului. 
Prin deschiderile neaşteptate pe care le sugerează, lucrarea se constituie într-o con-
tribuţie remarcabilă la înţelegerea miracolului eminescian.
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43. Giuliano Bonfante, Studii române, cuvânt înainte de Ovidiu Drimba, postfaţă de 
Gh. Bulgăr, traducere de Mariana Adameşteanu, 272 p., ISBN: 973-9399-83-5, Bu-
cureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Prezenta culegere de studii – a cărei apariţie în limba română 
era de mult aşteptată –, de un interes deosebit pentru domeniul 
lingvisticii în general şi al limbii române în mod special, este 
datorată unuia dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi lingvişti 
contemporani, glotolog de faimă mondială, profesorului Giuli-
ano Bonfante, care, la venerabila vârstă de 97 de ani, continuă, 
cu o vigoare intelectuală demnă de cea mai mare admiraţie, să 
publice importante lucrări de lingvistică generală şi romanică.

Ovidiu Drimba
Cititorul cărţii de faţă va şti să preţuiască – parcurgând-o – opera profesorului Giu-
liano Bonfante, erudiţia şi ataşamentul său faţă de istoria limbii şi culturii române, 
pe care ni le înfăţişează aici cu adâncă ştiinţă şi cu sinceritate în expresia afectivă a 
ideilor sale.           Gh.Bulgăr

44. Marcel Ciucă, Tezaurul de la Pietroasa, 448 p., ISBN: 978-973-642-252-2, Bucureşti, 
2010 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Tezaurul de la Pietroasa, cel mai important vestigiu arheologic 
descoperit pe teritoriul României, a avut, după scoaterea lui la 
lumină, o istorie dramatică, istorie pe care prof. Marcel Ciucă 
o înfăţişează admirabil în perspectiva documentelor.
Distrus în bună parte chiar de cei care l-au aflat întâmplător, 
sustras în întregime din Muzeul de Antichităţi şi recuperat (în 
1875), salvat din incendiul de la palatul Universităţii bucureş-
tene (1884), înfăţişat cu mândrie la expoziţiile Universale de la 
Paris (1867, 1900) şi la Muzeul de Istorie din Londra (1868) el a fost depus, împre-
ună cu tezaurul ţării şi cu alte obiecte de patrimoniu, în 1917, la Moscova, de unde 
s-a întors cu greutate acasă, după mari eforturi întreprinse de diplomaţia română.
Dar cea mai importantă contribuţie a prof. Ciucă o constituie transcrierea pentru 
prima dată şi rezumarea proceselor verbale ale poliţiei, care i-a anchetat pe desco-
peritori şi intermediari spre a afla configuraţia tezaurului (22 piese) şi eventualele 
urme de tăinuire a lui.

45. Marcel Ciucă, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, 240 p. + XXIV 
planşe, ISBN: 978-973-642-312-3, Bucureşti, 2012 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
La o privire superficială, din afara lumii istoricilor, denumirea 
de Ştiinţele auxiliare ar putea crea o impresie falsa, de minima-
lizare a rolului lor si al specialiştilor din domeniile de cercetare 
respective. Cum, insa,  istoria nu se poate scrie decât apelând  
la izvoare istorice, care sunt extrem de variate si mesajul lor 
este dificil de pătruns fără o pregătire adecvată, este evident 
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pentru oricine că ştiinţele specializate in descoperirea, studierea si valorificarea in-
formaţiilor istorice, „ascunse” in sursele istorice de tot felul, au o contribuţie esenţi-
ala la cercetarea trecutului. Ele sunt, deci, speciale, sunt de bază, sunt fundamentale 
pentru scrierea istoriei.
Lucrarea de faţă oferă o prima iniţiere în lumea ştiinţelor aşa-zis auxiliare.                                   

    Dumitru Marcel Ciucă
46. Gavril Cornuţiu, Tragedia şi suferinţele omului Mihai Eminescu,128 p., ISBN: 

978-973-8455-63-4, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Pe măsură ce gloria postumă a Poetului creştea, o seamă de 
„specialişti” şi răuvoitori au căutat să exagereze, fie să înfăţişeze 
drept reală contaminarea cu sifilis, spre a crea o contrapondere 
denigratoare aureolei.
E meritul domnului Gavril Cornuţiu că demonstrează acum, 
fără drept de replică, din perspectiva unui medic şi profesor 
specialist de larg orizont, în medicina psihiatrică, cercetător 
cu rezultate acceptate şi publicate în reviste internaţionale de 
profil, că Eminescu nu a fost până în ultima clipă suferind de 
o boală psihică endogenă, că a avut suferinţe pe care orice om 
normal le-ar putea „achiziţiona” în condiţiile de existenţă a lui. Aşa încât, dacă pre-
supusele boli (în special surmenajul) ar fi fost tratat la timp şi cu bună credinţă, 
Autorul inegalabil ar fi putut trăi încă mulţi ani spre a-şi definitiva măcar o parte 
din vastele proiecte.
Lucrarea pune capăt, între altele, discuţiilor interminabile despre „trista” moştenire 
genetică transmisă de înaintaşi şi deschide noi perspective asupra înţelegerii biografi-
ei poetului naţional, sugerând culpabilitatea celor care-l puteau salva şi n-au făcut-o.

47. Gavril Cornuţiu, Sevele culturii, 160 p., ISBN: 978-973-8455-
67-2, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
În continuarea refelcţiilor asupra zbuciumatei noastre istorii din 
Moştenirea regatului dacilor şi efortul de punere a ei pe catafalc, 
d. Gavril Cornuţiu îşi extinde cugetările asupra spiritualităţii 
universale, cu observaţii absolut deschizătoare de perspective.
E surprinzător cât de profunde pot fi unele fraze ale cărţii, ade-
vărate nuclee de gândire, ce sintetizează posibile tomuri de sine 
stătătoare.
Într-o vreme când faptul divers tinde să cucerească atenţia ge-
nerală, autorul ne îndeamnă să medităm asupra esenţelor şi să 
sugerăm în loc de a descrie.

48. Ovidiu Drimba, Leonardo da Vinci titan al Renaşterii, 224 p., 
ISBN: 973-9399-07-X, Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Iar tu, omule, care admiri în opera mea însăşi minunata operă 
a naturii, îţi vei dat seama că n-ai dreptul s-o distrugi; or – gân-
deşte-te ce crimă este să iei viaţa omului, a cărui alcătuire o 
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socoteşti o adevărată minune de artă; şi gândeşte-te apoi la cinstirea pe care o dato-
rezi sufletului ce sălăşluieşte într-o asemenea operă de arhitectură; căci într-adevăr 
că, aşa cum e, este un lucru divin. De aceea, lasă acest suflet să sălăşluiască în opera 
sa, care este trupul, atât cât îi va fi voia, şi nu îngădui ca mânia sau răutatea ta să 
distrugă o viaţă, – să distrugă viaţa, care este atât de frumoasă, încât a nu o preţui 
înseamnă a nu o merita!“     Leonardo da Vinci

49. Ovidiu Drimba, Ovidiu. Marele exilat de la Tomis, prefaţă de 
Tudor Vianu, 224 p., ISBN: 973-9399-67-3, Bucureşti, 2001 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ovidiu Drimba se apleacă asupra figurii poetului, consacrân-
du-i o biografie care grupează toate mărturiile culese din opera 
ovidiană, împreună cu concluziile cercetărilor mai noi. Citim 
astfel cu plăcere povestirea vieţii poetului în mediul de-acasă şi 
în acela în care a fost exilat printr-un act de tiranie. Povestitorul 
de astăzi a ştiut, cu competenţa unui cunoscător, să aleagă din 
bogatul material, să reţină tot ce este expresiv şi să ne înfăţişeze, 
punând în relaţie faptele, tablouri ale societăţii la Roma şi Pon-
tul Euxin, ca şi drumul de viaţă al poetului.        Tudor Vianu

50. Ovidiu Drimba, Rabelais şi Renaşterea europeană, 224 p., 
ISBN: 973-642-009-4, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Monografie clasică asupra uneia dintre cele mai mari perso-
nalităţi ale literaturii universale. Singura sinteză existentă în 
cultura română.

51. Ovidiu Drimba, Literatură, cultură, civilizaţie, 304 p., ISBN: 
973-642-055-8, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Volum omagial publicat cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la 
naşterea profesorului Ovidiu Drimba, personalitate de marcă 
a culturii române contemporane.

52. Ovidiu Drimba, Studii şi eseuri de literatură universală, 446 
p., ISBN: 973-642-093-0, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
După impunătoarele sinteze, Istoria culturii si civilizaţiei (I-XI-
II), Istoria literaturii universale (I-II), Istoria teatrului univer-
sal s.a., devenite lucrări de referinţă clasice, profesorul Ovidiu 
Drimba reuneşte in paginile volumului de faţă câteva dintre stu-
diile şi eseurile (edite şi inedite) de vârf ale creaţiei domniei sale, 
dedicate unor personalităţi si subiecte la care ţine foarte mult.
Florilegiul propus se încheagă într-o originală incursiune în 
literaturile lumii, din antichitate până în epoca modernă, ispi-
titoare prin noutatea ideilor şi subtilitatea analizelor.
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53. Ovidiu Drimba, Geniul Spaniei, 352 p., ISBN: 978-973-8455-
08-1, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Configurare a profilului uneia dintre cele mai importante cul-
turi ale lumii, prin capitole de sinteză şi secvenţe dedicate ma-
rilor personalităţi.

54. Ovidiu Drimba, Istoria literaturii universale, vol. I-II, ediţie 
definitivă, 352 + 448 p., ISBN: 978-973-642-151-8, 978-973-
642-152-5, 978-973-642-153-2, Bucureşti, 2008 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Vol.1: Introducere •ANTICHITATEA; 
Literaturile Orientului antic • Literatura 
greacă • Literatura latină •EVUL ME-
DIU; Literatura franceză în evul mediu 
• Literatura medievală în Spania şi Italia 
• Literatura medievală germană, engleză 
şi rusă • RENAŞTEREA Literatura Re-
naşterii în Italia • Literatura franceză în 
epoca Renaşterii • Literatura Renaşterii 
în Spania şi Portugalia • Literatura Re-
naşterii în Anglia şi Germania
Vol.2 : Clasicismul • Luminismul şi Preromantismul • Romantismul • Realismul • 
Naturalismul • Prerafaelismul • Parnasianismul • Simbolismul

55. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 1–2–3, ediţie definitivă, 
464+384+416 p., ISBN: 978-973-642-119-8, 978-973-642-128-0, 978-973-642-129-
7, 978-973-642-130-3, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Vol. 1: • Cultura şi civilizaţia epocilor preistorice • Cultura şi civilizaţia mesopota-
miană • Cultura şi civilizaţia Egiptului antic • Cultura şi civilizaţia ebraică • Cultura 
şi civilizaţia persană • Cultura şi civilizaţia indiană
Vol. 2: • Cultura şi civilizaţia chineză • Cultura şi civilizaţia japoneză • Cultura şi ci-
vilizaţia aztecă • Cultura şi civilizaţia incaşă • Cultura şi civilizaţia mayaşă • Cultura 
şi civilizaţia cretană • Cultura şi civilizaţia etruscă
Vol. 3: • Cultura şi civilizaţia greacă • Epoca miceniană • Epoca obscură • Epo-
ca arhaică • Epo-
ca clasică • Epoca 
eleni • Cultura şi 
civilizaţia romană • 
Cultura şi civiliza-
ţia daco-getică

• Ovidiu Drimba, Is-
toria culturii şi ci-
vilizaţiei, vol. 4–5, 
ediţie definitivă, 



CATALOG SAECULUM I .O.   |   31

560+448 p., ISBN: 978-973-642-127-3, 978-973-642-131-0, 978-973-642-132-7, Bu-
cureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
Vol. 4: • Cultura şi civilizaţia celţilor • 
Cultura şi civilizaţia popoarelor germa-
nice • Cultura şi civilizaţia bizantină • 
Cultura şi civilizaţia arabă
Vol. 5: • Civilizaţia Evului Mediu • Înce-
puturile Evului Mediu • Structurile poli-
tice şi administrative • Economia rurală 
• Clasele şi categoriile sociale • Societa-
tea feudală • Activitatea comercială • Meşteşugarii şi tehnologia. Corporaţiile • Or-
ganizarea militară • Cruciadele • Dreptul şi justiţia • Viaţa cotidiană

• Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 6–7–8, ediţie definitivă, 
400+368+352 p., ISBN: 973-9211-70-4, 973-642-116-3, 973-642-117-1, 973-642-
118-x, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
Vol. 6 : • Cultura 
Evului Mediu • Eta-
pele culturale şi am-
bianţa intelectuală • 
Educaţia şi învăţă-
mântul • Universi-
tăţile • Ştiinţa
Vol. 7: • Cultura 
Evului Mediu • Fi-
losofia • Arta
Vol. 8 : • Cultura Evului Mediu • Literatura • Muzica • Teatru • Structuri şi atitudini mentale

• Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 9–10, ediţie definitivă, 416+416 
p., ISBN: 978-973-9211-70-4, 978-973-642-122-8, 978-973-642-123-5, Bucureşti, 
2007 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
Vol. 9: • Civilizaţia Renaşterii • Probleme 
si crize ale perioadei anterioare • Renaş-
terea politică • Renaşterea economica • 
Dreptul şi justiţia • Politica externă. Di-
plomaţia. Teoria statului • Organizarea 
militară. Războiul • Tehnologia Renaşte-
rii • Călătorii şi descoperiri geologice • 
Cuceriri şi colonizări
Vol. 10: • Civilizaţia Renaşterii • Reforma şi Contrareforma • Aspecte sumbre ale 
Renaşterii • Viaţa cotidiană • Oamenii Renaşterii • Tipuri, profesiuni, mentalităţi 

• Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 11, 464 p., ISBN: 978-973-642-
119-8, 978-973-642-133-4, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Vol. 11: • Cultura 
Renaşterii • Educa-
ţia şi învăţământul • 
Umanismul • Ştiinţa 
• Literatura • Teatrul 
• Muzica

• Ovidiu Drimba, Is-
toria culturii şi civi-
lizaţiei, vol. 12–13, 
ediţie definitivă, 432 
+ 368 p.; ISBN: 978-973-9211-70-4, 978-973-642-155-6, 978-973-642-156-3, Bucu-
reşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Vol. 12: • Cultura Renaşterii • Arta Renaşterii în Italia
Vol. 13: • Cultura Renaşterii • Arta Renaşterii în Ţările de Jos • 
Arta Renaşterii în Germania • Arta Renaşterii în Spania • Arta 
Renaşterii în Franţa • Arta Renaşterii în Anglia 

56. Ovidiu Drimba, Istoria teatrului universal, 352 p., ISBN: 978-
973-120-020-0, Bucureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
Sinteză fundamentală asupra teatrului universal de la începu-
turi până în sec. al XIX-lea. Exegeză absolut necesară înţelege-
rii fenomenului teatral.

57. Helmuth Frisch, Relaţiile dintre lingvistica română şi cea euro-
peană, traducere de Marcel Roman, 288 p., ISBN: 973-9211-15-
1, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
• O istorie a lingvisticii româneşti din secolul al XIX-lea • Cu-
rente principale în lingvistica secolului al XIX-lea

58. Helmuth Frisch, Sursele germane ale creaţiei eminesciene. 
Identificarea izvoarelor, comentarea lor şi introducere, vol. 
I–II, 416 + 416 p., ISBN: 973-9399-37-1, 973-9399-38-X, 973-
9399-39-8, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Vol. I
Textele germane, ale căror surse se iden-
tifică acum pentru prima dată, permit să 
cunoaştem, în mai multe cazuri, modele-
le germane de la care porneşte Eminescu 
în creaţia sa originală. Un poem, al lui 
Karl Woermann, Bitte (Rugăciune), ne 
îndrumă spre poezia Mai am un singur 
dor, iar poemul lui Theodor Altwasser, 
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Nilfahrt (Călătorie pe Nil), i-a servit ca model pentru Egiptul, cum se vede şi din 
manuscrisele sale.
Deşi porneşte de la modelele germane, Eminescu le conferă în creaţia sa o notă 
originală. Să mai notăm, în sfârşit, că textele germane vin să arate că Eminescu îşi 
elaborează unele poeme, iniţial, în germană, ca să le reia, ulterior, şi în versiune 
românească.
Cartea lui Helmuth Frisch, singulară în cultura noastră, prin contribuţia adusă în-
tr-un domeniu foarte puţin cercetat, este o lucrare de referinţă, care nu va putea fi 
ocolită de nici un exeger al scrisului eminescian.             D. Vatamaniuc
Vol. II
Încercând să identifice sursa textelor germane transcrise de Mihai Eminescu în pe-
rioada studiilor vieneze şi berlineze, profesorul Helmuth Frisch, de la Universitatea 
din Bochum, a cercetat, pe parcursul a aproape două decenii, majoritatea ziarelor şi 
revistelor cu circulaţie în cele două capitate europene între 1869-1874.
Articolele, din care Eminescu a extras fie şi un singur rând sau doar o sintagmă, 
sunt incluse în extenso în lucrarea de faţă, în traducere românească şi în original, 
evidenţiindu-se, de fiecare dată, în chiar cuprinsul textului – cu alt corp – pasajele 
preluate de poet.
Prezentările autorului, ce premerg fiecare articol identificat, precum şi studiul intro-
ductiv deschid noi perspective asupra raporturilor lui Mihai Eminescu cu literatura 
şi filosofia germană, dându-ne posibilitatea să intuim mai clar orizontul spiritual şi 
preocupările poetului în anii hotărâtori de formare a personalităţii sale. 

59. W. Froehner, Columna lui Traian, cu ilustraţii de Jules Du-
vaux, traducere din limba franceză de Mihai Popescu, 160 p., 
ISBN: 973-642-008-6, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Una dintre cele mai importante cărţi despre semnificaţiile Co-
lumnei lui Traian de la Roma, ridicată de Împărat, după cele 
două războaie daco-romane, se traduce şi se publică pentru 
prima dată în română.                  Mihai Popescu

60. Liviu Grăsoiu, Emil Giurgiuca. Sub povara vremurilor, 160 
p., ISBN: 973-120-010-X, 978-973-120-010-1, Bucureşti, 2006 
(Editura Vestala)
Descriere:
La centenarul naşterii sale, lui Emil Giurgiuca (1906-1992) i 
se cuvenea o primă monografie, care să descifreze, pe cât po-
sibil, tainele şi frumuseţile unei poezii nealterate de trecerea 
timpului.
Nedreptăţit, din motive extraliterare, decenii în şir, el îşi aş-
teaptă încă cititorii. Este pledoaria, bazată pe documente ne-
cunoscute sau necercetate atent până acum, a lucrării de faţă. 
Sperăm ca ea să fie convingătoare.      Liviu Grăsoiu

61. Dan Grigorescu, Istoria artei americane, 384 p., ISBN: 973-9211-68-2, Bucureşti, 
1997 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
S-au publicat la noi, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar 
mai ales în secolul al XX-lea numeroase articole şi studii des-
pre arta americană, dar o carte scrisă de o personalitate cu un 
profil complex umanist, care să fi avut posibilitatea să cunoască 
manifestările artistice în chiar ţara lor de origine nu apăruse 
până la tipărirea acestei cărţi de către Editura Saeculum I.O. E 
meritul lui Dan Grigorescu că a pus-o la dispoziţia publicului 
românesc spre a putea asimila arta de peste ocean în amploare 
şi profunzime.

62. Dan Grigorescu, Romanul american al secolului XX, 352 p., 
ISBN: 973-9399-36-3, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Romanul european al secolului XX s-a dezvoltat, în formele lui 
diverse, şi prin receptarea unor influenţe semnificative venite 
de peste Ocean.
Cartea de faţă urmăreşte stabilirea modelelor şi evoluţia lor, de 
la Mark Twain şi Henry James până la generaţia postmodernă.
Este prima sinteză de acest fel apărută într-o editura româ-
nească.

63. Alexandra Hamdan, Ionescu înainte de Ionesco. Portretul artistului tânăr, tradu-
cere de Mioara-Luiza Zehan, 208 p., ISBN: 973-9211-44-5, Bucureşti, 1998 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Propunându-şi să înfăţişeze străinătăţii opera de tinereţe, ela-
borată în limba română, a dramaturgului de vogă internaţiona-
lă Eugen Ionesco, autorarea întreprinde, în lucrarea de faţă, cea 
mai relevantă cercetare literară de până acum asupra întregii 
creaţii artistice şi critice a scriitorului francez de origine română.
Deschiderile criticului, poetului şi dramatrugului de până în 
1948 sunt urmărite în operele de maturitate (scrise în france-
ză), iar originalitatea acestora de pe urmă e judecată în per-
spectiva rădăcinilor poetice şi dramatice româneşti. Sunt ur-
mărite sistematic îndeosebi raporturile involuntare ale lui Eu-
gen Ionesco cu creaţia lui I.L. Caragiale şi Urmuz.
Elaborată în franceză şi publicată în Elveţia, lucrarea se traduce 
pentru prima dată în limba română.

64. B. P. Hasdeu, Istoria culturii în Dacia, ediţie îngrijită şi prefa-
ţă de I. Oprişan, 224 p., ISBN: 978-973-642-366-6, Bucureşti, 
2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
La începutul lui ianuarie 1870, B.P.Hasdeu publica ultima sec-
venţă din Istoria culturii în Dacia, lucrarea neterminată – chiar 
abandonată spre a începe elaborarea şi publicarea Istoriei criti-
ce a românilor.
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Rămasă în paginile ziarului Traian, ea nu a fost niciodată tipărită în volum, limi-
tându-se astfel posibilitatea de a fi cunoscută, nu numai de marele public, ci şi de 
specialişti. Cu atât mai mult, cu cât s-a emis chiar ipoteza că lucrarea ar fi „depăşită”.
Aflând-o deosebit de interesantă – cel puţin din punctul de vedere al discursului 
larg erudit, deschizător de perspective, nu numai strict filologico-istorice – o scoa-
tem la lumină după aproape un secol şi jumătate, pentru ca iubitorii operei savantu-
lui s-o poată aprecia la justa ei valoare.

65. B. P. Hasdeu, Negru-Vodă. Un secol şi jumătate din începuturile statului Ţărei 
Româneşti (1230-1380), ediţie şi prefaţă de I. Oprişan, ISBN: 978-973-642-464-9, 
Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Retrăgându-i-se, în 1897, mandatul de a continua Etymologi-
cum mangum romaniae, B.P. Hasdeu îşi concentrează forţele şi 
finalizează amplul studiu de peste 200 de pagini Negru Vodă, 
pe care-l tipăreşte ca prefaţă („cariatidă“) la cel de al IV-lea 
tom al Marelui dicţionar etimologic, pe care nici nu-l începuse 
– după obiceiul său de a-şi premerge fiecare volum de câte o 
amplă prefaţă îndrumătoare.
În cadrul lucrării încearcă să rezolve – şi oferă într-adevăr inte-
resante deschideri – marile probleme ale începuturilor istoriei 
statale a Ţării Româneşti.
Această operă a sa, premearsă de un studiu introductiv al nostru şi de ample note 
şi comentarii finale, privitoare la opiniile emise de istoricii români după moartea 
savantului asupra lucării Negru Vodă, fac obiectul ediţiei critice da faţă.
Este o lucrare fundamentală de la care s-au simţit obligaţi să pornească mai toţi 
cei care au mai scris despre trecutul istoric românesc chiar dacă nu i-au împărtăşit 
totdeauna integral opiniile.
O reproducem spre a sta la îndemna oricui se va mai aventura în rejudecarea înce-
puturilor existenţei noastre statale.

66. N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I-II, ediţie 
critică şi prefaţă de I. Oprişan, legată şi cartonată, 464+432, ISBN: 978-973-642-282-
9, 978-973-642-284-3, 978-973-642-283-6, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ce a realizat N. Iorga în Istoria Bisericii Româneşti nu se mai întreprinsese ante-
rior şi aproape e imposibil să se refacă astăzi, în primul rând, din punct de vede-
re al vastităţii documentării. Spre a nu 
mai vorbi de larga cuprindere şi co-
nexiune a elementelor chemate să lu-
mineze fenomenul „vieţii religioase a 
românilor“, sau de profunzimea anali-
zelor critice în detaliu şi de ansamblu. 
Căci „Istoria“ lui N.Iorga aduce contri-
buţii esenţiale nu numai de viziune gene-
rală, ci şi de detaliu, în mai fiecare dintre 
chestiunile luate în discuţie.
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Ea rămâne, orice s-ar spune şi oricâte cărţi se vor mai scrie – şi trebuie să se scrie 
mai ales despre viaţa religioasă a ultimului secol – un monument de care trebuie să 
ne apropiem cu sfială, ca de o lucrare neaparţinând sferelor obişnuitului.
Încărcând textul până la saturaţie cu referinţe la epoci, locuri, edificii, personali-
tăţi, evenimente, N. Iorga derulează istoria vieţii religioase a românilor din cele 
mai vechi timpuri – încă din vremea păgânismului – până la începuturile secolului 
al XX-lea (în prima ediţie), adusă ulterior, la zi (în ediţia a II-a), până după primul 
război mondial.
Abordând viaţa religioasă în derularea ei istorică, el zăboveşte pe acelaşi palier, când 
în Moldova, când în Ţara Românească sau Transilvania, iar mai târziu şi în Bucovi-
na, Banat şi Basarabia, încercând din cadrul respectivului modul spaţio-temporal, 
să arunce punţi, atât către trecut, cât şi către celelalte provincii româneşti – întinzân-
du-şi  totodată privirile şi către largul european: balcanic, rusesc, apusean.
Aşa încât, deşi segmentele îşi au o anumită individualitate, ele nu pot fi extrase – de-
cât cu greu, din întreg, şi cu pierderi pentru totalitatea excursului critic.

67. N. Iorga, Istoria universală. (Prolegomene). Elemente de unitate ale lumii medie-
vale, moderne şi contemporane, vol. I-III, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
592 p., ISBN: 978-973-642-308-6, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Deşi nu reprezintă lucrarea ideală, la care 
visa şi scria autorul în 1940, când a fost 
asasinat, Prolegomene de istorie univer-
sală, în trei volume, pe care o publicăm 
acum, e totuşi, o altfel de sinteză decât tot 
ce se publicase până atunci.
N. Iorga nu consemnează pur şi simplu 
derularea timpului istoric, an după an, 
atent să nu omită vreun eveniment, in-
diferent de ecoul lui, în sens restrâns sau 
mai larg, ci urmăreşte cu asiduitate liniile ce dau sens întregii istorii, de la căderea 
Imperiului Roman de Apus şi până la primul război mondial, inclusiv.
El extrage, din materialul amorf al faptelor, acele elemente, atât conflictuale, cât şi 
unificatoare, în stare să asigure, de la o epocă la alta, echilibrul de forţe.
Încât, în perspectiva lor, curgerea vieţii istorice, nu ni se mai pare întamplătoare, 
haotică, ci profund ordonată de însăşi forţele vieţii, prin formele pe care acestea le 
impun, mereu altele, dar în esenţă aceleaşi – necesare liniştii şi bunăstării generale.

68. N. Iorga, Istoria universală. Curs universitar, 1933-1936, vol. 
I-II, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 624+664 p., ISBN: in-
dice general: 978-973-642-341-3, vol. I: 978-973-642-342-0; vol. 
II: 978-973-642-343-7, Bucureşti, 2014 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cursul de istorie universală din 1933-1936, ţinut de N. Iorga la 
Universitatea din Bucureşti, reprezintă o noutate mondială în 
istoriografie.
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Istoria universală nu mai este înfăţişată în sine, ca un flux care se desfăşoară pe 
centre conflictuale de intensitate, pe tendinţe şi probleme mai mult sau mai puţin 
permanente, fără a avea în vedere vreun anume popor.
De data aceasta, istoria generală este privită aplicativ, prin deschiderile pe care le are 
către ea istoria românilor, ca factor de istorie universală şi a implicărilor pe care le 
regăsim în trecutul nostru a unor cauzalităţi venite din afară.
Niciodată istoria vreunui popor nu a fost mai profund pusă în legătură de inter-
condiţionare cu ce se întâmplă dincolo de hotarele lui, pornind tocmai de la marile 
întrebări pe care le ridică. 

69. N. Iorga, B. P. Hasdeu. Basarabeanul genial, ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan, 
224 p., ISBN: 978-973-642-364-2, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
N. Iorga s-a oprit în numeroase rânduri – în trecere sau în mod 
special – asupra personalităţii şi a operei pluridisciplinare a lui 
B.P.Hasdeu, spre a-i defini caracterul şi contribuţia specifică în 
cadrul culturii române.
Cele mai multe însemnări ale marelui istoric despre savant se 
regăsesc în cadrul volumului de faţă. Ele sunt definitorii deo-
potrivă pentru înţelegerea operei lui B.P.Hasdeu, cât şi a auto-
rului însuşi.

70. C. Manolache, Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu, ediţie critică şi prefaţă de I. 
Oprişan, 352 p., ISBN: 978-973-642-124-2, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Elaborată în urmă cu peste 6 decenii (interzisă după 1944), 
Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu ne cucereşte încă, prin pa-
tosul ei avântat, prin delicateţea cu care autorul ne introduce 
în intimitatea copilei geniale şi, mai ales, prin extraordinara 
forţă de sugerare a zbuciumului lăuntric al poetei, aflată într-o 
continuă luptă cu Destinul neîndurător.
Bazată, în bună măsură, pe mărturiile orale ale unor persona-
lităţi care au cunoscut-o pe protagonistă – inaccesibile cerce-
tătorilor ulteriori – cartea se constituie într-un veritabil docu-
ment ad-hoc al unei existenţe de excepţie.
O repunem în circulaţie, într-o riguroasă ediţie critică, adnotată în lumina ultimelor 
descoperiri din istoriografia literară.

71. Emil Manu, Cafeneaua literară, 176 p., ISBN: 973-922-59-3, 
Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Creaţii ale spiritului modern de frondă, cafenelele literare au 
constituit fermentul multor idei care au schimbat înfăţişarea 
artei şi literaturii ultimului secol.
Aureolate de mit, după al doilea război mondial, ele constitu-
ie, în egală măsură, pentru publicul larg, o necunoscută şi un 
punct de atracţie.
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Lucrarea de faţă ne introduce în ambianţa literară oferită de cafeneaua românească, 
dezvăluindu-ne faţete interesante ale biografiei unora dintre cei mai îndrăgiţi scriitori.

72. Emil Manu, Viaţa lui Marin Preda, 160 p., ISBN: 973-9418-39-2, Bucureşti, 2003 
(Editura Vestala)
Descriere:
Cartea de faţă este prima monografie dedicată vieţii lui Marin 
Preda.
Pe parcursul lucrării e urmărită, în diverse planuri, aventura 
biografică a romancierului şi sunt prezentate principalele di-
recţii ale vieţii controversate a autorului, a cărui dispariţie a 
lăsat în urmă, nu numai un gol în istoria literară, ci şi în istoria 
morală a timpului, prin faptul că moartea lui Marin Preda a 
rămas înconjurată (voit?) de mister.
Sperăm că în urma protestelor pe care le-au aclamat atâţia scriitori, se va face lumi-
nă în legătură cu sfârşitul tragic al marelui nostru contemporan.          Emil Manu

73. Liviu Marian, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Contribuţii biografice şi exegeze asupra 
operei, ediţie critică de I. Oprişan, 352 p., ISBN: 978-973-120-090-3, Bucureşti, 
2016 (Editura Vestala)
Descriere:
Deşi Liviu Marian nu a reuşit să finalizeze monografia visată 
despre viaţa şi opera lui B.P.Hasdeu, studiile şi articolele sale 
(peste 20) marchează cel de-al doilea important moment de 
receptare în perioada interbelică a creaţiei marelui savant.
Volumul de faţă le reuneşte pentru prima dată la un loc pe 
toate, oferindu-le specialiştilor şi marelui public, ca pe un in-
strument fundamental de lucru, ca pe o carte absolut necesară 
realizării sintezelor, pe care noile generaţii de intelectuali s-ar 
cuveni să le dea, nu numai astăzi, ci şi mâine.

74. Costea Marinoiu, Toponimia Ţării Loviştei, 1208 p., ISBN: 973-9418-54-6, Bucu-
reşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Concepută ca teză de doctorat, lucrarea de faţă se constituie – 
prin rigoarea şi încercarea de epuizare a materialului informa-
tiv – într-o cercetare exemplară a uneia dintre cele mai arhaice 
zone etno-culturale ale ţării.
Cu mult discernământ, autorul surprinde în „memoria cu-
vintelor“ elementele dăinuirii româneşti pe aceste meleaguri 
şi pune statornic în evidenţă contribuţia autohtonă (locală) la 
formarea, perpetuarea, îmbogăţirea şi înnoirea tezaurului lexi-
cal al limbii române.
O formă a spiritualităţii naţionale, neglijată în genere, îşi relevă, prin cartea lui Cos-
tea Marinoiu, virtuţile latente surprinzătoare.

75. Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmoder-
nism, 850 p., ISBN: 973-9399-52-5; Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Călinescian convins, profesor de literatura română la Universi-
tatea din Bucureşti, autor a nenumărate lucrări de specialitate 
şi cronicar la pricipalele reviste literare ale epocii, D. Micu a 
aspirat o viaţă întreagă să realizeze o operă de sinteză care să 
concureze marea Istorie a literaturii române de la origini până 
în prezent din 1941. Şi a înfăptuit-o în anul de la hotarul mile-
niilor, 2000.
Ea umple un gol imens, aducând referinţele critice cu încă 59 de 
ani în plus faţă de opera Profesorului, până în contemporanitate.
Influenţa călinesciană se vede nu numai în modalitatea de tratare a fenomenului 
literar, ci chiar în titlu.

76. Dumitru Micu, Timpuri zbuciumate. Reconstituiri subiec-
tive, 352 p., ISBN: 973-9418-55-4 Bucureşti, 2001 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Reconstituindu-şi, cum relevă în chiar titlu, „subiectiv“ viaţa 
până la intrarea în „lumea literară“, ca una dintre personalităţile 
de seamă ale ei, D. Micu ne oferă o panoramă nu numai atracti-
vă, dar şi profund critică, atât a vieţii literare, cât şi sociale, des-
chizând perspective deosebite asupra perioadei în care a trăit.
E o lucrare memorabilă.

77. Mihai Mitu, Viaţa lui Ioan Budai-Deleanu, 528 p., ISBN: 978-973-642-367-3, Bucu-
reşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Deşi manuscrisele lui Ioan Budai-Deleanu, aduse în ţară târziu 
după moartea lui, s-au tipărit în secolul al XIX-lea, despre viaţa 
autorului s-a scris, în genere, mai puţin.
E meritul profesorului Mihai Mitu că i-a urmărit paşii vieţii 
peste tot pe unde a trăit şi creat, dându-ne, după cercetări de-o 
viaţă, cea mai documentată biografie a marelui scriitor.
În perspectiva ei, chiar opera capătă noi semnificaţii.

78. Constantin Mustaţă, Ovidiu Drimba – savantul care a dăru-
it României cultura lumii, 286 p., ISBN: 978-973-8455-64-1, 
Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum Vizual) 
Descriere:
În jurul a două interviuri luate lui Ovidiu Drimba, la mare dis-
tanţă în timp, Constantin Mustaţă a adunat numeroase texte 
integrale sau fragmentare – cerute special câtorva apropiaţi ai 
Profesorului – spre a alcătui un volum omagial, care să-i bucu-
re ultimii ani ai vieţii.
Din păcate, iniţiatorul proiectului s-a stins din viaţă înaintea 
finalizării cărţii şi, la scurtă vreme, l-a urmat şi Ovidu Drimba.
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Publicăm manuscrisul rămas, cu prilejul comemorării unui an de la trecerea Profe-
sorului la cele veşnice, într-o formă pe care, desigur, autorul i-ar fi dat-o poate altfel, 
dacă mai trăia.

79. I. Necula, Cioran de la identitatea popoarelor la neantul va-
lah, 192 p., ISBN: 973-642-032-9, Bucureşti, 2003 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Vitalitatea României va trebui să-şi găsească odată o expresie, 
deoarece ne-am înjosit prea mult în trecutul şi prezentul nos-
tru pentru ca, într-o explozie, să nu ne trăim o adevărată me-
tamorfoză.“         Emil Cioran

80. Niels Öffenberger, Contribuţii la preistoria logicii polivalente în Antichitate, tra-
ducere de Viorica Ionescu Nişcov şi Călin Candiescu, prefaţă de Alexandru Surdu, 
144 p., ISBN: 973-9071-25-2, Bucureşti, 1993 (Editura Saeculum)
Descriere:
Cercetările recente în domeniul logicii polivalente au stabilit 
punctele de reper pentru o interpretare adecvată a mai mul-
tor texte din Aristotel din punctul de vedere al logicii formale 
moderne. Autorul cărţii – profesor la Universitatea din Mün-
ster (Germania) – susţine – pornind de la definiţia „falsului 
universal“ dată de Aristotel (An, pr. II 54a 4-6) – că e posibilă 
interpretarea textelor aristotelice nu numai în perspectiva logi-
cii modale, ci şi a celei asertorice (nemodale). Dând o asemenea 
interpretare textelor din Organon autorul evidenţiază diferen-
ţierea „adevărului“ şi „falsului“, criticând logica trivalentă şi 
optând pentru logica tetravalentă. În felul acesta, autorul dă, 
un răspuns – se înţelege, ipotetic – întrebării de ce logica poli-
valentă a avut o preistorie de 2255 de ani. Lucrarea reprezintă o 
contribuţie fundamentală la istoria logicii. Alexandru Surdu

81. I. Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri ad-
notate, ediţia a II-a, revizuită, augmentată, necenzurată, 608 
p., ISBN: 973-9211-00-3, 973-9200-03-6, Bucureşti, 1995 (Edi-
tura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
S-au adunat, din fericire, când se mai puteau aduna, mărtu-
rii despre trecerea marelui poet şi filosof prin viaţă şi, evident, 
opinii despre creaţia sa de la aproape toate marile personalităţi 
româneşti care şi-au desfăşurat existenţa concomitent cu a sa.

82. I. Oprişan, G. Călinescu. Spectacolul personalităţii. Dialo-
guri adnotate, 512 p., ISBN: 973-9418-16-3, Bucureşti, 1999 
(Editura Vestala)
Descriere:
Volumul reuneşte interviurile realizate de autor cu persona-
lităţile care au trăit în preajma lui G. Călinescu. Textele sunt 
adnotate în lumina imensului material documentar inedit din 
diverse arhive publice şi particulare.
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Lucrarea a constituit un omagiu adus marelui critic cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la naşterea sa.

83. I. Oprişan, B. P. Hasdeu sau setea de absolut. Tumultul şi misterul vieţii, ediţia a 
II-a, 592p. + 16 planşe hors text, ISBN: 973-9418-53-8, Bucureşti, 2001 (Editura 
Vestala)
Descriere:
 „Cartea asupra lui Hasdeu – scria Mircea Eliade în 1927 – va 
trebui să fie erudită, scrisă cu dragoste, cu mult spirit critic şi 
cu înţelegătoare simpatie. Nu o biografie, nu o culegere de re-
zumate şi anecdote, nu o înşiruire de titluri, ani şi epitete. O 
carte care să fie o reconstituire a personalităţii lui Hasdeu şi, 
deci, o oglindă a necesităţilor generaţiei sale. O carte – care să 
fie, înainte de toate, o construcţie organică.”
Cerinţele marelui exeget al religiilor ne-au stat călăuză în ela-
borarea lucrării de faţă.

84. I. Oprişan, Istoria literaturii române în evocări, 464 p., ISBN: 
973-9399-72-X, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Spre deosebire de toate celelalte istorii ale literaturii române, 
elaborate sau propuse până acum, volumul de faţă are avanta-
jul că prezintă fenomenul literar din interior, prin prisma uno-
ra dintre cei mai valoroşi scriitori. Acţionând cu forţa artei, a 
verbului încărcat de sugestivitate, evocările reunite în volum 
lasă asupra cititorului o impresie de neşters, pe care nu i-ar 
putea-o crea nici o altă manieră de abordare a vieţii şi a creaţiei 
marilor figuri ale scrisului românesc.

85. I. Oprişan, Opera lui Mihail Sadoveanu, I, Natură, om, civili-
zaţie în opera lui M. Sadoveanu, 448 p., ISBN: 973-642-057-4, 
ediţia a II-a, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Mihail Sadoveanu a elaborat una dintre cele mai vaste, mai 
complexe şi mai valoroase opere din literatura română.
Lucrarea de faţă încearcă să-i releve semnificaţiile, să-i sur-
prindă elementele de structură şi liniile de forţă, care o străbat 
de la un capăt la altul, şi totodată să-i definească specificul ar-
tistic ori originalitatea viziunii.

86. I. Oprişan, Cariatide literare. Studii de istorie a literaturii ro-
mâne, 688 p., ISBN: 973-9418-97-X, Bucureşti, 2006 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Am considerat întotdeauna istoricul literar ca pe o voce a Tim-
pului, care confirmă, infirmă sau descoperă peste generaţii va-
loarea şi actualitatea unor opere şi personalităţi apuse. După 
cum, l-am imaginat ca pe un vizionar în stare sa reînvie, din 
documente uitate şi detalii trecute cu vederea, epoci, ambianţe 
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şi existenţe. Şi, mai presus de toate, l-am dorit un suflet profund deschis către moş-
tenirea lăsată de înaintaşi.
În spiritul acestor aspiraţii au fost elaborate studiile de faţă, prin care încercăm să 
punem într-o nouă lumina câteva figuri şi aspecte esenţiale ale culturii romane.

87. I. Oprişan, Opera literară a lui B. P. Hasdeu, 544 p., ISBN: 978-973-120-014-9, Bu-
cureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
Născută din dorinţa de a înfăţişa în toată complexitatea şi pro-
funzimea ei creaţia literară a lui B.P.Hasdeu – abordată mai 
mult în trecere până acum – lucrarea de faţă urmăreşte deo-
potrivă relevarea prefigurărilor ei surprinzătoare şi a germină-
rilor atât de rodnice în opera urmaşilor (Eminescu, Caragiale, 
Arghezi, Bacovia, Blaga etc.), constituindu-se, implicit, într-o 
pledoarie pentru modernitatea – de multe ori contestată – şi 
actualitatea beletristicii hasdeene.
Volumul reprezintă cel de al doilea tom al monografiei începu-
tă cu B.P.Hasdeu sau Setea de absolut.

88. I. Oprişan, Redescoperirea culturii populare. O perspectivă asupra literaturii ro-
mâne din perioada 1944–1970, 224p., ISBN: 978-973-120-049-1, Bucureşti, 2007 
(Editura Vestala)
Descriere:
Lucrarea de faţă abordează evoluţia şi valoarea literaturii ro-
mâne din primul sfert de veac de după 1944, dintr-o perspecti-
vă atât critică, cât şi istoric literară contemporană.
Rezultatele vin să confirme, să nuanţeze sau să infirme opiniile 
exprimate până acum, asupra acestui fenomen, relevând ca-
racterul benefic – chiar şi pentru experimentele moderniste – 
al utilizării sugestiilor culturii populare româneşti în actul de 
creaţie artistică.

89. I.Oprişan, Lucian Blaga sub zodia mitului, 432 p., ISBN: 978-973-642-351-2, Bucu-
reşti, 2015 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Operă complexă, de inestimabilă valoare, creaţia lui Lucian 
Blaga a beneficiat în multiple feluri de moştenirea înaintaşilor 
anonimi spre a-şi adânci sensurile, spre a da strălucire forme-
lor şi spre a căpăta acea notă distinctivă, incofundabilă.
Lucrarea de faţă încearcă să surprindă în ce măsură şi cum 
tradiţiile arhaice şi producţiile artistice populare au constituit 
pentru poetul, dramaturgul, prozatorul şi filosoful L. Blaga un 
stimulent, un factor „catalitic“, în realizarea gândurilor sale.

90. I. Oprişan, B.P.Hasdeu – Modelator al sufletului românesc, 288 p., ISBN: 978-973-
642-375-8, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Articolele şi studiile pe care le reunim în volumul de faţă – 
semn al viului interes pe care continuă să ni-l trezească opera 
şi personalitatea lui B.P.Hasdeu – reprezintă omagiul pe care 
simţim nevoia să i-l aducem marelui savant cu prilejul celei de 
a 180-a aniversare a naşterii sale.

91. I. Oprişan, Miracolul literar românesc interbelic. Dialoguri 
adnotate, 656 p., ISBN: 978-973-642-446-5, Bucureşti, 
2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După războiul din 1916-1918, în care ţara a fost distrusă şi 
a pierdut în jur de un milion de tineri, majoritatea în floa-
rea vârstei, în cele cca două decenii ce urmează asistăm nu 
numai la un reviriment aproape inexplicabil de înălţare eco-
nomic-ştiinţifică, dar mai ales literar-culturală prin care erau 
egalate marile culturi europene şi, în unele cazuri, chiar între-
cute.
S-au dat multe explicaţii şi în primul rând s-a invocat reunirea 
la un loc a aproape tuturor românilor, dar motivele sunt cu 
mult mai complexe.
Dialogurile cu unele personalităţi care vin din acea epocă au 
relevat noi ipoteze pe care vi le punem cu plăcere la dispoziţie.

92. I. Oprişan, File de viaţă alături de mari personalităţi, 448 p., ISBN: 978-973-642-
461-8, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Încredinţăm tiparului cu oarecare reţinere gândurile noastre 
puse pe hârtie într-o anume perioadă a vieţii – deceniul 1980-
1990 –, când am fost nu numai martor al vieţii cultural-literare 
româneşti, dar şi factor activ al ei, cum am rămas şi de atunci 
încoace prin tot ce am întreprins.
Cum însă, aproape imediat după 1990, am fondat, întâi, editu-
ra Saeculum, apoi Vestala, Saeculum I.O. şi Saeculum Vizual, 
ne-am revărsat cel puţin o parte din gânduri în sutele de pre-
feţe şi lucrări publicate, nemaiavând timp de „reflecţii tainice“.
Întrucât, recitindu-le, ne-am dat seama că ele ar putea fi suges-
tive şi pline de învăţăminte, nu numai pentru noi, ci şi pentru 
alţii, le pun la dispoziţia celor care vor avea timpul să le par-
curgă.
Lectură plăcută!

93 a. Florentin Popescu, O istorie anecdotică a literaturii române, 
384 p., ISBN: 973-9211-05-4, 973-9200-07-9, Bucureşti, 1995 
(Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Fereastră larg deschisă către aspectele mai puţin cunoscute ale 
biografiei scriitorilor români, lucrarea dezvăluie cititorului o 
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perspectivă, pe cât de neaşteptată, pe atât de captivantă asupra vieţii literare româ-
neşti din ultimele două secole.
Din sumar: Scriitori – falsificatori ai propriei genealogii • Disidenţi, ciudaţi, boemi 
• Iubiri ideale, eşuate sau imposibile • Mirajul cafenelei literare • Şezători literare de 
ieri şi de azi • Ce ascund pseudonimele scriitorilor români? • Polemici şi conflicte • 
Scandaluri literare • Scriitori în faţa justiţiei • Cu scriitorii la vânătoare şi pescuit • 
Legende, anecdote şi amintiri hazlii despre oamenii condeiului • Autori şi amatori 
de farse • Pasiunile şi hobby-urile scriitorilor • Floreta epigramei şi jocul parodiei.

93 b. Florentin Popescu, O istorie anecdotică a literaturii române, vol. I-II, 320+304 
p., ISBN: 973-9211-05-4, 973-9200-07-9, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în 
colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Culisele vieţii literare au constituit din-
totdeauna un fel de „terra incognita“, pe 
cât de puţin explorată, pe atât de fasci-
nantă pentru cititori. Dintr-o astfele de 
perspectivă, largă şi cuprinzătoare – ne-
bătătorită încă la noi – Florentin Popescu 
abordează bogatul evantai al manifestă-
rilor scriitoriceşti şi artistice din ultimele 
două secole.
Dincolo de operele cu care au intrat în eternitate, scriitorii (poeţi, prozatori, drama-
turgi), actorii şi publiciştii de marcă ai vremii sunt priviţi prin prisma manifestărilor 
ce le pun în lumină inteligenţa, umorul, reacţiile spontane în momente semnificati-
ve ale vieţii, dar şi slăbiciunile şi „defectele“ ce le-au „completat“ portretul rămas în 
posteritate.
O carte pasionantă, generatoare de bună despiziţie, dar şi de reflecţie. 

94. Florentin Popescu, Nicolae Labiş. Monografie, 224 p., ISBN: 978-973-120-003-7, 
Bucureşti, 2006 (Editura Vestala)
Descriere:
„A fost nu numai un poet al ţării lui, al naturii şi tradiţiilor ei, 
al timpului revoluţionar prin care a trecut, al primelor iubiri. 
A fost o conştiinţă. Neobişnuitul lui temperament poetic s-a 
dezvoltat ca o personalitate. Tânărul acesta şi-a priceput vre-
mea şi a luptat, a arătat motivele speranţelor lui şi un drum 
spre viitorime. A fost un om vrednic şi brav. Numele lui merită 
a fi pomenit ca semn de unire pentru alţi tineri adunaţi, de-aici 
înainte, pentru a citi versurile lui şi pe ale lor şi pentru a se lega 
într-o nobilă şi înaltă prietenie.
Îi pronunţăm numele, ni-l reamintim, îi citim cântecele, mergem cu el mai departe.“

Tudor Vianu
95. Florentin Popescu, Viaţa lui V. Voiculescu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 384 p., 

ISBN: 973-9418-64-3, Bucureşti, 2008 (Editura Vestala)
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Descriere:
Revăzută şi completată, atât pe baza unor studii şi materiale 
apărute între timp, cât şi în urma sugestiilor comentatorilor 
şi cititorilor, această a doua ediţie a cărţii oferă o imagine mai 
cuprinzătoare şi totodată mai sugestivă a vieţii şi operei scrii-
torului. Prin mai buna fixare a cadrului istorico-literar în care 
a trăit şi creat V. Voiculescu, cititorului i se propune, subiacent, 
şi un adevărat „ghid” de înţelegere şi orientare într-una din 
cele mai convulsionate şi adesea controversate perioade a lite-
raturii noastre; o perioadă, pe care, trăind-o cu toate dramele şi 
răsturnările propriului destin, scriitorul a reuşit s-o depăşeas-
că fără compromisuri, lăsând posterităţii o operă originală, valoroasă şi captivantă, 
menită să dăinuie peste timp.    Florentin Popescu

96. Nicolae Postolache, Olimpismul în istoria civilizaţiei, cuvânt înainte de academici-
an Virgil Cândea, 240 p., format 17x24 cm, ISBN: 973-642-060-4, Bucureşti, 2004 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Olimpismul în istoria civilizaţiei nu este numai descrierea 
unei mari opere a lumnii elene. Cartea de faţă reprezintă de-
opotrivă o profesiune de credinţă şi un manifest adresat ome-
nirii contemporane. Într-adevăr, entuziastul autor cheamă la 
olimpizarea lumii, ceea ce reprezintă deocamdată o «provocare 
pentru gândire», «un vis frumos», mâine, poate, «o sărbătoare 
permanentă» a întregii lumi.
Iată de ce cartea profesorului Nicolae Postolache este în ace-
laşi timp o chemare la reflecţie profundă, la dezbateri şi măsuri 
eficiente şi la decizii responsabile privind rolul Olimpismului 
într-o umanitate slăbită de confuziile grave şi de catastrofele 
fără precedent ale secolului XX.“            Virgil Cândea, mem-
bru al Academiei Române

97. Octavian Simu, Civilizaţia japoneză tradiţională, 416 p., ISBN: 973-642-055-8, Bu-
cureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Japonia reprezintă o tulburătoare enigmă.
Pentru omul modern pare de neconceput ca formele cele mai 
avansate ale civilizaţiei maşinist-electronice să coexiste şi să se 
împletească armonios cu structurile arhaice.
Explicaţia acestui imens mister ne este oferită în lucrarea dom-
nului Octavian Simu, din care rezultă – dacă mai era nevoie 
– că tradiţia nu constituie nicidecum, în Japonia, un simplu 
element de decor, ci însăşi temelia progresului extraordinar în-
registrat de această ţară.
Parcurgând cartea, cititorul român va putea mai ales medita la caracterul benefic al 
„modernului” japonez, ca opţiune de viitor pentru noi înşine, cu atât mai mult, cu 
cât tradiţia mai are încă la noi o însemnată pondere în viaţa de toate zilele…
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98. Octavian Simu, Lumea teatrului japonez, 352 p., ISBN: 978-973-120-010-1, Bucu-
reşti, 2006 (Editura Vestala)
Descriere:
Lumea teatrului japonez este o lucrare cu caracter monografic 
despre arta spectacolui în Japonia. Pentru prima oară cititorul 
român are la îndemână, spre a se informa, o sinteză a modului, 
cu totul original, de exprimare dramaturgică a japonezilor.
Intenţia autorului a fost aceea de a sugera cititorului cum ar 
putea fi percepută mai adecvat estetica japoneză a spectacolui, 
atât de diferită de cea a occidentalilor.
Scriind despre teatrul japonez, autorul face, de fapt, o trecere 
în revistă a civilizaţiei nipone. O lucrare elaborată temeinic, bogată în informaţii, 
precum cartea de faţă, încearcă să pătrundă mai adânc în modul de gândire, în 
structura conceptuală asupra vieţii, în stratificarea valorilor estetice şi a sensibilităţii 
japonezilor.                  Octavian Simu

99. Octavian Simu, Eternul feminin japonez, 416 p., ISBN: 978-973-642-268-3, Bucu-
reşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea de faţă încearcă o privire obiectivă asupra rolului 
jucat de femeie de-a lungul timpului în devenirea civilizaţiei 
nipone; aşezarea ei  într-o lumină mai adecvată, o interpretare 
mai corectă a faptelor mitologice, istorice, religioase, culturale 
şi artistice.
Cartea poate fi privită şi ca o istorie scrisă pentru femei, faptele 
istorice ale Japoniei fiind colorate într-o altă nuanţă, dar tăl-
macite în lumina semnificaţiilor acceptate în mod tradiţional.
Autorul năzuieşte să surprindă faţetele prezenţei eternului feminin în toate dimen-
siunile existenţei omeneşti şi a conexiunilor sale cu tot ce are însemnătate în desti-
nul unui popor.

100. Octavian Simu, Tezaurul mitologic japonez, 496 p., ISBN: 978-973-642-436-6, Bu-
cureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Mitologiile pot fi considerate, într-un anumit sens, istorii esen-
ţializate. Ele dezvăluie fiorul de gândire şi sensibilitate care s-a 
decantat din faptele petrecute odinioară în procesul devenirii 
popoarelor şi civilizaţiilor. Japonezii posedă un mănunchi de 
mitologii complexe, mitologii care aparţin religiei autohtone 
Shintō, budismului, credinţelor populare, folclorului nipon, 
precum şi populaţiei aborigene ainu. Ele sunt alcătuite din tex-
te despre personaje şi evenimente memorabile, despre credin-
ţe, relicve, ritualuri şi tradiţii.
Ne place să credem că informaţiile oferite vor folosi cititorului interesat şi îl vor 
ajuta să afle şi să înţeleagă mai bine prin ele alcătuirea spirituală profundă a omului 
japonez.                          Octavian Simu



CATALOG SAECULUM I .O.   |   47

101. Octavian Simu, Misterioasa populaţie Ainu din Japonia, 192 p., ISBN: 978-973-
642-436-6, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea noastră ar putea să fie modestul „document“ des-
pre populaţia ainu care să marcheze un demers de arheologie 
culturală şi un punct de reper prin care să fim ghidaţi cum să 
păstrăm, sub forma unor informaţii verificate, coerente şi co-
nectate logic între ele, ceea ce avem la îndemână în prezent 
despre o etnie caracterizată prin personalitatea sa viguroasă, 
inconfundabilă. Etnicii ainu, care au ajuns să fie contemporani 
cu noi, sunt un eşantion omenesc venit tocmai din preistorie. 
Ei au adus în actualitate ceva din savoarea antropologică a unui 
trecut fabulos, abia intuit, încărcat încă de misterele nedezlega-
te şi ne oferă o lecţie din care putem desprinde unele adevăruri 
etern valabile despre fiinţa umană.       Octavian Simu

102. Stelian Spânu, Nichifor Crainic – lumini şi umbre. O biografie, 288 p.+12 planşe, 
cartonată, ISBN: 978-973-8455-52-8, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Lucrare de doctorat, realizată pe baza unei vaste docu-
mentări, extinsă, între altele, asupra dosarelor de secu-
ritate, conţinând extrem de multe informaţii neutiliza-
te până acum, sinteza de faţă prezintă, pentru prima data, 
o imagine complexă a personalităţii lui Nichifor Crainic, 
în contextul epocii, îmbiind la o nouă rejudecare a între-
gii sale contribuţii literare, publicistice, politice şi teologice. 
E o carte ce nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui 
cititor interesat de destinul literaturii române. 

103. Apostol Stan, Istoria esenţială a României, 384 p., ISBN: 978-
973-642-363-5, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Nu oricine îndrăzneşte şi poate să scrie o istorie a devenirii 
poporului român de la etnogeneză şi până  în zilele noastre.
Pe lângă vaste cunoştinţe asupra întregului curs al istoriei naţi-
onale şi de familiaritate cu ştiinţele conexe ale istoriei, trebuie 
neapărat curajul şi liniştea unei vârste mature.
Apostol Stan a îndrăznit şi ne-a dat, în volumul de faţă, o carte 
atractivă, de învăţătură pentru oricine e interesat de trecutul 
românesc spre a-i putea înţelege viitorul.
În privinţa conţinutului propriu-zis nu putem să nu observăm că informaţiile des-
pre epocile vechi sunt relativ puţine faţă de cele din ultimul secol şi mai ales de cele 
din ultimul sfert de veac, în care „istoria” capătă o anume tentă subiectiv-memori-
alistică.
Specialiştii îşi vor spune, desigur, cuvântul. Şi chiar îi rugăm s-o facă.

104. Jenica Tabacu, Amurgul demiurgului. Ultimii ani de viaţă ai lui B.P.Hasdeu, 240 
p., ISBN: 978-973-85868-2-8, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum Vizual)
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Descriere:
Teză de doctorat la origine, lucrarea de faţă repune în discuţie – 
soluţionând definitiv sau propunând ipoteze interesante – cele 
mai multe dintre problemele ridicate de existenţa pământească 
şi spirituală a lui B.P.Hasdeu în ultimele două decenii de viaţă.
Între altele, ea aduce până la zi informaţiile privitoare la moş-
tenirea lăsată de marele savant, în lumina ultimelor cercetări şi 
a materialului documentar, nevalorificat până acum, păstrat la 
muzeul memorial „B.P.Hasdeu“ din Câmpina.

105. Manuela Tănăsescu, O istorie a literaturii române, I, 504 p., 
ISBN: 978-973-642-167-9, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Această carte încearcă să ofere tinerilor curioşi, dar dispunând 
de timp puţin, o panoramare sumară a culturii medievale ro-
mâneşti privită în cadrul  general european. Pentru a facilita 
cititorilor un contact cu o  „lume dispărută“, volumul adună şi 
numeroase texte semnificative cărora caută să le pună în lumi-
nă savoarea nepieritoare.        Manuela Tănăsescu

106. Manuela Tănăsescu, Despre istoria ieroglifică, ediţia a doua, 
208 p., ISBN: 978-973-642-314-7, Bucureşti, 2012 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Când am început să lucrez la volumul doi din   încercarea 
mea de   istorie a literaturii (Manuela Tănăsescu, O istorie a 
literaturii române, Partea întâi, Editura Saeculum I.O., Bucu-
reşti, 2009), mi-am dat seama că era cu totul altceva, era un 
„caz“. Dacă aş fi introdus comentarea şi evaluarea ei în volum, 
aş fi făcut o mare nedreptate celorlalte texte. Era ca un munte 
singular pe lângă câteva coline modeste. Şi atunci, am recitit 
cartea mea de acum (vai!) 40 de ani, de pe când aveam răbdarea, curajul şi puterea 
de muncă specifice tinereţii. Am fost mulţumită. Puţinele schimbări ce ar fi trebuit 
făcute le-am amânat pentru volumul al doilea din istorie şi m-am hotărât să reedi-
tez, oarecum ca o anexă, Despre istoria ieroglifică, apărută la Cartea Românească în 
1970“.                                                 Manuela Tănăsescu

107. Constantin Trandafir, Scriitori şi teme. Conversaţie în bibli-
otecă, 350 p., ISBN: 978-973-642-265-2, Bucureşti, 2010 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă conţine o selecţie de texte, articole, eseuri şi 
comentarii critice a căror unitate dorită e asigurată de ideea 
unui „pact al conversaţiei“: cu scriitorii, prin pretextul reme-
morării tandre, pe de o parte convorbind cu opera lor direct 
sau, de cele mai multe ori, cu opinii despre ei. Temele mai vechi 
şi mai noi sunt aşa cum le percepe autorul, destul de relaxat, 
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altele tot în discuţie cu unii parteneri. Principiul critic al admiraţiei se uneşte cu 
sentimentul viu al trecutului şi prezentului. Miza principală este dialogul, modul 
colocvial şi evocator, de unde şi inserţiile polemice mai afabile ori mai înţepătoare.
              Const. Trandafir

108. Pavel Ţugui, Eminescu – Creangă. Documente biografice inedite, 254 p., ISBN: 
973-9200-37-0, Bucureşti, 1996 (Editura Vestala)
Descriere:
Rod al unor îndelungate cercetări în arhive şi biblioteci, lucra-
rea de faţă corijează şi îmbogăţeşte cunoştinţele istorico-litera-
re despre biografiile lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă.
Originile îndepărtate ale poetului naţional pe linie maternă, 
anii de studii ai lui Mihai şi Aglae Eminovici, şcolile urmate 
de Ion Creangă şi împrejurările în care acesta a funcţionat ca 
institutor, romanul de dragoste al marelui povestitor cu călugă-
riţa Evghenia Costache şi în genere peripeţiile vieţii lui intime 
sunt doar câteva dintre problemele abordate în carte, cu seri-
ozitate, competenţă şi întotdeauna cu acoperire documentară.
            Pavel Ţugui

109. Stan Velea, Literatura polonă în România. Receptarea unei mari literaturi, 480 
p., ISBN: 973-9399-84-3, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Bazată pe aprofundata cunoaştere a literaturii polone şi pe in-
vestigarea ecourilor ei în literatura română, lucrarea Literatura 
polonă în România oferă prima imagine globală a legăturilor 
culturale dintre cele două ţări de-a lungul timpului.
Cercetare comparatistă şi istorico-literară de anvergură, cu im-
portante contribuţii originale, Literatura polonă în România ne 
dă posibilitatea să întrevedem afinităţile spirituale dintre cele 
două popoare, cândva vecine, şi deschiderile lor către univer-
salitate.             Stan Velea

110. *** Viaţa cărţilor lui Ovidiu Papadima, antologie, prefaţă, tabel cronologic, bibli-
ografia operei şi bibliografia critică selectivă de Dorina Grăsoiu, 256 p., ISBN: 973-
9418-79-1, Bucureşti, 2004 (Editura Vestala)
Descriere:
Personalitate literară marcantă a perioadei interbelice şi a ani-
lor ‚40-’80, manifestându-se cu egală competenţă şi dăruire în 
domeniile atât de diverse ale criticii, istoriei litarare, folcloristi-
cii, şi chiar ale creaţiei artistice propriu-zise (lirica şi memora-
listica), Ovidiu Papadima a lăsat o opera preţioasă, care aşteap-
tă încă să fie valorificată.
Doamna Dorina Grăsoiu reuneşte deocamdată în volumul de 
faţă câteva din ecourile pe care apariţia lucrărilor lui Ovidiu 
Papadima le-a trezit în cultura română, însoţindu-le de un bogat şi documentat 
aparat critic. Florilegiul propus de domnia sa se constituie într-o carte de mare inte-
res, pe care o recomandăm cu căldură cititorilor.
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III. Colecţia Biblioteca de filosofie

Chiar de la constituirea lor, editurile Saeculum I.O., Vestala şi Saeculum Vizual au 
optat pentru un program de tip enciclopedic, în cadrul căruia realizarea instrumentelor 
fundamentale de lucru pentru orice intelectual format sau în devenire (bibliografii, ediţii 
critice, dicţionare, enciclopedii, sinteze etc) constituie obiectivul esenţial.

Suntem încă lipsiţi de cărţile de informare absolut necesare, în cele mai multe dome-
nii, dar în principal în sfera umanisticii; cărţi pe care alte culturi le posedă cu prisosinţă.

Complementar, programul editorial dă o largă extindere seriilor menite a incita şi a 
satisface curiozitatea cititorilor faţă de marile întrebări ale universului („Enigmele uni-
versului“), („Enigmele istoriei“) şi în mod deosebit ale istoriei naţionale („Documente 
revelatorii“) şi ale tradiţiilor româneşti („Mythos“).

Monografiile dedicate unor personalităţi sau unor probleme de mare însemnătate, 
cărţile de reflecţii filosofice (sub forma cugetărilor şi a maximelor), capodoperele litera-
turii universale, prezentate în seria „Cărţile esenţiale ale omenirii“, bibliografia şcolară, 
lucrările de medicină practică, gândite ca ajutoare de primă urgenţă în caz de nevoie, 
întregesc programul nostru, pe care vă invităm să-l răsfoiţi.

Comenzile dumneavoastră le vom considera ca un semn de sprijinire a năzuinţelor 
noastre.

(Prefaţă la Programul editorial pe anul 2007)
111. Marc Aureliu, Către sine însuşi, studiu introductiv de V. Pârvan, traducerer din 

greceşte de Şt. Bezdechi, cu o prefaţă de E. Bezdechi,192 p., ISBN: 973-9418-96-1, 
Bucureşti, 2015 (Editura Vestala)
Descriere: 
„Concepţia noastră despre viaţă e, fireşte, fundamental deose-
bită de cea a lui Marc Aureliu. Pentru vremea noastră «evoluţi-
onistă» şi «progresistă», activă şi violent – «optimistă», filoso-
fia resignării e neavenită. Dar, noi trăim două vieţi: cea externă 
(socială, cuceritoare, de fapte) şi cea internă (reflexivă, intimă, 
metafizico-morală, a gândurilor). Acţiunile noastre pozitive 
sunt mai întotdeauna rezultatul unor grele lupte cu îndoiala 
şi descurajarea. Tocmai noi, «oamenii faptei», suntem mai des 
cercetaţi, în orele singuratice, de fantoma nimicniciei ome-
neşti. La ce bună toată osteneala, toate dureroasele străduinţe, 
toate jertfele pentru idealuri pozitive? Şi în aceste ceasuri grele, 
când gloria, bogăţia şi celelalte străluciri şi măriri omeneşti ne apar zadarnice, când 
lumina vieţii noastre active pare a se stinge, răsare în mintea noastră măreţ, tragic 
de impunător, principiul universal valabil al datoriei, – mai înainte retras în umbra 
fiinţei noastre subconştiente. Scopul vieţii omeneşti e desfăşurarea, în toată puterea 
şi frumuseţea lor, a facultăţilor ce ne-au fost dăruite de raţiunea supremă. Şi această 
datorie nu se poate împlini decât prin activitatea continuă în direcţia însuşirilor 
raţionale, ce ne împodobesc.
Când gândim, însă, astfel, noi gândim ca împăratul Marc-Aureliu.“     V. Pârvan
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112. Cato, Distihuri morale, corectate şi comentate de Erasmus din Rotterdam, text 
bilingv, traducere, prefaţă şi note de Traian Diaconescu, 144 p., ISBN: 978-973-
8455-17-7, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum Vizual)
 Descriere:
Volumul de faţă, apărut iniţial cu titlul Disicha Catonis, cu co-
mentarii de Erasmus din Rotterdam, este, alături de Sentenţele 
lui Publilius Syrus, o carte fundamentală, folosită în sistemul 
de învăţământ european din vremea Renaşterii până azi.
Prezenta versiune este prima traducere în limba română a ce-
lebrei opera, tălmăcită, în marile culturi europene – engleză, 
germană, franceză, spaniolă – cu secole în urmă.   
            Traian Diaconescu

113. Cicero, Paradoxurile Stoicilor/Paradoxa Stoicorum, ediţie bilingvă; traducere, 
notă asupra ediţiei, note şi comentarii, indice şi postfaţă de Traian Diaconsecu; pre-
faţă de Gheorghe Vlăduţescu; 128 p., ISBN: 978-973-8455-39-9, Bucureşti, 2011 
(Editura Saeculum Vizual)
Descriere: 
Microtratatul Paradoxa stoicorum este un eseu filosofic repre-
zentativ pentru gândirea şi arta lui Cicero.
Oratorul roman avea dreptate când mărturisea lui Brutus, sub 
forma unei judecăţi metaforice, că eseul Paradoxa stoicorum, 
chiar dacă nu e o Minervă sculptată de Phidias, e, totuşi, o sta-
tuetă din acelaşi atelier.
Prin substanţa sa filosofică, prin arta argumentaţiei, prin măr-
cile sale stilistice, acest opuscul face tranzaţia de la marile dis-
cursuri oratorice la marile tratate filosofice.
Astăzi, după două milenii, simţim încă altitudinea unui cuge-
tător legat de cetate şi expresia unui mare scriitor.
Cicero este, în ultimă instanţă, contemporan cu noi.  Traian Diaconescu

114. Cicero, Arta oratoriei, ediţie bilingvă. Text latin şi traducere, însoţit de studiu in-
troductiv, note şi indice de Traian Diaconescu, 144 p., ISBN: 978-973-642-439-7, 
Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere: 
„Pe bună dreptate, contemporanii l-au numit regele forului, iar 
în vremurile următoare a câştigat atâta glorie, încât Cicero nu 
este numele unui om, ci al elocvenţei.“          Quintilian
„Cât despre elocvenţa lui Cicero, ea e mai presus de orice com-
paraţie. Cred că niciodată vreun om nu-l va egala.“ 
    Montaigne
Cicero are conştiinţa valorii sale şi a importanţei oratoriei în 
statul roman. El face un vibrant elogiu oratoriei în relaţiile cu 
problemele majore ale cetăţii. Forţa oratoriei, într-o societate 
liberă, este mirifică. Oratorul cucereşte forul, senatul, tribunele, salvează libertatea 
sau viaţa cetaţenilor şi contribuie la propăşirea statului.    
Traian Diaconescu
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115. C. M. Ciocazan, Spiritism – Teosofie – Credinţă, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. 
Oprişan, p. 160, ISBN: 978-973-5455-45-0, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum Vi-
zual)
Descriere: 
Executor testamentar al lui B.P. Hasdeu, avocatul C. M. Cio-
cazan i-a continuat, într-un fel, şi opera, prin înfiinţarea (îm-
preună cu C.D. Fortunescu) a cercului Spiritist de la Craiova 
(ce şi-a prelungit existenţa până în anii comunismului, când 
participanţii la una dintre şedinţe au fost cu toţii arestaţi) şi, 
mai ales, prin cele trei conferinţe reunite în volumul de faţă.
Deşi circumscrise unor sfere diferite, ele sondează împreună 
necunoscutul, lăsând întrebări şi formulând ipoteze.
Interesant prin problematica abordată, volumul luminează de-
opotrivă, prin mărturisirile memorialistice ale autorului, şi bi-
ografia marelui savant.

116. Epictet, Manualul şi Fragmente, traducere de C. Fedeleş 
şi D. Burtea, ediţie şi prefaţă de Traian Diaconescu, 128 p., 
ISBN 978-973-8455-61-0, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere:
Considerat drept una dintre cărţile esenţiale ale umanităţii, 
Manualul a fost utilizat încă din antichitate drept un instru-
ment de perfecţionare a omului în toate societăţile secrete şi 
în şcolile de înalte aspiraţii umaniste. Se publică acum în două 
versiuni interpretative pentru a i se putea înţelege mai profund 
semnificaţiile.        Traian Diaconescu

117. Baltasar Gracian, Oracolul. Manual al înţelepciunii în via-
ţă. Aforisme, traducere din germană şi prefaţă de Sandi Con-
stantinescu, 144 p., ISBN: 978-973-642-434-2, Bucureşti, 2019 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere: 
„Cartea aceasta e menită să devină manualul tuturor celor care 
trăiesc în lumea mare, care vor să-şi facă reuşita în această lume 
şi cărora, dintr-o dată şi mai dinainte, li se dă o învăţătură care 
numai cu multă experienţă poate fi dobândită. O singură citire 
a ei e ceva cu totul neîndestulător. Cartea e făcută pentru o 
serioasă referinţă de toată clipa şi e sortită să devină un tovarăş 
de viaţă. De aceea, cine va fi citit-o, ori numai a răsfoit-o, va voi 
s-o şi aibă.“         Schopenhauer

118. Iulia Hasdeu, Cugetări, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
160 p., ISBN: 978-973-642-244-7, Bucureşti, 2010 (Editura 
Saeculum I.O.)
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Descriere:
Alături de poezii, cugetările reprezintă partea cea mai rotunjită din creaţia multi-
plă a Iuliei Hasdeu.
Împreună cu versurile, ele ne dau măsura talentului şi a originalităţii ieşite din 
comun ale poetei, sugerându-ne totodată culmile de spiritualitate pe care autoarea 
le-ar fi putut atinge dacă viaţa nu i s-ar fi sfârşit atât de repede.
Înmănunchem pentru prima dată toate reflecţiile Iuliei, scrise în limba română şi în 
franceză cu transpunerea necesară în graiul matern, însoţite de notele, comentariile 
şi trimiterile bibliografice de rigoare.
Ca o mare surpriză, reproducem în Addenda „eseurile“ inedite ale Iuliei Hasdeu 
despre diverse maxime celebre, ce deschid perspective nebănuite către orizonturile 
ei culturale şi către precocea sa maturitate ştiinţifică.

119. Stephan A.Hoeller, Gnosticismul, O nouă concepţie asupra 
străvechii tradiţii a cunoaşterii eului interior, traducere de Da-
niela şi Agop Bezerian, 240 p., ISBN: 978-973-642-355-0, Bu-
cureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere: 
Lucrare de circumscriere a „Gnosticismului”, cartea de faţă ne 
dă posibilitatea să-i înţelegem mai bine cauzele arcuirii sale is-
torice şi sensurile profund implicate.

120. C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin, cu un cuvânt înainte de 
N. Bagdasar, prefaţă de I. Frunzetti, 192 p., ISBN: 973-9211-
25-9, 973-9200-24-9, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. 
în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere: 
„Pentru noi, există un singur timp real, acela care este trăit, şi 
pe care îl numim destin; în vorbirea curentă denumirea proprie 
de timp este instrumentul de măsurătoare numai al mişcărilor 
periodice, care prin caracterul lor de repetiţii uniforme, stau 
deasupra timpului trăit, pentru a se înregistra pe distanţe egale 
de spaţiu. Faptele vieţii, însă, au în ele ca factor constituiv, tim-
pul trăit. Acest timp trăit le dă unicitatea şi realitatea… Timpul 
real, dat omului şi popoarelor, ca să şi-l trăiască, fiecare ca des-
tin, stă în perspectiva culturii europene de astăzi pe al doilea plan. Pe primul plan 
stă cronometrul. Oare tot pe planul acesta, al cronometrului, se va făuri viitorul 
Europei?“                     C.Rădulescu-Motru

121. Johan Oxenstiern, Cugetări, selecţie, traducere şi prefaţă de 
Adriana Mitu, 160 p., ISBN: 973-9418-35-X, Bucureşti, 2002 
(Editura Vestala)
Descriere: 
Cugetările, scrise în limba franceză, de contele suedez Johan 
Oxenstiern (1666-1733), sunt opera unui moralist de marcă, 
demn urmaş al înaintaşilor săi francezi, stilist educat la şcoala 
tradiţiei antice şi umaniste, cu accente baroce specifice epocii 
în care a scris.
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Traduse şi receptate în atmosfera iluministă a Moldovei de la sfărşitul secolului al 
XVIII-lea, „carte de înţelepciune“ copiată şi citită de mai toate generaţiile de inte-
lectuali români, în frunte cu Eminescu, Cugetările văd acum lumina tiparului într-o 
versiune modernă, ce se adresează cititorului actual, nu mai puţin receptiv la valo-
rile morale universale.                     Adriana Mitu

122. Platon, Gorgias sau despre retorică, traducere de Th. Simenschy, text revăzut, notă 
asupra ediţiei şi postfaţă de Traian Diaconescu, 144 p., ISBN: 978-973-120-088-0, 
Bucureşti, 2015 (Editura Vestala)
Descriere: 
Pledoaria lui Socrate din finalul disputei cu sofiştii Gorgias, 
Polus, Callicle şi Cherefon, pentru desăvârşirea omului şi pen-
tru promovarea binelui în treburile statului, explică de ce în-
văţatul de o rară puritate morală, care era Theofil Simenschy, a 
ales şi a tradus, în 1920, dintre toate dialogurile lui Platon toc-
mai Gorgias (sau despre retorică): „Singură afirmaţia aceasta 
rămâne neclintită – rosteşte Socrate – anume că trebuie să ne 
ferim mai mult de-a comite o faptă rea, decât de a o suferi, şi că 
cea mai înaltă datorie a cuiva este ca să-şi dea silinţa nu ca să pară bun, ci ca să şi fie, 
atât în particular, cât şi în public; iar dacă cineva devine rău în vreo privinţă, trebuie 
să fie pedepsit; şi acesta-i al doilea bine după acela de a fi drept; ca să devii drept şi să 
fii îndreptat prin pedeapsă; iar orice linguşire, atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi, 
fie puţini, fie mulţi, trebuie evitată, iar oratoria, [trebuie] întrebuinţată totdeauna în 
vederea binelui şi a oricărei fapte bune“.   Traian Diaconescu

123. Arthur Schoprnhauer, Aforisme asupra înţelepciunii în via-
ţă, traducere de Titu Maiorescu, ediţie îngrijită şi postfaţă de 
Teodor Vârgolici, 224 p., ISBN: 978-973-642-416-8, Bucureşti, 
2019 (Editura Vestala)
Descriere: 
Lucrarea fundamentală a lui Arthur Schopenhauer, Aforisme 
asupra înţelepciunii în viaţă, tradusă de Titu Maiorescu, con-
stituie un preţios ghid de conduită umană. Schopenhauer îşi 
structurează expunerea în jurul a trei mari probleme existen-
ţiale: 1.ceea ce este cineva; 2.ceea ce are cineva şi 3.ceea ce re-
prezintă cineva. 
Aforismele nu sunt însemnări mărunte şi fugitive, ci elaborări temeinice, bazate pe 
o gândire cuprinzătoare şi pe o experienţă de viaţă profundă, transpusă într-o formă 
deosebit de clară şi expresivă.

124. Theofil Simenschy, Dicţionarul înţelepciunii, ediţie întregită 
după manuscris şi prefaţă de I. Oprişan, legat, cartonat, format 
13/20 cm, 944 p., ISBN: 978-973-8455-69-6, 978-973-642-402-
1, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum Vizual şi Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Una dintre cele mai impresionante colecţii de maxime din 
lume, Dicţionarul înţelepciunii de Theofil Simenschy, s-a publi-
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cat după moartea autorului în trei ediţii, în mod denaturat, prin eliminarea de către 
cenzură a numeroase texte individuale şi chiar a unor secţiuni întregi.
O republicam, completată şi verificată după manuscris, adăugând la sfârşit, într-o 
Addenda, propriile cugetări ale savantului – ca un omagiu pe care i-l aducem la co-
memorarea a patru decenii de la stingerea sa din viaţă.

125. Publilius Syrus, Sententiae / Maxime, ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, 
note şi prefaţă de Traian Diaconescu, 144 p., ISBN: 973-642-040-x, Bucureşti, 2003 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Reflectând, evident, frământările şi aspiraţiile cetăţeanului ro-
man din vremea Republicii, Maximele lui Publilius Syrus au 
dobandit, datorită filosofiei stoice, sub semnul căruia au fost 
create şi a caracterului lor lapidar, un binemeritat destin uni-
versal.
Datorită contribuţiei pe care şi-au adus-o la şlefuirea spiritului 
şi a sufletului european de-a lungul a două milenii, ele s-au 
constituit într-un veritabil catehism moral pentru oricine.
Volumul de faţă le reuneşte pentru prima dată în integritatea 
lor într-o tălmăcire românească (dublată de reproducerea tex-
telor în forma originală, latină).      Traian Diaconescu

126. Carmen Sylva (Regina Elisabeta ), Cugetări şi impresii, cu 
desene de Iulia Hasdeu, ediţie şi prefaţă de I.Oprişan, 128 p., 
ISNB: 978-973-8455-60-3, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere: 
Pe lângă poezii, poveşti, romane, piese de teatru, memoria-
listică, regina Elisabeta a României (Carmen Sylva) a lăsat un 
număr impresionant de aforisme, scrise direct în franceză, din 
care doar o mică parte au fost traduse în română.
Reflecţiile incluse în volumul de faţă au alcătuit substanţa pla-
chetei din 1888, Cugetările unei regine, încununată cu Premiul „Botta“, al Academiei 
Franceze.
Împreună cu florilegiul menţionat, publicăm şi alte lucrări de accentuată meditaţie, 
precum : Impresiile unei regine, De ce ne trebuiesc regii? Pe Dunăre (fragmente), me-
nite a sugera deschideri convingătoare către complexitatea creaţiei primei noastre 
regine. 

127. Tudor Vianu, Dicţionar de maxime co-
mentat, ediţie critică şi studiu introductiv 
de I. Oprişan, ediţia I: 320 p., ISBN: 973-
92-1-66-6, Bucureşti, 1997; ediţia a II-a: 
368 p., ISBN: 978-973-642-356-7, Bucu-
reşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere: 
Mutilat de cenzura comunistă, prin elimi-
narea maximelor din Biblie, din Sfinţii Pă-
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rinţi şi din scriitorii neagreaţi de regim, precum şi prin introducerea abuzivă a unor 
citate din clasicii marxismului sau prin trunchierea adnotărilor autorului, Dicţiona-
rul de maxime comentat vede lumina tiparului, după ani buni de la prima apariţie, 
în forma întregită, după manuscris, dorită de Tudor Vianu şi purificat de balastul 
adăugirilor conjuncturale. 

128. Vauvenargues, Reflecţii şi maxime, prefaţă de Aurel George Stino, traducere din 
limba franceză de Adriana Mitu, 128 p., ISBN : 978-973-642-237-9, Bucureşti, 2010 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Putem, oare, vorbi despre actualitatea lui Vauvenargues?
Cei mai mulţi găsesc, poate, mai multă satisfacţie în ireducti-
bilitatea lui.
La cugetările lui Rochefoucauld, însă, tocmai pentru vremurile 
noastre de nevroză se impune adierea unui Vauvenargues, care 
– nefericit – n-a aruncat blesteme asupra secolului, deşi ar fi 
avut de ce să le arunce.
Lectura şi estompările sale ar fi un adevărat tonic sufletesc; şi, 
în locul resorturilor de oţel ale vieţii mecanice de astăzi, n-am 
greşi crezând ca ar mai reabilita omenescul şi firescul din noi.                                                
            Aurel George Stino



CATALOG SAECULUM I .O.   |   57

IV. Colecţia Orizont enciclopedic

129. I. Anestin, Savanţi şi inventatori care au schimbat cursul lumii, ediţie îngrijită, 
prefaţă şi tabel cronologic de I. Oprişan, 288 p., ISBN: 978-973-8455-36-8, Bucu-
reşti, 2010 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Când utilizăm vreuna din marile descoperiri ale ştiinţei şi teh-
nicii, o facem ca şi cum ea ar fi căzut din cer şi ne-ar fi fost 
dată pentru meritele noastre, uitând de cel sau de cei care şi-au 
sacrificat vieţile pentru a ne-o pune la dispoziţie...
Lucrarea de faţă ne înfăţişează biografiile extraordinare ale 
unor savanţi şi inventatori care s-au jertfit pe altarul ştiinţei 
pentru ca viaţa urmaşilor să fie mai uşoară şi mai frumoasă.
Prin contribuţia lor, progresul umanităţii a înregistrat salturi 
de-a dreptul spectaculoase. Aproape e de neînchipuit ce am fi 
fost noi astăzi, daca n-ar fi fost Ei ieri!

130. Hans Biedermann, Dicţionar de simbo-
luri, vol. I-II traducere din limba germa-
nă de Dana Petrache, 288 + 256 p. + 32 p. 
ilustraţii pe hârtie cretată, ISBN: 973-642-
029-9, 973-642-027-2, 973-642-020-0, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere: 
Cel mai important dicţionar de simboluri 
pe plan mondial din ultima vreme, tradus 
în mai toate limbile de circulaţie.

131 a. Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, vol. I-III, 320+328+ 320 p., ISBN 
general: 973-9399-11-8; 973-9399-12-6, 973-9399-13-4, 973-9399-64-9, Bucureşti, 
1998-2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Însumând aproape 800 de articole despre etnologii români (din ţară şi din afara ho-
tarelor actuale), dar şi despre etnologii străini care s-au arătat preocupaţi de ethnosul 
românesc, Dicţiona-
rul de faţă constituie 
– prin amploarea şi 
impresionantul fond 
documentar oferit 
cititorilor – o veri-
tabilă enciclopedie, 
unică în literatura 
de specialitate.

131 b. Iordan Datcu, 
Dicţionarul etnolo-
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gilor români, ediţia a III-a, revăzută şi mult adăugită, 984 p., ISBN: 978-642-098-1, 
Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Una dintre îndatoririle unui lexicon fiind aceea de a ţine pasul 
cu cercetarea ştiinţifica şi de a consemna noutăţile, noua edi-
ţie a Dicţionarului etnologilor români, profund revăzută şi 
substanţial augmentată, propune multe noutăţi, atât prin com-
pletarea articolelor despre seniori, care au publicat numeroase 
alte cărţi între timp, cât şi prin includerea unui număr conside-
rabil de articole despre reprezentanţii noului val în etnologie. 
Se adaugă, de asemenea, articole despre cercetători români din 
Republica Moldova, din Ungaria şi din Serbia, necuprinşi în versiunile anterioare 
ale cărţii, precum şi alte articole despre publicaţiile periodice de specialitate. 
     Iordan Datcu

132. Vasile Dumitrache–Floreşti, Mitropolia Munteniei şi Dobro-
gei – Eparhii, mânăstiri şi schituri, 352 p., ISBN: 973-642-
010-2, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
O primă, interesantă şi profundă prezentare a tuturor aşeză-
torilor de cult ortodox din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, 
însoţită de fotografiile bisericilor şi mânăstirilor.

133. Vintilă Horia, Dicţionarul papilor, traducere de Ana Vă-
deanu, prefaţă de I. Oprişan, 304 p., ISBN: 973-9399-27-4, Bu-
cureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Publicat, în 1963, la Barcelona, în limba spaniolă, sub pseu-
donimul Juan Dacio, Dicţionarul papilor se tipăreşte pentru 
prima dată sub adevăratul nume al autorului, o mare persona-
litate a literaturii române: Vintilă Horia. Restituim, astfel, nu 
numai culturii române, o carte de informare enciclopedică de 
mare valoare, cu identitate precisă. 

134. I. M. Marinescu, Figuri din antichitatea clasică, cu o prefaţă 
de Traian Diaconescu, 336 p., ISBN: 973-9418-68-8, Bucureşti, 
2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Prin echilibru perfect stabilit între om şi natură, prin regulile de 
aur impuse artei, prin libertatea gândirii şi prin democratismul 
vieţii sociale, chiar şi în perioada aşa-ziselor tiranii (în Grecia) 
sau în timpul Imperiului (la Roma), antichitatea clasică gre-
co-romană s-a impus ca întruparea unei umanităţi ideale. Ea a 
fascinat secolele şi ne fascinează încă. Spre a o înţelege mai bine, 
avem la îndemână „ghidul“ oferit de regretatul profesor de la 
Universitatea din Iaşi, I. M. Marinescu, pe care ne face plăcere să 
vi-l prezentăm într-o nouă reeditare.           Traian Diaconescu
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135. Petre A. Clayton, Martin J. Price, Cele şapte minuni ale lumii antice, traducere din 
limba engleză de Mihai Popescu, 221 p., ISBN: 973-642-101-5, 973-9418-66-X, Bu-
cureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Întrevăzute încă din Antichitate drept culmi ale puterii umane 
de a edifica, cele şapte minuni (Marea piramidă de la Giseh, 
Grădinile suspendate ale Semiramidei, Statuia lui Zeus din 
Olimpia, Templul Zeiţei Artemis din Efes, Mausoleul din Hali-
carnas, Colosul din Rodos şi Farul din Alexandria) au intrigat 
spiritele şi au generat misterul şi legenda, ce le înconjoară de 
peste două mii de ani.
Cartea de faţă reprezintă ultimul punct de vedere ştiinţific da-
torat unor mari specialişti, care studiază de o viaţă monumen-
tele celebre ale lumii antice.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în româneşte.

136. Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oa-
meni şi înfăptuiri, ediţie anastatică, cu o prefaţă de I. Oprişan, 960 p., ISBN: 973-
9399-03-7, 973-9418-02-3, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala).
Descriere:
„Cunosc Enciclopedia Cugetarea, întocmită de Lucian Pre-
descu, căreia i-am consacrat două foiletoane în ziarul Acţiu-
nea, puţin timp după apariţia ei – acum două decenii şi mai 
bine – şi-mi este agreabil, ca şi atunci, să atest valoarea şi utili-
tatea unui atare instrument de lucru.
Anii scurşi de la apariţie, ca şi repedea ei epuizare, au continuat să-i 
sublinieze meritele, aşa cum acuta ei absenţă solicită retipărirea 
ei; aşadar umplerea unei atât de grave lacune în cultura noastră.
Concepută ca o enciclopedie strict românească, lucrarea lui Lucian Predescu a îm-
brăţişat toate variatele aspecte ale culturii româneşti (istorice, literare, economice, 
juridice, medicale, diplomatice, sportive etc.) întrupate în personalităţi şi aşezămin-
te, în înfăţişarea cărora istoriograful a adus o cercetare dintre cele mai migăloase, 
agrementată nu o dată de o iconografie cât se poate de sugestivă.“       Perpessicius

137. Ştefan Sgandăr/Claudiu Sgandăr, Dicţionar enciclopedic 
pentru rebus, integrame, scrabble, 448 p., ISBN: 973-9418-
50-3, Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Rezultat al strădaniilor de peste 40 de ani a două generaţii (tată 
şi fiu), Dicţionar enciclopedic pentru rebus, integrame, scrabble 
este cea mai cuprinzătoare lucrare de acest gen din România, 
conţinând peste 35.000 de cuvinte de 2, 3, 4 şi 5 litere, aranjate 
în ordine alfabetică.
Dicţionarul se adresează deopotrivă creatorilor de rebus şi in-
tegrame, pasionaţilor ce le dezleagă şi jucătorilor de scrabble, fiind în acelaşi timp şi 
un îndrumar deosebit de cultura generală.
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138. Paul Ştefănescu, Dicţionarul marilor iniţiaţi, 256 p., ISBN: 973-9211-01-0, 973-
9200-85-0, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Prezentate în enciclopedii, monografii şi studii de specialitate, 
informaţiile despre marii iniţiaţi, din antichitate până în actua-
litate, au fost, pentru prima dată, sintetizate într-o carte de sine 
stătătoare.
Prin intermediul lucrării de faţă, cititorul se poate rapid docu-
menta, atât asupra vieţii şi operei unora dintre personalităţile 
prezentate, cât şi asupta diverselor modalităţi de iniţiere secre-
tă în tainele esenţiale ale vieţii şi universului, practicate de-a 
lungul timpului.
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V. Seria Documente revelatorii

139. Mareşal Ion Antonescu, Românii. Originea, trecutul, suferinţele şi drepturile 
lor, ediţie îngrijită şi postfaţă de I. Oprişan, 144, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Elaborată în vederea susţinerii cauzei române la Conferinţa 
de Pace de la Paris (1919), lucrarea locotenent-colonelului Ion 
Antonescu reprezintă una dintre cele mai vibrante pledoarii 
pentru drepturile noastre asupra spaţiului etnic naţional din 
interiorul şi exteriorul graniţelor vremelnice.
Scrisă cu căldură sufletească şi înfiorare faţă de jertfele înain-
taşilor şi sacrificiile contemporanilor din timpul războiului de 
întregire a neamului, lucrarea se constituie într-un veritabil 
document istorico-literar, de mare valoare patriotică.

140. Zamfir C. Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. 
Oprişan, 496 p., ISBN: 978-973-642-281-2, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ruptă din trupul ţării, la 1812, cedată înapoi parţial (jud. Bol-
grad, Cahul şi Ismail), la 1856, şi iarăşi reluată, la 1878 – deşi 
Petru cel Mare recunoscuse hotarele largi ale Moldovei, iar 
ţarul Alexandru al II-lea promisese regelui Carol I, înaintea 
Războiului de Independenţă, păstrarea integrităţii teritoriale a 
României, conform prevederilor Tratatului de la Paris – Basa-
rabia a fost supusă unui sistem draconic de deznaţionalizare 
– prin popularea provinciei cu numeroase colonii de străini, 
implantate adesea chiar în satele românşeti, prin alungarea 
băştinaşilor în alte zone ale imperiului, prin desfinţarea şi je-
fuirea unor schituri şi mânăstiri ortodoxe române şi mai ales 
prin introducerea limbii ruse în toate şcolile, concomitent cu interzicerea oricăror 
publicaţii în limba română…
Scris cu mai bine de un secol în urmă, Dicţionarul geografic al Basarabiei (1904), 
întocmit în bună măsură după sursele oficiale ruseşti, constituie un document fun-
damental, cel puţin demografic, dar şi al stării materiale a populaţiei româneşti şi al 
presiunilor de tot felul exercitate asupra ei, înaintea ultimelor încercări de deznaţio-
nalizare, ce aveau să vină. 

141. Zamfir C. Arbore, Temniţă şi exil, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 160 p., 
ISBN: 978-973-642-456-4, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Temniţă şi exil e o carte atractivă, promițătoare, bine scrisă şi 
total originală, întrucât aducea un subiect care nu mai fusese 
tratat niciodată până atunci în literatura noastră.
De fapt, în tot ce a scris ulterior nu mai întâlnim nicăieri pră-
pastia aceasta între aspirație şi realitate, între dorința de ajuto-
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rare a celor mulți de către un descendent al păturii avute şi amenințarea iminentă 
dacă nu cu moartea, cel puțin cu deportarea în Siberia, între visul atingerii idealului 
de cultură şi imposibilitatea realizării umane din cauza detenției şi a pierderii trep-
tate a forțelor vitale în cea mai cumplită închisoare a Rusiei; disproporția între 
aşa-zisele fapte anti imperiale şi grozăvia pedepsei.

142. Nicolae I.Arnăutu, 12 invazii ruseşti în România, prefaţă de 
Apostol Stan, traducere, cronologie şi indice de nume de Mi-
hai Popescu, ISBN 973-9211-39-9, 973-9200-34-6, 208 p., Bu-
cureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura 
Vestala) 
Descriere:
Sub impulsul voinţei testamentare a lui Petru cel Mare, toate 
incursiunile ruseşti către cea de a doua Romă – Bizanţul (Is-
tanbulul turcesc) – au vizat, implicit, extensiunea Imperiului 
de Răsărit prin subjugarea popoarelor limitrofe.
Aflate pe traseul principal de expansiune către această ţintă, Ţările Române au pier-
dut, treptat, din teritorii, iar ocupaţiile ruse vremelnice au tins întotdeauna spre 
permanentizare.
Panorama de faţă prezintă, cu obiectivatea ştiinţifică firească, rememorându-le în 
integralitatea lor, toate cele 12 încercările de integrare (de la 1711 la 1944) a spaţiului 
etnic romnesc în conglomeratul rusesc.
Document revelatoriu de maximă însemnătate pentru istoria naţională, cartea se 
traduce pentru prima dată în limba română.

143. N. I. Arnăutu, Invazii şi stăpâniri ruseşti/sovietice în România, prefaţă şi actuali-
zare de Apostol Stan, traducere şi cronologie de Mihai Popescu, 272 p., ISBN: 978-
973-120-083-5, Bucureşti, 2016 (Editura Vestala)
Descriere:
Aspirând să se întindă până la strâmtori şi să stăpânească Bi-
zanţul – ca a treia Romă – Rusia a rupt din teritoriul românesc, 
cu atât mai mult, cu cât principatele dunărene se aflau în calea 
incursiunilor sale împotriva Imperiului Otoman.
În mod voit, însă, invaziile ruseşti – impuse de războaiele cu 
turcii – s-au prelungit nedeterminat, transformându-se în ade-
vărate stăpâniri, din fericire doar temporare.
Lucrarea lui Nicolae I. Arnăutu, apărută în limba franceză, re-
levă pentru prima dată, cu obiectivitate, toate invaziile şi stă-
pânirile ruseşti până în 1944. Mai departe, periplul tentativelor 
de permanentizare a subjugării României de către URSS a fost 
actualizat până în martie 2014 de către istoricul Apostol Stan. 
În felul acesta, cartea devine un document revelatoriu asu-
pra naturii relaţiilor marelui vecin de la Răsărit cu România.

144. Mareşal Al. Averescu, Operaţiile de la Flămânda. O mare 
ocazie ratată, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 144 p., 
ISBN: 978-973-642-378-9, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum 
I.O.)
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Descriere:
„Fenomenul“ Flămânda a trezit în sufletul românilor – când s-a aflat de acţiune – 
o speranţă imensă că oştile noastre vor răzbuna învingerea de la Turtucaia şi vor 
lichida armatele bulgaro-turco-germane conduse de Mackensen în sudul Dunării.
Dar deşi acţiunea a fost justificat întreruptă – din cauza pericolului ca armatele ger-
mane să treacă munţii, în nord – ea a continuat să-i nemulţumească pe români 
pentru nădejdea deşartă pe care le-o dăduse.
Mareşalul Averescu înfăţişează strălucit naşterea ideii trecerii Dunării pe la Flămân-
da şi toate acţiunile până la părăsirea câmpului de luptă de acolo.

145. Nicolae Baciu, Agonia României (1944-1948). Dosarele secrete acuză, introduce-
re de N. Baciu, 384 p., ISBN: 973-9211-42-9, 973-9200-35-4, Bucureşti, 1997 (Edi-
tura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Având acces la arhivele ultrasecrete anglo-americane, din tim-
pul celui de-al doilea război mondial, Nicolae Baciu (autorul 
cărţii de răsunet internaţional Yalta şi crucificarea României, 
tradusă în engleză, franceză şi germană) prezintă, pe baza unor 
noi documente inedite, de maximă însemnatate, faptele care au 
dus la trecerea României în sfera de influenţa rusă şi, implicit, 
la pierderea independenţei şi a libertăţilor ei democratice.
Cu o profundă participare afectivă, autorul înfăţişează tragis-
mul demerusrilor repetate ale mareşalului Antonescu şi ale lui 
Iuliu Maniu de a obţine o ieşire avantajoasă din război, fără ca ei să ştie că jocurile 
erau deja făcute şi că încercările lor nu aveau nici o şansă de izbândă.
Trădarea şi vânzarea României de către Churchill şi Roosvelt (fără încuviinţarea 
guvernelor şi a popoarelor pe care le reprezentau) este demonstrată şi probată cu 
documente zdrobitoare.

146. C. Bacalbaşa, Capitala sub ocupaţia duşmanului. 1916-1918, 
ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 256 p., ISBN: 978-973-
642-374-1, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Observator atent şi necruţător, atât al samavolniciilor săvârşi-
te de armatele străine, de ocupaţie (germane, austro-ungare, 
bulgare şi turce), cât şi al comportamentului românilor şi a ele-
mentelor alogene stabilite alături de ei pe malurile Dâmboviţei, 
ziaristul Const. C. Bacalbaşa realizează prin vol. Capitala sub 
stăpânirea duşmanului un tablou memorabil al vieţii bucureş-
tene din anii 1916-1918.
Împreună cu lucrarea lui Virgiliu N. Drăghiceanu 707 zile sub cultura pumnului 
german, paginile sale memorialistice – publicate în presă aproape concomitent – 
reprezintă tot ce s-a scris mai autentic, mai cu suflet şi mai profund despre viaţa 
capitalei româneşti înrobite în anii primului război mondial.
Sunt două documente cutremurătoare pline de multiple învăţăminte.
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147. Teodor T. Burada, Puncte extreme ale spaţiului etnic românesc, ediţie critică şi 
prefaţă de I. Oprişan, 416 p., ISBN: 978-973-642-407-6, Bucureşti, 2019 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Nici un savant român n-a fost mai pasionat decât Teodor T. 
Burada de descoperirea şi cercetarea personală a tuturor „in-
sulelor de români“ de dincolo de hotarele ţării, care au vorbit 
sau mai vorbeau încă româneşte. Graţie investigaţiilor sale şti-
inţifice, putem să trasăm astăzi cu destulă precizie conturul de 
altădată al blocului etnic naţional şi să înţelegem mai bine forţa 
civilizatoare şi de asimilare a strămoşilor noştri.
Experiment unic în cultura română, cercetările lui Teodor T. 
Burada îşi relevă de-abia acum, prin înmănuncherea la un loc 
a tuturor relatărilor rămase în broşuri sau periodice, extraordinara lor importanţă.

148. Leon Casso, Rusia şi bazinul dunărean, cu o prefaţă de Apostol Stan, traducere din 
ruseşte şi studiu introductiv de Şt. Gr. Berechet, 240 p., ISBN: 973-95867-5-5, Bucu-
reşti, 2003 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Republicată după şase decenii de la prima ei apariţie, cartea 
lui Leon Casso este extrem de utilă, atât pentru istoriografie, 
cât şi pentru publicul larg cititor. Ea nu şi-a pierdut din interes 
graţie vastei documentaţii ce i-a stat la bază, precum şi datorită 
abordării temeinice dintr-o largă perspectivă militară, politică 
şi diplomatică. Surprinzător, prezentarea autorului rezistă în 
faţa noilor izvoare şi chiar în faţa unor lucrări de strictă speci-
alitate recente.
Prin contribuţia sa, Leon Casso se menţine pe o coordonată evenimenţială, plină de 
date şi fapte memorabile aparţinând începutului de secol al XIX-lea , când marile 
puteri şi naţiuni ale Europei acelui moment îşi încleştau forţele pentru schimbarea 
geografiei politice, în confruntare aflându-se două principii diametral opuse: cel al 
naţionalităţilor şi cel al expansionismului anexionist.
Lucrarea lui Leon Casso constituie o cercetare de mare anvergură şi profunzime 
asupra rolului Rusiei la Dunărea de Jos, într-un moment de răscruce pentru na-
ţiunea română, când din trupul ei a fost smulsă Basarabia, una din ramurile sale 
viguroase, supusă decenii în şir unui proces de rusificare, continuat şi accentuat sub 
regimul totalitar comunist.                Apostol Stan

149. Winston Churchill, Al doilea război 
mondial, vol. I-II, traducere de Any şi 
Virgil Florea, cuvânt înainte de Florin 
Constantiniu, 448+480 p., ISBN: 973-
9211-35-6, 973-9211-36-4, Bucureşti, 
1996 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Încununate cu Premiul Nobel pentru literatură în 1953, memoriile lui Winston S. 
Churchill – revelatorii asupra celui de al II-lea război mondial – apar pentru prima 
dată în română, sub copyright.
Tipărită în limbile de circulaţie în milioane de exemplare, lucrarea constituie una 
dintre cele mai citite cărţi contemporane.

150. Marcel-Dumitru Ciucă, Procesul lui Iuliu Maniu, vol.1; vol.2 (tom I+II); vol.3; 
560+384+368+464 p., ISBN:973-9399-89-4, 973-9399-64-9, 973-9399-70-3, 973-
9399-88-6, 973-9399-57-6, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
În istoria României postbelice, procesul conducătorilor Partidului Naţional Ţără-
nesc reprezintă cea mai mare înscenare judiciară, prin care a fost distrus cel mai im-
portant partid din opoziţie – cu peste 200.000 de aderenţi – şi care a curmat brutal 
cariera politică a două personalităţi care contribuiseră la făurirea României Mari: 
Iuliu Maniu şi Ion Mihalache.        Marcel-Dumitru Ciucă

151. Marcel Dumitru Ciucă, Guvernarea Constantin Sănătescu, vol. I, 400 p.; ISBN: 
978-973-642-276-8, 978-973-642-277-5; vol. II, 368 p.; ISBN: 978-973-642-276-8, 
978-973-642-310-9, Bucureşti, 2011, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Corpusul de documente ale Istoriei româ-
ne contemporane, intitulat Stenogramele 
şedinţelor Consiliului de Miniştri, inţiat 
de prof. Marcel-Dumitru Ciucă, din care 
au aparut 11 volume dedicate guvernării 
mareşalului Ion Antonescu, se continuă 
cu guvernarea generalului Constantin Să-
natescu, ce va cuprinde două volume.
Cititorul are, astfel, posibilitatea să com-
pleteze şi să compare informaţiile istorice 
oferite de Jurnalul generalului Sănătescu cu cele aflate din stenogramele şedinţelor 
Consiliului de Miniştri, în mod direct, fără intevenţia sau interpretarea cuiva.
În şedintele Consiliului de Miniştri, reprezentanţii diferitelor partide politice dis-
cutau evenimentele curente din România, generatoare ale unor dificultăţi extrem 
de grele pentru poporul nostru, şi căutau soluţii pentru rezolvarea lor. Era tocmai 
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momentul intrării trupelor sovietice în ţară, care creau şi ele probleme  deosebite. 
Între altele, în Consiliul de Miniştri se cerea ca, odată cu trecerea armatei sovietice 
în Transilvania, să intre şi trupele româneşti şi „unde a pus piciorul soldatul român, 
de acolo să nu-l mai scoată“.
Problematica discuţiilor din şedinţele Consiliului de Miniştri este extrem  de variată 
şi sugerează cititorului greutăţile prin care a trecut  neamul românesc în acei ani, 
unele dintre ele necunoscute contemporanilor noştri, dispuşi adesea să le ignore.
La sfârşitul volumului este reprodus textul Convenţiei de armistiţiu.
Marcel Dumitru Ciucă
Volumul al doilea al lucrării Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guver-
narea Constantin Sănătescu cuprinde stenogramele de la sfârşitul primei guvernări 
a generalului C. Sănătescu, începând cu acea vineri, 20 octombrie 1944, şi continuă 
cu stenogramele şedinţelor celei de-a două guvernări, care s-a desfaşurat între 4 
noiembrie şi 2 decembrie 1944. Ultima stenogramă din volum este, însă, din 29 
noiembrie 1944.
Extras dintr-una din şedinţele de guvern: „Dl. I. Maniu: Domnilor, este o chestiune 
foarte importantă: S-au distribuit refugiaţilor din  Basarabia şi Bucovina anumite 
formulare, pe care trebuie să le complecteze. Şi atunci, a venit la mine o mare dele-
gaţie, care mi-a pus următoarea problemă: Noi am primit aceste formulare, pe care 
trebuie să le complectăm. Dar dacă complectăm aceste blanchete, noi declarăm că 
suntem refugiaţi şi nu suntem români. Noi ne socotim români. Noi ne socotim ro-
mâni şi va rugăm să luaţi o măsură oarecare, pentru ca mâine poate veni un ucaz din 
Rusia, prin care se va ordona ca toţi cei cari nu suntem români să plecăm ca români 
din  România, în Rusia. Noi însa vrem să fim cetăţeni şi să rămânem aici în Româ-
nia. Dacă dăm aceste declaraţii, nu mai suntem socotiţi supuşi români şi rămânem 
îm bataia vântului.“          Marcel Dumitru Ciucă

152. Marcel Dumitru Ciucă, Guvernarea generalului Nicolae Rădescu, 224 p. ; ISBN: 
978-973-642-325-3, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Prezentul volum, privind Guvernarea generalului Nicolae 
Rădescu, continuă publicarea stenogramelor şedinţelor Con-
siliului de Miniştri începută cu guvernarea mareşalului Ion 
Antonescu.
Guvernarea generalului N.Rădescu a fost de scurtă durată, de 
nici trei luni de zile, între 6 dec. 1944 şi 28 feb 1945.
Dacă pentru generalul N.Rădescu, ca Prim Ministru şi ca re-
fugiat politic, s-a scris, în ultimul timp, şi mult şi complet, reli-
efându-se activitatea lui de Prim Ministru şi apoi ca drept „cel 
dintâi refugiat politic din România de după 6 martie 1945“, despre „luptele“ duse în 
Guvern, cu opozanţii săi, vorbesc, direct şi obiectiv, stenogramele şedinţelor Consi-
liului de Miniştri, pe care le publicăm în volumul de faţă.
Stenograma şedinţei din 28 febr.1945, îndeosebi, înfăţişează disputa politică dintre 
generalul N. Rădescu şi adversarii săi cei mai înverşunaţi, dr. Petru Groza şi Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care i-au adus acuzaţii grave şi  i-au cerut să demisioneze: „Este o situa-
ţie destul de critică, pe care nu putem să o negăm, însă noi vă vom sili să demisionaţi.... 
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Vom ridica poporul şi vă vom arăta noi ce înseamnă voinţa poporului... Vă spunem, 
împreună cu ţara: plecaţi! Noi ştim că reprezentăm ţara“.    Marcel Dumitru Ciucă

153. Radu Cosmin, Românii la Budapesta. I. Dezrobitori; II. În 
capitala lui Bela Khun, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
256 +336 p., ISBN: 978-973-642-381-9, 978-973-642-384-0 
Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.).
Descriere:
Vol. I:
Faţă de lucrarea cu subiect întrucâtva similar a lui G. D: Măr-
dărescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea 
Budapestei apărută ulterior, cartea lui Radu Cosmin are darul 
de a-l atrage mai mult pe cititorul obişnuit prin multiplele per-
spective pe care le deschide către participanţii direcţi la cele două bătălii.
Căci, pe lângă generalii şi ofiţerii cu grad înalt care dezvăluie planurile şi eroismul 
soldatului român, scriitorul foloseşte aproape toate pistele în stare să explice nu nu-
mai victoriile româneşti, dar să ne apropie şi de sufletul şi mentalitatea acelora care 
au făcut posibilă înfrângerea duşmanului.
El apelează frecvent la numeroşi soldaţi sau gradaţi, participanţi la lupte, inserează 
„poveştile pitoreşti“ ale acestora, reproduce „documente“ elaborate de ofiţeri în ve-
derea justificării acţiunilor lor, dă instantanee înduioşătoare cu primirea ostaşilor 
români după lupte de către localnicii ardeleni şi chiar de către unguri, şi include 
ample mărturii ale unor personalităţi ungare.
E o carte mai complexă şi mai atrăgătoare.
Vol. II:
Dacă valoarea poeziei şi a prozei artistice a lui Radu Cosmin 
a fost pusă sub semnul întrebării, memorialistica şi scrierile 
ancorate în realitatea nemijlocită, spaţială şi umană, rezistă 
prin valoarea documentară pe care ne-o relevă – fie şi doar la 
anume aniversări, cum sunt: Exodul (cu referinţă la pribegia 
autorului la Iaşi în teritoriul încă liber atunci al României), Ro-
mânii la Budapesta (investigare chiar specială asupra replicilor 
date de armata noastră atacurilor ungare din 1919) şi Prin Ardeal (evocarea a părţii 
necunoscute până atunci a ţării, cu prilejul vizitei familiei regale în Transilvania şi a 
turneului unei trupe de actori bucureşteni pe acele meleaguri).

154. Lazăr Cârjan, Istoria poliţiei române de la origini până în 1949, 368 p., ISBN: 
973-9418-05-8, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Noi voim ca agenţii de poliţie să fie la ordinele legii, să facă nu 
ceea ce le poruncim noi, ci ceea ce legea le ordonă.

Vasile Lascăr
155. Nic. Densusianu, Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi 

Ungaria 1784-1785, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 544 
p., ISBN: 978-973-120-098-9, Bucureşti, 2017 (Editura Vestala)
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Descriere:
„Revoluţiunea“ lui Horia a fost o descărcare a încrâncenărilor 
seculare mocnite în sufletul primilor locuitori ai ţării împotri-
va asupritorilor şi a tuturor celor care le ocupaseră locurile şi-i 
înrobise.
A fost o mare descătuşare, urmând unor conflicte ocazionale, 
naţionale, din 1782, şi o primă scânteie europeană a tensiuni-
lor ce aveau să se dezlănţuie prin Marea Revoluţie Franceză 
din 1789.
Înfăţişată denigrator, tendenţios răstălmăcită, chiar cu duşmă-
nie, atât de martorii desfăşurării ei, cât şi de istoricii contempo-
rani şi ulteriori – în exclusivitate străini – „revoluţiunea“ lui Horia a fost inserată în 
istorie timp de un secol, cu totul deformat, atât în ce priveşte cauzele şi ţelurile cât şi 
amploarea, esenţa şi urmările pe care le-a avut.
A trebuit să vină, peste 100 de ani, un ardelean, Nic. Densusianu, care, după cerceta-
rea cu minuţiozitate, obiectivitate, şi simţ profund patriotic, a tuturor documentelor 
din principalele biblioteci şi arhive din ţară şi străinătate, să pună în adevărata lumi-
nă, din perspectivă românească şi universală, motivaţia, derularea şi însemnătatea 
„revoluţiunii“ lui Horia, punct de răscruce în schimbarea vieţii ţăranilor români, 
cauză a desfiinţării iobăgiei lor.
Rezultatele consideraţiilor sale, publicate în 1885, reapar acum în prima reeditare a 
ediţiei princeps.

156. Nic. Densusianu, Istoria militară a poporului român, ediţie îngrijită şi prefaţată de 
I. Oprişan, 464p., ISBN: 978-973-642-388-8, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculm I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reconstituie – din texte manuscrise şi publica-
te – Istoria militară a poporului român, pe care Nic. Densusia-
nu nu a apucat s-o finalizeze.
Deşi lacunară (de pildă, despre Transilvania, nu s-au păstrat 
decât două mici capitole), lucrarea se constituie într-o impor-
tantă operă de referinţă, nu numai în domeniul restrâns al isto-
riei militare, ci chiar al istoriei naţionale în genere.
În orice caz, ea impresionează prin multitudinea şi varietatea 
izvoarelor invocate unele total necunoscute anterior –, prin 
noutatea ideilor, prin încercarea continuă de obiectivare – de privire imparţială a 
fenomenului – şi, mai ales, prin puternicul suflu patriotic ce-o străbate.
Parcurgând această contribuţie exemplară, cititorul va avea 
posibilitatea să-şi revizuiască opiniile prea învederat negativis-
te asupra autorului (judecat în exclusivitate doar prin prisma 
Daciei preistorice).

157. Petre Dogaru, Insula Şerpilor în calea rechinilor, ediţia a 
II-a, necenzurată şi augmentată, 180 p., ISBN: 973-9211-34-
8, 973-9200-28-1, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în 
colaborare cu Editura Vestala)
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Descriere:
Pământ străvechi românesc, Insula Şerpilor a fost smulsă samavolnic din trupul 
ţării în 1944.
Monografia prof. Petre Dogaru readuce, cu competenţă, în faţa opiniei publice, 
chestiunea raptului, înfăţişând toate argumentele istorice ale aparteneţei insulei la 
teritoriu naţional.

158. Virgiliu N. Drăghiceanu, 707 zile sub cultura pumnului german, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 336 p., ISBN: 978-973-8455-44-3, Bucureşti, 2018 (Editura 
Saeculm Vizual)
Descriere:
Rămas în Bucureşti, în timpul ocupaţiei germane (1916-1918), 
spre a proteja monumentele istorice, Virgiliu N. Drăghiceanu a 
consemnat, într-un jurnal, tot ce a văzut şi a citit pe foi volante cu 
circulaţie clandestină, despre ororile săvârşite de trupele străi-
ne şi mai ales tot ce s-a putut afla despre jaful sistematic organi-
zat al bogaţiilor ţării, de la alimente la valorile de patrimoniu. 
Prin mulţimea dovezilor de spoliere, batjocură şi exploatare 
fără cruţare a populaţiei civile, autohtone, cartea se costituie, 
nu numai într-un document de dezvăluire, ci şi într-un act de 
acuzare al cuceritorilor, care şi-au autonegat prin comportamentul inuman şi prin 
lăcomia fără de margini, civilizaţia acumulată de-a lungul secolelor.

159. Mihai Eminescu, Statul I. Funcţiile şi misiunile sale; Statul 
II. Personalitatea statului şi organele puterii, antologie, pre-
faţă, note şi comentarii de D. Vatamaniuc, 320 + 336 p., ISBN: 
973-9399-22-3, 973-9399-29-0, Bucureşti, 1999 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Editarea tematică a publicisticii politice eminesciene ne oferă, 
între altele, prilejul de a constata că poetul a fost nu numai un 
gazetar temeinic documentat în tot ce a scris şi un suflet înfier-
bântat pentru problemele naţionale, dar şi un asiduu teoretici-
an al unui stat ideal, corespunzător intereselor celor mai largi 
ale neamului. În concepţia sa statul era întrevăzut ca un pro-
dus natural, organic – „un organism viu” – alcătuit din două 
componente „corpul statului” (= spaţiul geografic) şi sufletul 
statului (= poporul).
Deşi România îngloba în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
doar o parte din spaţiul etnic naţional, M. Eminescu a integrat 
în viziunile sale şi celelalte provincii, aflate sub stăpâniri străine 
– Basarabia, Bucovina, Transilvania, Dobrogea – în substanţa 
statului natural românesc visat. Aşa încât poetul anticipează cu 
peste o jumătate de veac întregirea naţională realizată în 1918.
De mare actualitate ni se par şi pledoariile sale în favoarea susţinerii de către stat – 
ca misiune esenţială – a producţiei naţionale şi a populaţiei productive.
La împlinirea a 110 ani de la moartea poetului, publicistica sa continuă să sugereze 
căi şi modalităţi demne de urmat pentru supravieţuirea viitoare a naţiunii.
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160. Mihai Eminescu, Basarabia – pământ românesc samavolnic răpit, antologie, pre-
faţă şi note de D. Vatamaniuc, 240 p., ISBN: 978-973-8455-50-4, Bucureşti, 2014 
(Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Vibrând în gradul cel mai înalt   la orice ştirbire a fruntarii-
lor naţionale, Mihai Eminescu a primit cu o profundă revoltă 
preluarea de către Rusia a celor 3 judeţe din sudul Basarabiei; 
rapt prin care se definitiva înglobarea din nou, după 1812, a 
întregului teritoriu românesc dintre Prut şi Nistru în hotarele 
imperiului rasăritean.
Memoriul alcătuit de poet spre a fi prezentat de delegaţia ro-
mână la tratativele de pace de la Berlin (1878), la care nu a fost, 
după cum se ştie, admisă, precum şi toate articolele sale din Timpul, inclusiv însem-
nările manuscrise inedite, pe acestă temă, sunt reunite pentru prima dată la un loc 
şi adnotate de prof. D. Vatamaniuc într-o carte fundamentală pentru demonstrarea 
românităţii acestui pământ.

161. Mihai Eminescu, Sfântul pământ al Transilvaniei, antologie, 
prefaţă, note şi comentarii de D. Vatamaniuc, viniete de Done 
Stan, 288 p., ISBN: 978-973-8455-51-1, Bucureşti, 2014 (Editu-
ra Saeculum Vizual) 
Descriere:
Îndrăgostit de oamenii şi meleagurile transilvane (pe care le-a 
străbătut de la un capăt la altul, între 1866 şi 1868), prieten cu 
mulţi ardeleni (între care Ioan Slavici şi N. Densusianu), Mihai 
Eminescu a cunoscut îndeaproape suferinţele şi visurile româ-
nilor din acestă provincie.
În articole vehemente (pentru care i s-a intentat chiar un proces de presă), poetul 
denunţă dualismul austro-ungar, atacând bazele constituţionale ale imperiului, în 
virtutea cărora populaţia românească era total împilată şi nedreptăţită.
Amploarea şi intensitatea pledoariilor sale pentru vechimea, continuitatea şi drep-
turile românilor din Transilvania pot fi urmărite şi înţelese de-abia acum, datorită 
publicării lor, pentru prima dată, între coperţile aceleiaşi cărţi şi adnotării compe-
tente a fiecărui text de către profesorul Dimitrie Vatamaniuc.

162. Mihai Eminescu, Chestiunea evreiască, antologie, prefaţă şi note de D. Vatama-
niuc, 272 p., ISBN: 978-973-120-071-2, Bucureşti, 2016 (Editura Vestala)
Descriere:
Cu diverse ocazii, dar mai ales cu prilejul apariţiei vol. IX-XIV, 
din seria academică integrală Opere, atitudinea lui Eminescu 
faţă de naţionalităţile conlocuitoare şi în primul rând faţă de 
evrei a fost răstălmăcită tendenţios, dându-i-se conotaţii acuzat 
politice, fără acoperire în texte.
Este, de aceea, o datorie morală de a publica un corpus complet, 
riguros alcătuit, al articolelor poetului privitoare la chestiunea 
evreiască în România şi în ţările vecine, pentru ca cititorii să 
poată judeca singuri – în contextul larg al pledoariilor, prezen-
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tărilor sau expunerilor în care au fost formulate – sensul diferitelor sintagme incri-
minate.
La mai bine de 160 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, suntem, 
credem, pregătiţi să receptăm cu obiectivitate mesajul eminescian în lumea adevă-
rului, plasând afirmaţiile sale, atât în ansamblul operei, cât şi al realităţii social-po-
litice a vremii, care le-a generat.             D. Vatamaniuc

163. M. Eminescu, Răpirea Bucovinei, antologie, prefaţă şi note de 
D. Vatamaniuc, 256 p., ISBN: 978-973-120-009-6, Bucureşti, 
2016 (Editura Vestala)
Descriere:
Volumul Răpirea Bucovinei reuneşte, pentru prima dată, toate 
scrierile eminesciene referitoare la partea de sus a Moldovei, 
publicate de autor sau rămase în manuscrise.
Textele sunt însoţite de un bogat aparat critic, datorat profe-
sorului D. Vatamaniuc, de actele oficiale ale răpirii Bucovinei 
(publicate în anexă) şi de cronologia evenimentelor care s-au 
succedat de la 1775 până la 1940, data celei de a două anexări a 
ţinutului românesc de Nord de către un alt imperiu vecin.

164. Erich von Falkenhayn, Campania Armatei a 9-a împotriva românilor şi ruşi-
lor. 1916-1917, în româneşte de Maiorii Al. Buduş şi C. Franc, ediţie îngrijită şi 
prefaţată de I. Oprişan, 270 p., ISBN: 978-973-642-372-7, Bucureşti, 2018 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Alcătuind o armată (mică la început, de 60.000 de luptători, 
ajunsă, treptat, la 250.000 ostaşi [se vorbeşte chiar de cca. 
400.000]), după standardele cele mai ridicate germane ale vre-
mii şi ale unui mare strateg, Erich von Falkenhayn a dat româ-
nilor o lecţie, de pe urma căreia, la mai puţin de un an, au putut 
să înfrângă, în replică, la Mărăşti, Mărărşeşti, Oituz, oştile ger-
mano-austro-ungare conduse de August von Mackensen.
Dar câtă suferinţă şi câţi români au căzut – şi la înfrângeri şi la 
victorii! Să ni-i reamintim, căci pe osemintele lor s-a înălţat 
România Mare.

165. Rene Al. de Fleurs, Radio „Europa Liberă“ şi exilul românesc. O istorie încă nescri-
să, 528 p., ISBN: 973-9418-95-3, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala)
Descriere:
În 1987, când mă pregăteam să termin activitatea de aproape 
30 de ani de la Radio Europa Liberă, fusesem rugat de un grup 
de colegi, nu numai români, să scriu o carte despre acest post 
de radio. Rămăsesem oarecum stupefiat de dorinţa lor, fiind 
bucuros că, în realitate, terminam un capitol din viaţa care îmi 
fusese impus fără drept de refuz. Probabil eram singurul care, 
într-o oarecare măsură, cunoştea istoria acestui post de radio 
american înfiinţat în perioada războiului rece.
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Fusesem funcţionar al postului Radio Europa Liberă aproape 30 de ani şi reprezen-
tasem pe românii angajaţi la acest post de radio mai mult de două decenii în Con-
siliul Nationalităţilor, Newspaper Guild şi Deutsche Angestellten Gewerkschaft. Ei, 
cand m-au ales să-i reprezint în cele trei organizaţii, avuseseră o idee cam curioasă. 
Ca străin de neam, aşa cum gândeau ei, aveam datoria să-mi pun pielea la bătaie 
pentru interesele lor personale.      Rene Al. de Fleurs

166. Gala Galaction, Jurnal 1947-1952. Pagini inedite cenzurate, ediţie îngrijită şi pre-
faţă de Teodor Vârgolici, 272 p., ISBN: 973-9418-98-8, Bucureşti, 2006 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Jurnalul inedit al lui Gala Galaction, redactat între anii 1947-
1952, completând cele cinci volume apărute anterior, aduce 
mărturii zguduitoare despre instaurarea regimului comunist 
în ţara noastră şi despre drama spirituală şi morală trăită de 
autor, în epoca respectivă, ca scriitor şi preot.
Nimeni nu a bănuit că Gala Galaction a putut formula judecăţi 
atât de aspre la adresa comunismului şi a invadatorilor şi că a 
avut curajul (care l-ar fi costat, desigur, viaţa dacă s-ar fi aflat) 
de a se constitui într-o voce a Adevărului absolut asupra epocii 
în care era nevoit să trăiască.
În ultima parte a volumului, e reluată, dintr-o nouă perspectivă, în mod semnifica-
tiv, spre a imprima scrisului cotidian dimensiunea divină, teza de licenţă din 1903, 
Minunea din drumul Damascului, despre convertirea lui Saul din Tars, devenit Sfân-
tul Apostol Pavel.        Teodor Vârgolici

167. Căpitan Raoul Hoff, Bătălia decisivă a primului război mondial (18 iulie - 11 
noiembrie 1918), ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 128 p., ISBN: 978-973-
642-462-5, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Bătălia din iulie-noiembrie 1918 – când, surclasaţi de Aliaţi 
(Franţa-Anglia-Belgia-SUA), germanii au cerut armistiţiu spre 
a nu fi zdrobiţi total, necondiţionat – a fost cea mai formidabi-
lă luptă a primului război mondial, când, de necrezut, trupele 
unite au trecut zi după zi (desigur, cu mari eforturi) peste bari-
erele considerate de germani imposibil de cucerit.
Cauza victoriei a constituit-o, fără îndoială, atât sporul numeric 
şi superioritatea în tehnică militară – aviaţie şi tancuri – dar mai 
ales mintea mareşalului Foch, care, odată ce a ordonat începerea 
ofensivei, nu a mai oprit-o nici o clipă până la victoria finală.
Ultima bătălie a fost, de fapt, un act de supremă artă militară.

168. Teodor Iordănescu, Viaţa privată în Imperiul Roman, ediţie 
îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 160 p., ISBN: 973-9418-48-1, 
Bucureşti, 2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Concepută ca o carte pentru elevi – alcătuită temeinic, cum se 
scriau altădată aşa-zisele manuale – lucrarea lui Teodor Iordă-
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nescu, căreia noi i-am dat titlul pe care îl poartă acum, înfăţişează până la detaliu 
desfăşurarea vieţii casnice a strămoşilot noştri, romanii.
Ea trebuie citită de oricine spre a-şi lărgi orizonul cunoştinţelor.

169. N. Iorga, Transilvania, vol. I. Neamul românesc în Ardeal şi 
Ţara Ungurească la 1906, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Opri-
şan, 448 p., ISBN: 973-642-073-6, Bucureşti, 2009 (Editura 
Saeculum I.O.).
Descriere:
Conştient ca nimeni altul de importanţa Transilvaniei în an-
samblul existenţei naţionale (istorice, sociale, politice etc.), 
Nicolae Iorga i-a acordat o atenţie cu totul aparte, scriind, pro-
babil, despre această parte a ţării mai mult decât despre oricare 
altă provincie istorică românească.
Volumul de faţă deschide seria reeditarii tuturor volumelor, studiilor şi articolelor 
dedicate de marele istoric Transilvaniei.

N. Iorga, Transilvania, vol. II-III. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, ediţie în-
grijită şi prefaţă de I. Oprişan, 496 + 320 p., ISBN: 973-642-094-9, 973-642-095-7, 
973-642-096-5, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Mă voi îngriji de traducerea [cărţii] în-
tr-o limbă mai înţeleasă în lume. Azi, mai 
ales, cred că e nevoie să se ştie de toţi că 
n-am fost nici acolo [în Transilvania] o 
plebe fără trecut şi fără aspiraţii, că dacă 
noi am căzut, luptasem şi, dacă am răb-
dat, ne durea totuşi, ca în fundul celor 
mai adânci temniţi, peste dărâmăturile 
edificiului nostru naţional, am văzut o 
stea, totdeauna aceeaşi, – care ne cheamă şi astăzi, până vor fi oameni care să îndrăz-
nească, simţindu-se tari, a merge după dânsa, până la capăt.“         N. Iorga

N. Iorga, Transilvania, vol. IV. Sate şi preoţi din Ardeal, ediţie critică de I. Oprişan, 256 
p., ISBN: 978-973-642-135-8, Bucureşti, 2007 (Editura saeculum I.O.)
Descriere:
Stimulat de preţioasele documente descoperite în arhiva primu-
lui episcop neunit de după 1697, Dionisie Novacovici, N.Iorga 
elaborează, în marginea lor, o foarte interesantă schiţă de istorie 
a Transilvaniei, propunându-şi, în principiu, să elucideze cauze-
le unirii cu Roma şi să releve urmările ei, dar extinzându-se, în 
fapt, la întreaga dăinuire românească pe aceste meleaguri.
Lucrarea dă contur câtorva dintre ideile fundamentale ale 
autorului, dezvoltate ulterior în marile sale sinteze: Neamul 
românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească, Istoria românilor din 
Ardeal şi Ungaria şi Istoria poporului român în ramele formaţi-
unilor sale statale.
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N. Iorga, Transilvania, vol. V-VII (vol.V. Viaţa românească în Ardeal; vol. VI. Faptă şi 
suferinţă românească în Ardeal; vol. VII. Lupta „ştiinţifică“ împotriva dreptului 
românesc în Ardeal), ediţie critică de I. Oprişan, 480 + 496 + 512 p., ISBN: 978-
973-642-158-7, 978-973-642-159-4, 978-973-642-160-0, Bucureşti, 2008 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Istoria este viaţa 
oamenilor de odi-
nioară, şi trebuie 
înfăţişată ca viaţa; 
dacă ai însuşiri de 
învietor, o scrii, 
daca nu le ai, să nu 
critici pe acei care 
le au, ci să faci ma-
tematică, să faci inginerie, medicină, să faci lucruri la care nu se cere darul acesta de 
a aduna rămăşiţele trecutului şi de a face din nou pe oamenii care au trăit odinioară.
O viaţă întreagă, mi-am dat silinţa de a face ca aceste cunoştinţi ale istoriei români-
lor să nu rămână un lucru închis în cine ştie ce tainiţă cu tot felul de chelari învăţaţi 
care nu vor să descuie, ci un lucru care să pătrundă în sufletele tuturora, şi din cauza 
acesta întrebuinţez un ton popular prin care să pătrundă aceste cunoştinţe în orice 
suflete.“               N. Iorga

N. Iorga, Transilvania, vol. VIII-IX (vol.VIII. Ce pătimesc fraţii noştri), (vol. IX. Cea-
sul pe care-l aşteptam), ediţie critică de I. Oprişan, 544 + 512 p.; ISBN: 978-973-
642-241-6, 978-973-642-242-3, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Ca istoric «valah», care am scris isto-
ria acestui neam... cutez a răspunde cele 
ce urmează. Din vremuri imemoriale a 
stat în Ardeal, ca şi aici la noi, un neam 
gospodăresc, isteţ şi viteaz, al dacilor, de 
neam tracic. Roma i-a cucerit, le-a ames-
tecat sângele cu sângele cetăţenilor ei şi 
le-a dat limba latină, ca veşnic document 
de nobleţă spre a nu se mai confunda ni-
ciodată cu neamurile care mârâiau, hârâ-
iau şi lătrau în preajma lor.
Mărirea Romei s-a dus cu incetul. Şi pe încetul cetăţile romane s-au facut locuri 
pustii, iar cetăţenii s-au adăpostit în satele vechilor daci. Limba latină, legea creştină, 
suferinţa comună au făcut din ei un singur neam, unind în el  drepturile de abori-
geni ale tracilor cu drepturile de cuceritori culturali ale romanilor. Ce era pe atunci 
în stepă, pot spune istoricii din Pesta.
Am rămas [aici], Maria Ta! La toţi v-am ieşit înainte şi acolo în Ardeal, ospitalieri, 
cu mâinile pline de daruri; v-am dat sânge nobil, cuvinte frumoase, datine înţelepte, 
gospodărie înaintată şi, după ce le-aţi luat fără a mulţămi, nici atunci nici acum, 
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v-am dat bani, muncă, sânge. Turcilor, tătarilor şi d[umneata]voastră, vi le-am dat 
în ţara noastră, în casa noastră.“
N. Iorga, Răspunsul unui „învăţat valah din Bucureşti”, 1910
„A sosit un ceas pe care-l aşteptam de peste două veacuri, pentru care am trăit în-
treaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am 
gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii, cinstit, cu arma în mână, cu jertfa a 
tot ce avem, ceea ce alte neamuri, au de atâta vreme, unele fără să fi vărsat o picatură 
de sânge pentru acesta: dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca 
robi rodul ostenelilor noastre.
În miez de noapte au sunat iarăşi clopotele, sfintele clopote care simt toate durerile 
şi bucuriile noastre şi care acum s-au înfiorat de cea mai mare speranţă pe care am 
avut-o şi la care, cu orice preţ, ţinem. Şi sute de mii de oameni s-au trezit fără teamă 
şi fără zburdăciune, liniştit şi sigur,  în inimile lor a fost un singur răspuns: ştim!...
Marea şi strălucita încercare a venit. Pare că s-a făcut în aerul acestei ţări o linişte 
mare. Un sfânt potir de sânge şi de lacrimi s-a ridicat pentru binecuvântarea cea 
mai scumpă.
Plaiurile ardelene au băut răscumpararea robiei. Odihniţi-vă, viteji, în brazda laco-
mă de mult de acest sânge care plăteşte birul nenorocirilor seculare!“

N. Iorga, Ceasul..., 1916
N. Iorga, Transilvania, vol. X-XI (vol. X. Noua generaţie ardeleană), vol. XI (Vol. XI. 

Ceasul şacalilor), ediţie critică de I. Oprişan, 464 + 480 p.; ISBN: 978-973-642-311-
6, 978-973-642-298-0, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Suntem însă câţiva care înainte de orice 
am dorit, am aşteptat acest lucru.
 Anume ca prin puterile sufleteşti ale ro-
mânilor din Ardeal să schimbăm ceea ce 
de la începutul vieţii noastre publice ni 
s-a părut intolerabil în ţara veche. Şi întru 
aceasta aveam în vedere două calităţi pe 
care ardelenii le aveau, trebuiau neapărat 
să le aibă.
Întâi, un simţ naţional mai presus de orice. 
Pe noi ne puteau zăpăci democraţiile internaţionale, iluziile de fericire obştească 
peste deosebirile neamurilor. Pe dânşii, care au îndurat veacuri multe osânda fiinţei 
lor de român, astfel de ispite nu-i puteau răpi...
Al doilea, o dârza democraţie legală. Popor de ţărani şi de preoţi, deprinşi ca, în 
forma confesională, să hotărască singuri despre ale lor, neînvăţaţi cu favorurile co-
rupătoare ale oficialităţii, ei vor da ţării unite simţul cetăţenesc de care aşa de mult 
are nevoie. Pe dânşii nu-i va momi nimeni cu ambiţii şi nu-i va cumpăra cu favo-
ruri. Potrivnici revoluţiei prin educaţie, vor respinge cu scârba tirania din instinct. 
Alegerile la ei vor avea ceva din mândria romanilor de odinioară, despre care atâta 
s-a vorbit prin acele locuri. Prin ei ceea ce a fost la noi formă va deveni o realitate: 
guvernul ţării prin ţară.
Aşteptam – şi aşteptăm.“      N. Iorga, Ce aşteptam de la ardeleni, 5 octombrie 1921
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N. Iorga, Transilvania, vol. XII. Poate muri un popor, ediţie critică de I. Oprişan, 512 
p.; ISBN: 978-973-642-320-8, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„De la început, ţara e [la noi] un lucru mare şi sfânt, legat de un grup de oameni, 
care-şi trec moştenirea acesta, menită să fie iubită din toată inima, amestecată în 
toate gândurile, apărată cu toate puterile şi stropită cu sudorile tuturor muncilor şi 
cu sângele tuturor jertfelor.
Câtă deosebire între greoaiele cuvinte materialiste de terre, 
terra, tierra ale fraţilor noştri, [din spaţiul romantic] şi acestă 
spiritualizată, idealiazată, încălzită „ţara“ a noastră! Zemlia a 
slavilor nu se ridică mult mai sus, cum nici chora a grecilor, de 
unde vine numele ţăranului „choriates“. Iar ce semnifica Land 
al germanilor din al lor Deuschland sau din Welschland a celţi-
lor veniţi, apoi a romanilor sau a românilor, se vede din sensul 
cu care a trecut la francezi în lande, unul din felurile cum se 
prezenta, ca scoarţă a globului pamântului...
«Ţară» înseamnă, fără niciun alt adaus, pământ românesc liber, 
în toată întinderea sa şi cu tot sacrul drept care se cuprinde în 
el. O «ţară» îngustată prin violenţa străinului, care de la sine s-a refăcut în vechile 
hotare prin acea eleasticitate de spirit care e unul din marile elemente ale vitalităţii 
unui popor.
Şi de aceea a muri pentru ţară a fost cea mai înaltă datorie pentru generaţiile care, 
apărând-o, au închis ochii înainte de vreme.“

(N. Iorga, Înţelesul cuvântului de ţară, 1937)
170. N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, 

ediţie şi prefaţă de I. Oprişan, 496 p., ISBN: 978-973-642-328-
4, Bucureşti, 2014 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Deloc spectaculoasă, în afara victoriei de la Zărneşti împotriva 
imperialilor (1690), lunga domnie a lui Constantin Brânco-
veanu, a avut, totuşi, o importanţă extraordinară, asigurând, 
prin continuitatea şi supleţea politicii sale, păstrarea neştirbită 
a fruntariilor ţării şi a fiinţei noastre naţionale, între cele trei 
mari imperii hrăpăreţe.
Scrierile lui N. Iorga despre viaţa şi faptele Voievodului, pre-
cum şi documentele referitoare la domnia şi sfârşitul lui, scot 
cu prisosinţă în evidenţă acest fapt, deschizând perspective ne-
bănuite către proiectele sale cu adevărat măreţe.

171. Jan Urban Jarník, Abatele Method Zavoral, Hertvík Jarík, Jin-
dra Hušková-Flajšansová, Scrisori şi vorbiri către ardeleni, 
272 p., texte selectate, note şi comentarii de Traian Iones-
cu-Nişcov, ediţie îngrijită de Viorica Nişcov, ISBN: 973-642-
075-2, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
„Venim în Ţara Românească ca nişte soli, cu scopul să vă întindem mâna frăţească 
şi să vă propunem o alinaţă de la popor la popor şi de la stat la stat, care numai folos 
poate să aducă amândorur neamurilor cari din norocire n-au interese cari să dee 
pricină de pismă şi de ceartă.“
„Şi când, în vara anului 1876, pentru cea dintâia oară îmi fu dat să petrec vreo şase 
săptămâni în centrul românismului de atunci din Transilvania, Blaj, de unde trecu 
în România, ca un adevărat apostol al culturii româneşti, neuitatul dascăl George 
Lazăr şi unde atunci trăia încă Nestorul filologiei române, canonicul Timotei Cipa-
riu, şi sârguincisul ucenic al său, Ioan Micu Moldovan, îmi venea ca şi cum m-aş 
fi dus în hagealâc, nu altceva, asemuindu-mă unui creştin evlavios care cercetează 
locurile sfinte din Palestina sau unui turc care merge de se închină cu smerenie la 
mormântul proorocului Mohamed din Mecca.“            Jan Ur-
ban Jarník, 1919

172. G.Popa-Lisseanu, Dacia în autorii clasici: I. Autorii latini clasici şi postclasici; II. 
Autorii greci şi bizantini, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 448 p., ISBN: 978-
973-120-021-7, Bucureşti, 2015 (Editura Vestala)
Descriere:
Ediţia de faţă reuneşte volumele Dacia în autori clasici, I. Au-
torii latini clasici şi postclasici (1939) şi II. Autorii graci şi 
bizantini (1943), cu care se încheie seria celor 20 de tomuri 
din Fontes Historiae Daco-Romanorum, realizată de G.Po-
pa-Lisseanu în anii ’30-’40 ai secolului trecut.
Publicând opere integrale, antice şi medievale (în limba origi-
nală şi în traduceri) sau doar extrase revelatorii din izvoarele 
fundamentale (precum în volumele de pe urmă), savantul do-
rea să înlăture ideea unui aşa-zis „mileniu obscur“ în istoria 
României, dovedind prin argumente concrete, indiscutabile, originea străveche şi 
continuitatea neîntreruptă, în spaţiul vechii Dacii şi încă mai larg, a poporului ro-
mân.

173. G. Popa-Lisseanu, Originea secuilor şi secuizarea românilor, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 432 p., ISBN: 978-973-642-414-4, Bucureşti, 2019 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Simbioza maghiaro-română a trecut astăzi de un mileniu ca 
vechime.
Simbioza aceasta va fi fost, poate, câteodată fatală elementului 
unguresc; ea însă, şi aceasta este sigur, a fost fatală românilor 
din răsăritul Ardealului, unde, deşi părea a fi fost mai natural 
ca secuii, vecinii noştri, să fi fost ei românizaţi, au fost totuşi, 
din cauza unor împrejurări speciale, ei deznaţionalizatorii ro-
mânilor.
Problema românească din ţinutul ocupat de secui este o problemă foarte compli-
cată. Ea este complicată, mai ales, fiindcă este strâns legată de alte probleme şi ele 
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tot nedezlegate: de problema persistenţei elementului daco-roman în Dacia şi de 
problema originei înseşi a secuilor.“       G. Popa-Lisseanu

174. G. Popa-Lisseanu, Românii în izvoarele istorice medievale, ediţie îngrijită şi pre-
faţă de I. Oprişan, 290 p., ISBN: 978-973-642-458-8, Bucureşti, 2020 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Urmărind cu asiduitate ecourile vieţii şi faptelor românilor în 
documentele fundamentale ale evului mediu îndeosebi dintre 
secolele IX-XIV, G. Popa-Lisseanu afirmă cu tărie după publi-
carea celor 15 volume de mărturii existente în cronicile străine 
ale vremii că „ceea ce unii credeau sau mai cred că între anul 
271, al părăsirii Daciei de către Aurelian şi până în secolul al 
XIII-lea ar fi existat «în istoria noastră un hiatus», astăzi acest 
«hiatus» este împlinit de date precise şi de dovezi indiscutabile, 
iar cercetătorii dezinteresaţi şi lipsiţi de prejudecăţi pot să-şi 
facă o idee clară de ceea ce s-a petrecut în ţara noastră în de-
cursul unui mileniu, din care ne lipsesc, ce e drept, documen-
tele scrise, nu însă şi dovezile evidente“.

175. Wilfried Loch, Împărţirea lumii. Istoria războiului rece 1941-1955, traducere din 
limba germană de Ana-Maria Iosup, 320 p., ISBN: 973-9211-65-8, Bucureşti, 1997 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Circumstanţele impunerii Rusiei Sovietice ca mare putere, da-
torită sprijinului material şi moral acordat de Marea Britanie şi 
S.U.A., împărţirea lumii (în special a Europei) în zone de in-
fluenţă antagonice, convieţuirea după război într-o stare moc-
nit conflictuală, gata a izbucni într-un nou război mondial, fac 
obiectul acestei lucrări, considerată drept cea mai prestigioasă 
exegeză consacrată relaţiilor internaţionale dintre 1941-1955.
Cartea se traduce pentru prima dată în limba română.

176. Ştefan Manciulea, Graniţa de Vest, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 280 p., 
ISBN: 978-973-642-455-7, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Faţă de creşterea presiunilor de deznaţionalizare exercitate 
prin toate pârghiile statului maghiar mai ales după unirea cu 
Austria, prin forţă şi fals, prin agresiunea făţişă faţă de popu-
laţia internă şi de cei din afară care le lua apărarea în numele 
dreptăţii, Ştefan Manciulea a întreprins de-a lungul unei vieţi 
cercetări obiective făcute în numele adevărului, spre a releva 
drepturile noastre istorice indiscutabile în zona teritorială stă-
pânită.
Lucrarea Graniţa de Vest e un model de obiectivitate a reflecţii-
lor şi judecăţilor în toate privinţele, o pledoarie pentru dreptul natural, firesc, al ro-
mânilor, care se întind într-o pânză mai subţire încă mai departe de graniţa impusă 
unde cândva erau majoritari.
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177. I. M. Marinescu, O viaţă supusă destinului, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
224 p., ISBN: 978-9418-93-7, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala) 
Descriere:
La vârsta senectuţii, profesorul de limbi clasice I.M. Marinescu, 
de la Universitatea din Iaşi, realizează o incisivă radiografie a 
epocii şi a oamenilor pe care i-a cunoscut.
Lumea în schimbare, cu moravurile, înfăptuirile şi păcatele ei, 
din prima jumătate a secolului al XX-lea, este judecată, pe cât 
posibil, fără părtinire, prin raportarea continuă la perspectiva 
naţională şi divină, în încercarea de a lăsa urmaşilor o mărturie 
obiectivă despre ea.
Printr-un destin nefavorabil, acest preţios document istoric şi 
uman, de mare actualitate prin reflecţiile lui, vede lumina tipa-
rului abia acum, după cincizeci de ani de la elaborare.

178. General G.D. Mărdărescu, Campania pentru dezrobirea Ar-
dealului şi ocuparea Budapestei (1918-1920), ediţie îngrijită 
şi prefaţă de I. Oprişan, 256 p., ISBN: 978-973-642-379-6, Bu-
cureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Venind din necunoscut dintr-o viaţă prea puţin ştiută, gene-
ralul G. D. Mărdărescu stăluceşte dintr-o dată – în calitatea de 
comandant al armatelor române eliberatoare ale Transilvaniei 
şi cuceritoare ale ţinuturilor de dincolo de Tisa până la Bu-
dapesta, săvârşind, altfel spus, una dintre cele mai măreţe fapte 
eroice din istoria naţională.
Şi ca şi când doar pentru aceasta ar fi fost născut, el reintră din 
nou – deşi la un moment dat a fost ministru de război (1922-
1926) – într-un total con de umbră, care-i învăluie existenţa.

179. Grigore Nandriş, 8 ani din viata Romaniei 1940-1948. Pagini 
de jurnal, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 368 p., ISBN: 
973-9211-86-0, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Surprins de declanşarea celui de al doilea război mondial pe 
teritoriul englez, Grigore Nandriş imprimă Jurnalului său ten-
ta unui adevărat document istoric, înregistrând şi comentând, 
printr-o optică proprie, toate evenimentele importante ale timpului.
În special întâmplările din ţară sunt supuse unei acerbe critici din perspectiva înflă-
căratului patriot care era autorul şi sunt privite constant în corelaţie cu ecourile pe 
care ele le stârnesc în presa străină sau la posturile de radio.
Întreaga istorie a anilor 1940-1948 se reflectă ca într-o oglindă în Jurnalul savantu-
lui bucovinean, ajuns preofesor titular de filologie comparată slavă la Universitatea 
din Londra.

180. I. Necula, Ion Petrovici în vizorul securităţii, 192 p., ISBN: 973-642-074-4, Bucu-
reşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
După zece ani de temniţă grea (pedeapsă pentru ministeriatul 
în guvernul Antonescu) şi a altor trei ani de domiciliu forţat, 
Ion Petrovici părea că a devenit, în sfârşit, liber. În realitate, el 
a rămas până la sfârşitul vieţii sub privirea iscoditoare a Secu-
rităţii.
Lucrarea lui I.Necula, bazată pe documentele procesului şi ale 
dosarului de la CNSAS, ne dezvăluie diabolica urmărire din 
umbră de către Securitate a activităţii filosofului şi a relaţiilor 
lui cu restul lumii, şi sugerează întreg zbuciumul sufletesc al lui 
Ion Petrovici la senectute.
E o carte-document cu adevărat revelatorie care se citeşte pe nerăsuflate.

181. Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, prefaţă de 
Grigore Nandriş, ediţie îngrijită şi postfaţă de I. Oprişan, 208 p.; ISBN: 973-120-
008-8, Bucureşti, 2006 (Editura Vestala)
Descriere:
„Însemnările tipărite în această carte au fost scrise de către ţă-
ranul român Dumitru Nimigeanu, din comuna Tereblecea în 
Bucovina de Nord. Împreună cu milioane de săteni şi orăşeni 
din Europa de Răsărit, el a fost deportat cu familia sa în Sibe-
ria.După şapte ani de chin, a reuşit să fugă înapoi în satul său 
din Bucovina. De aici a fugit peste frontieră, în România, unde 
a trăit ascuns de poliţia ce-l urmărea. A reuşit să fugă cu fami-
lia sa în Iugoslavia, unde a trăit un an şi jumătate prin închisori 
şi la muncă forţată în mine. Izbutind să treacă în Italia, a stat în 
lagărul de refugiaţi din Triest, apoi a emigrat în Australia, unde 
trăieşte acum cu soţia şi fiica sa, pe care le-a salvat de atâtea ori 
din ghearele suferinţei şi ale morţii.
Aceste însemnări scrise de Dumitru Nimigeanu cuprind numai fapte trăite şi întâm-
plări văzute de el sau de cei ce au trecut prin ele. Cartea aceasta este un document 
istoric, nu o operă de imaginaţie literară.“       Grigore Nandriş

182. Ion I.Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, ediţie 
îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 320 p., ISBN: 978-973-120-
089-7, Bucureşti, 2016 (Editura Vestala)
Descriere:
Relaţiile, în genere, nonconflictuale româno-ucrainene s-au 
imflamat după răpirea Bucovinei de către austrieci (1775) şi 
rutenizarea ei, dar au intrat într-o zonă de linişte după 1918, 
până când, prin pactul Molotov-Ribbentrop şi apoi prin voin-
ţa lui Stalin, s-au smuls din graniţele României, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţei, precum şi Basarabia (cu părţile de nord 
şi sud).
Ion I. Nistor, istoric de prestigiu, pune în lumină cu obiectivitate problema ucrai-
neană, în lumina ştiinţei istoriei, din păcate doar până la Marea Unire.
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Mai departe, adevărul nu mai putea fi rostit după 1944-1947, cu atât mai puţin de 
către intransigentul autor, reţinut în închisorile comuniste.

183. I. Oprişan, Asaltul cetăţii. Dosarul de securitate al lui G. Călinescu, 592 p., ISBN: 
978-973-642-344-4, Bucureşti, 2014 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Intrat în atenţia Siguranţei, din 1942, şi apoi a Securităţii, G. 
Călinescu a început a fi urmărit sistematic după apariţia ro-
manului Bietul Ioanide (1953), iar din oct. 1959 i s-a deschis 
dosar personal de „urmărire informativă“ şi i s-au înregistrat, 
o vreme, toate convorbirile din casă, nu numai cele telefonice.
Deputat în Marea Adunare Naţională, dar îndepărtat ilegal de 
la şefia catedrei de istorie a literaturii române a Universităţii 
din Bucureşti şi din profesorat; membru al Academiei Româ-
ne, dar fără posibilitatea de a publica în presa cotidiană (1949-
1955), director de Institut academic, dar urmărit din umbră, 
pas cu pas, pe motivul că ar fi scris romanul Ororile comunis-
mului în România şi alte lucrări subversive, G. Călinescu s-a aflat în permanenţă pe 
punctul de a fi trimis după gratii.
Dosarul pe care-l publicăm ne îndeamnă să privim cu alţi ochi aşa-zisa lui „colabo-
rare“ cu regimul, făcându-ne să gândim mai profund la statutul său cu totul incert, 
de tolerat, mereu cenzurat, în epoca „rinocerizării“ comuniste şi la desconsiderarea, 
în fond, a valorii lui reale, de primă mărime.

184. I. Oprişan, Infernul prizonierilor români în Rusia Sovietică, vol. I-II, 384+352 p.; 
ISBN: 978-973-642-336-9, 978-973-642-337-6, 978-973-642-338-3, Bucureşti, 2014 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Prin însumarea istorisirilor, bazate pe fap-
te reale, strict autentice, câte am putut în-
registra, se conturează, credem, oricât de 
schematic, o imagine de ansamblu, pe de 
o parte, a pierderilor imense de vieţi ome-
neşti, dorită, se pare intenţionat provocată 
de sovietici, iar, pe de alta, a exploatării, 
în condiţii inimaginabil de brutale şi de 
inumane de subzistenţă a celor care au su-
pravieţuit torturilor cu mult mai cumplite 
faţă de toate epocile istorice.
A fost, de fapt, un imens holocaust, la fel de barbar, asemenea celui german practicat 
în lagărele de exterminare, dar total mascat de diverse motivaţii: lipsa condiţiilor 
de transport, sărăcia Rusiei din cauza războiului, impunerea prizonierilor la munci 
grele pentru a reface ce ar fi distrus...
A rosti adevărul despre infernul vieţii din Uniunea Sovietică echivala în anii comu-
nismului cu condamnarea la muncă silnică pe viaţă dacă nu chiar la moarte.
De aceea a înflorit la noi literatura de proslăvire a falsei imagini a traiului fericit 
de la Răsărit, tip Mitrea Cocor, şi de aceea istoricii s-au ferit să dezvăluie calvarul 
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prizonierilor români luaţi de ruşi în cel de al doilea război mondial, mulţi dintre ei 
capturaţi după întoarcerea armelor, la 23 august 1944.
Constatând această hibă a istoriografiei noastre, am început, din 1990, să căutăm, 
spre a-i înregistra, supravieţuitori ai holocaustului sutelor de mii de soldaţi şi ofiţeri 
români căzuţi prizonieri în Est. Dar, după scurgerea unei jumătăţi de veac, numărul 
lor se împuţinase considerabil.

185. Nicolae Petrescu, Memorii, I. Plăcerea de a trăi pe alte meridiane; II. În vâltoarea 
vieţii româneşti, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 448 + 352 p., ISBN: 973-
9418-76-7, 973-9418-77-5, 973-9418-78-3, Bucureşti, 2004 (Editura Vestala)
Descriere:
„Presupun că, în măsura în care voi izbuti să-mi înfăţişez viaţa 
aşa cum s-a desfăşurat, notele autobiografice şi amintirile mele 
despre oameni şi evenimente vor interesa posteritatea. Experi-
enţele prin care am trecut au fost multiple şi variate. Firea mea 
receptivă le-a înregistrat cu fidelitate. Însăşi epoca istorică, în 
care am trăit, prezintă un interes deosebit. Am fost martor, fie 
chiar numai ca spectator, la schimbări adânci, revoluţionare, 
de civilizaţie, ale căror urmări vor dăinui mult timp.“
  Nicolae Petrescu
Nicolae Petrescu (1886-1954), sociolog de formaţie filosofică, 
profesor la Universitatea din Bucureşti, autor al câtorva im-
portante lucrări, precum Fenomenele sociale în Statele Unite 
(1921), Principiile sociologiei comparate (1923), Anglia (1938), 
Primitivii (1944), a lăsat în manuscris o tulburătoare carte de 
amintiri, scrisă între 1944-1949.
Adevărat document al experienţei sale de viaţă, ea constitu-
ie totodată o zguduitoare cronică a primei jumătăţi a veacului 
al XX-lea, cuprinzând evocări de mari personalităţi române şi 
străine şi reflecţii profunde asupra celor două războaie mondi-
ale, asupra politicianismului românesc şi a degradării umane 
în condiţiile limită ale crizei economice din anii ‚30, dar mai 
ales consideraţii asupra pierderii totale a libertăţii individuale în anii dictaturii co-
muniste.
Ne aflăm, fără îndoială, în faţa unuia dintre cele mai importante „manuscrise de 
sertar” descoperite până acum.

186. Valeriu Pop, Amintiri politice. 1936-1945, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de Sanda Pop, cu un cuvânt de Florin Constantiniu, 
240 p., ISBN: 973-9418-01-5, Bucureşti, 1999 (Editura Vestala)
Descriere:
„Amintirile politice ale lui Valeriu Pop sunt un izvor de mare 
valoare pentru istoria României din prima jumătate a secolului 
nostru. Participant activ la viaţa politică a ţării, aflat în rela-
ţii cu personalităţile române de primă mărime, începând cu 
regele Carol al II-lea, Valeriu Pop a realizat, a văzut şi a auzit 
multe. Într-un lung şir de probleme şi aspecte ale istoriei noas-
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tre politice, mărturia lui este capitală (ajunge să menţionăm textul despre abdicarea 
regelui Carol al II-lea). De subliniat că, până la ora actuală, multe din informaţiile 
lui Valeriu Pop sunt unice (de exemplu, declaraţia lui Antonescu din 1943, că în caz 
de pierdere a războiului, «este ferm decis să se retranşeze cu 2-3 divizii în munţii 
Vrancei şi să moară până la ultimul om, realizând gloriosul sfârşit al lui Decebal»).“

Florin Constantiniu
187. Florentin Popescu, Detenţia şi sfârşitul lui V. Voiculescu,160 p., ISBN : 973-9418-

23-6, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Reconstituind – pe baza documentelor oficiale (unele încă in-
edite), a mărturiilor de familie şi a numeroase altor dovezi – 
împrejurările în care s-au scurs ultimii ani de viaţă ai lui V. Vo-
iculescu (arestarea, condamnarea, anii de detenţie, întoarcerea 
acasă, lunile de grea suferinţă de dinaintea morţii), cartea de 
faţă oferă cititorului, nu numai un „subiect“ incitant în sine, 
asupra căruia este chemat să mediteze, ci şi o nouă şi tulbură-
toare perspectivă de cunoaştere şi înţelegere mai profundă a 
vieţii şi operei scriitorului.              Florentin Popescu

188. Mihnea Romalo, România în al doilea război mondial (1941-1945), 224 p., ISBN : 
973-9418-31-7, Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Lucrarea domnului Mihnea Romalo constituie o valoroasă 
contribuţie la cunoaşterea şi înţelegerea marelui conflict din 
anii 1939-1945. Autorul este la curent cu imensa bibliografie 
consacrată acestui fundamental capitol al istoriei universale. 
Pe temeiul stăpânirii unei foarte bogate informaţii, domnul 
Mihnea Romano a urmărit participarea României la marea 
conflagraţie, în anii 1941-1945, adică în acea perioadă ocultată 
în istoria regimului comunist din România.
Paginile domniei sale sunt hrănite de date şi informaţii, pe care 
spiritul critic al autorului le interpretează corect şi profund, 
graţie unei grile exigente.
Atât pentru specialişti, cât şi pentru marele public, volumul domnului Mihnea Ro-
malo va constitui o lectură instructivă şi înnoitoare.        Florin Constantiniu

189. Mihail Gr. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova, cu 
o Addenda de D.D. Pătrăşcanu, G. Oprescu şi Al. Bârlădeanu, 
prefaţă de Apostol Stan, 208 p., ISBN: 973-9399-73-8, Bucu-
reşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Încălcând toate uzanţele internaţionale şi convenţiile mutuale 
încheiate cu România, Rusia comunistă (urmaşa directă a Ru-
siei imperiale) a confiscat tezaurul depus de către statul român, 
în condiţiile vitrege ale primului război mondial, spre păstrare, 
la Moscova.
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Restituind unele părţi adiacente ale tezaurului român, comuniştii ruşi au trâmbiţat 
retrocedarea lui integrală.
Rusia „liberă”, de după 1989, neagă existenţa vagoanelor de aur românesc aflate în 
custodia la Cremlin şi refuză orice abordare firească, loială, a chestiunii.
Volumul de faţă prezintă toate documentele şi protocoalele predării către Rusia a 
tezaurului şi punctează solicitările ulterioare, formulate de reprezentanţii oficiali ai 
ţării, privind reîntoarcerea acasă a acestei importante părţi a avuţiei naţionale.

190. Z. Sandu, Măreaţa Adunare de la Alba Iulia. Unde s-a hotă-
rât unirea Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşu-
lui cu România Mare, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
96 p., ISBN: 978-973-642-382-6, Bucureşti, 2018 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Z. Sandu e un nume puţin cunoscut. Între altele, el este auto-
rul volumelor Tămâioara (1931), Umbre măreţe (1935), Vieţi 
rodnice (1945), Siluete filosofice (f.a.). Dar el ne-a dat cea mai 
amănunţită relatare asupra desfăşurăriii marilor întruniri de la 
1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, cu reproducerea fragmen-
tară sau integrală a principalelor cuvântări.

191. Robert Scheffer, Orient regal. Cinci ani la curtea României, postfaţă de Pamfil 
Şeicaru, traducere de Rodica Pânzaru, 224 p., ISBN: 978-973-642-360-4, Bucureşti, 
2016 (Ed. Saeculum I.O.)
Descriere:
Strălucirea paletelor şi viaţa capetelor încoronate au fascinat 
întotdeauna publicul larg.
Graţie memoriilor lui Robert Scheffer, secretarul particular 
al reginei Elisabeta (Carmen Sylva), cititorul român are neaş-
tepatata posibilitate de a pătrunde în atmosfera intimă de la 
Curte şi de a cunoaşte atât eticheta, cât şi gândurile, proiectele, 
intrigile, orgoliile şi suferinţele regale. În mod deosebit, el află 
amănunte palpitante despre idila înfiripată între prinţul Ferdi-
nand şi Elena Văcărescu, logodiţi, în taină, cu consimţământul 
reginei, şi despărţiţi, în cele din urmă, de Carol I.
Scrisă şi publicată în limba franceză, cartea se traduce pentru prima dată în româ-
neşte.

192. Stelian Spânu, Vădeni pe Prut. Străveche vatră de cultură, 
cu o monografie afectiv-complementară, Punţi spre trecut, de 
I. Oprişan, 128 p., ISBN: 973-642-013-2, Bucureşti, 2002 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere:
Prima monografie a localităţii mele natale, datând, prin circa 
10 aşezări succesive care au dispărut în folosul ultimei dintre 
ele, cea actuală, de dinaintea constituirii principatului Moldo-
vei, probabil din vremea „bolohovenilor“ şi mai departe din 
antichitatea cea mai îndepărtată (dovadă urmele arheologice).
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Dacă Stelian Spânu, pe atunci preot în localitatea mea de naştere, se străduia să dea 
o monografie cu prilejul renovării bisericii, s-a ocupat de şcoală, biserică, partea 
administrativă a aşezării, noi am abordat aspectele tainice, străvechi şi totodată per-
manente ale înjghebărilor rurale care s-au succedat anterior pe malurile Prutului, pe 
locul prezentului sat. I-am trecut numele său ca autor pe copertă, întrucât dânsul 
era atunci vioara întâi a localităţii, dar cartea a fost scrisă de amândoi, după cum 
rezultă şi din sumar.

193. Apostol Stan, Grigore Ploeşteanu, Utopia confederalismului 
paşoptist. Între vis şi realitate, 256 p., ISBN: 973-9418-32-5, 
Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
O ideologie şi o acţiune politică de constituire a unui stat mul-
tinaţional confederativ la 1848 – anticipând cu un secol şi ju-
mătate realităţile de astăzi?
Lucrarea evidenţiază, în prim plan, demersurile româneşti în 
acest sens, conjugate cu asipiraţiile unor popoare învecinate 
sau mai îndepărtate : polonezii, maghiarii, italienii, germanii, 
slavii de Sud şi grecii.
Utopice şi eşuate atunci – mergând până la tatonarea şi încercarea de a obţine per-
misiunea puterilor liberal-democratice europene ale vremii – acţiunile, nu numai ro-
mâneşti, de la 1848, poartă nimbul romantic şi vizionar, fiind întrezărite astăzi – în 
perspectiva confederării continentale – drept veritabile prefigurări.    Apostol Stan

194. Apostol Stan, Iuliu Maniu. Biografia unui mare român, 512 p., ISBN: 973-9211-
61-5, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O.)
Examinând biografia şi contribuţia lui Iuliu Maniu, atât în per-
spectiva datelor istorice în genere ştiute – de la memorandu-
mul românilor transilvăneni (1892) şi până la amurgul demo-
craţiei române (1947) – cât mai ales în lumina numeroaselor 
documente necunoscute până acum, Apostol Stan face drepta-
te memoriei unei personalităţi politice, al cărei nume a devenit 
multe decenii tabu şi a cărei viaţă şi activitate au fost deformate 
şi denigrate.
La sfârşitul lecturii, avem bucuria de a descoperi un Iuliu Ma-
niu real, cu propriul lui chip, proiectat pe o epocă istorică de-
mistificată, pe care a înrâurit-o profund şi în care se oglindeşte.

195. Apostol Stan, Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească. Bo-
ieri şi ţărani, 304 p., ISBN: 973-9399-21-5, Bucureşti, 1998 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cartea de faţă aduce în prim plan conflictul multisecular din-
tre boieri şi ţărani generat de stăpânirea pământului şi de con-
diţiile sociale de practicare a agriculturii, ocupaţia esenţială în 
Principatele Române.
Revoluţia de la 1848 a accentuat adversităţile şi a provocat 
scindarea boierimii în două tabere.
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Îmbrăţişând ideile democratice, elementele liberele au formulat drept soluţie pentru 
renaşterea naţiunii: emanciparea de servituţile feudale şi împroprietărirea clăcaşilor 
– fapt pentru care ţărănimea a devenit forţa esenţială de sprijinire a noului regim.
Pe de altă parte, boierimea conservatoare s-a opus revoluţiei şi ideilor înnoitoare, 
iar pentru apărarea privilegiilor şi-a făcut – împotriva intereselor ţării – din Rusia şi 
Turcia scuturi proteguitoare.
Modelul şi demersurile forţelor progresive de la 1848 în favoarea rezolvării demo-
crate a chestiunii ţărăneşti a influenţat pozitiv gândirea politică românească ulteri-
oară, ducând, în cele din urmă, în pofida acţiunii boierimii conservatoare, la reali-
zarea unei autentice revoluţii agrare.
E ceea ce demonstrează, dintr-o largă perspectivă istorică şi cu fireştile nuanţări 
impuse de complexitatea fenomenului, domnul Apostol Stan în lucrarea Revoluţia 
de la 1848 în Ţara Românească. Boieri şi ţărani.

196. Apostol Stan, Ion Mihalache. Destinul unei vieţi, 304 p., ISBN: 973-9399-31-2, 
Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După volumul de larg succes Iuliu Maniu. Biografia unui mare 
român, domnul Apostol Stan înfăţişează cititorilor prima mo-
nografie dedicată lui Ion Mihalache, figură marcantă a vieţii 
politice româneşti interbelice.
Înzestrat cu calităţi intelectuale şi organizatorice de excepţie, 
Ion Mihalache a fost propulsat, prin miracolul votului univer-
sal, în elita politică a ţării, devenind unul din factorii formativi 
ai conştiinţei naţionale şi democratice.
Viaţa sa – pusă în slujba crezului politic şi a dreptăţii pentru cei mulţi – oferă un 
exemplu de curăţenie morală şi devoţiune, împinse până la sacrificiu suprem.
Bazată pe o amplă documentare şi scrisă cu dăruire sufletească, biografia se citeşte 
ca un roman.

197. Apostol Stan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române. 1774-1856, 286 
p., ISBN: 973-9399-45-2, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Pe baza unei vaste şi complexe documentări, autorul înfăţişea-
ză critic una dintre problemele cardinale ale istoriei române 
moderne: dominaţia Rusiei asupra Principatelor Române sub 
forma protectoratului.
Cum s-a desfăşurat confruntarea politico-diplomatică şi mili-
tară între Turcia şi Rusia la Dunărea de Jos; cum şi-a însuşit de 
facto puterea ţaristă de la Imperiul Otoman atributele suzera-
nităţii în detrimentul autonomiei româneşti; în ce mod con-
flictul dintre două imperii orientale, care îşi disputau stăpânirea 
asupra Moldovei şi Ţării Româneşti, s-a transformat într-o chestiune de interes eu-
ropean şi, în fine, în ce fel se implică Occidentul, îndeosebi Franţa şi Marea Britanie, 
pentru smulgerea Principatelor Române de sub un protectorat care le pregătea ane-
xiunea – iată câteva dintre problemele reflectate în această carte, de importanţă de-
osebită pentru înţelegerea cadrului extern în care s-a constituit România modernă.
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198. Apostol Stan, România mare. Idee, înfăptuire, viitor, 432 p., 
ISBN: 978-973-8455-58-0, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere:
Cartea expune pe spaţii întinse modul şi împrejurările în care s-a 
constituit şi întregit naţiunea română într-o entitate statală în 
întregul ei teritoriu etnic, precum şi circumstanţele interne şi ex-
terne în care s-a conceput, împlinit şi a evoluat România Mare. 
Este un proces desfăşurat cronologic între 1848 şi 1990, cuprin-
zând întreaga istorie modernă şi contemporană.  Apostol Stan

199. Vasile Stan, Falimentarea economiei naţionale. Procesul celor opt guvernări 
postrevoluţionare, 1990–2004, vol. I (1990–1992), 272 p., ISBN: 978-973-8455-
32-0, 978-973-8455-33-7, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Falimentarea economiei naţionale de către guvernele postre-
voluţionare reprezintă un dezastru incomparabil mai mare de-
cât pagubele provocate de orice calamitate naturală.
Lucrarea demonstrează, pe baza documentelor oficiale şi a ar-
ticolelor din presa vremii, că – prin incompetenţă, încălcarea 
gravă, nu o dată premeditată, a legilor economiei de piaţă, prin 
lipsa fiorului patriotic şi, uneori, a cârdăşiei cu factorii externi 
– s-a ajuns la secătuirea forţei vitale a naţiunii, punându-se în 
pericol însăşi existenţa ei.
E cazul ca organele în drept să declanşeze expertize şi anchete oficiale, care să per-
mită dezbaterea publică şi pedepsirea în consecinţă a acelor vinovaţi, pentru a putea 
clădi viitorul pe cunoaşterea obiectivă a trecutului şi prezentului pline încă de incer-
titudini.            Vasile Stan

200. Paul Ştefănescu, Asasinatele politice în istoria României, 240 
p., ISBN: 973-9418-19-8, Bucureşti, 2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Crime oribile, săvârşite, de cele mai multe ori, din impuls stră-
in, au încercat să înăbuşe, de-a lungul timpului – prin supri-
marea unor mari personalităţi conducătoare – mişcările de 
deşteptare naţională sau de afirmare a democraţiei pe teritoriul 
românesc.
Relevarea motivaţiei ascunse a acestor acte abominabile con-
stituie subiectul cărţii de faţă, ce înfăţişează, pentru prima dată, 
într-un trist periplu, cele mai zguduitoare asasinate din istoria 
naţională.                   Paul Ştefănescu

201. Liviu Vălenaş, Memorialul apocalipsei. România între anii 
1940-1948, 352 p, ISBN:973-9399-95-9, Bucureşti, 2002 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere:
Asumându-şi sarcina de a alcătui un „documentar“ viu despre 
cea mai tristă perioadă din istoria României moderne (1940-



88  |   CATALOG SAECULUM I .O.

1948), Liviu Vălenaş a apelat la ultimii supravieţuitori de marcă ai epocii, afalţi în 
exil, pe care i-a căutat, i-a urmărit ca un adevărat detectiv, de-a lungul întregii Euro-
pe, şi i-a determinat să se confeseze.
Interviurile domniei sale, însoţite de foarte bogate anexe (ilustraţii, acte, extrase din 
presa vremii, corespondenţă cu partenerii de dialog), se constituie într-un zgudui-
tor dosar, la care specialiştii vor trebuie să apleze în mod obligatoriu pentru a înfă-
ţişa drama României, aşa cum a fost, sau în orice caz, spre a-i întrevedea adâncimi-
le şi compexitatea.

202. Liviu Vălenaş, Memorialul stalinismului. România între anii 1949-1965, 496 p, 
ISBN:973-642-041-8, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Memorialul stalinismului. România între anii 1949-1965 con-
tinuă în mod firesc volumul Memorialul Apocalipsei. România 
între anii 1940-1948.
Dialogurile purtate de Liviu Vălenaş cu diverse personalităţi 
române din ţară şi din străinătate evidenţiază, prin mărturii 
zguduitoare şi probe documentare indiscutabile, înrobirea ţării 
de către „Marea prietenă de la Răsărit“ şi desfiinţarea, pe teri-
toriul României, a drepturilor celor mai elementare ale omului 
de către autorităţile comuniste „naţionale“.
Istoricul obiectiv are, astfel, posibilitatea – datorită între altele şi cărţii pe care o pu-
blicăm – să înţeleagă mai în profunzime complexitatea şi proporţiile tragediei trăite 
de un întreg popor sub jugul totalitarismului de stânga.

203. Liviu Vălenaş, Cartea neagră a Ceauşismului. România între anii 1965-1989, 496 
p., ISBN: 973-642-063-9, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După volumele Memorialul Apocalipsei şi Memorialul stalinis-
mului, ce reprezintă primele două părţi ale proiectatei trilogii 
despre suferinţele României între 1940-1989, Liviu Vălenaş îşi 
finalizează, prin tomul de faţă, opera cea mai importantă a vie-
ţii sale, oferind cititorului – şi, implicit, istoricului de mâine 
– documente tulburătoare despre ceea ce s-a putut întâmpla pe 
meridianul românesc sub dictatura comunistă.
Convorbirile cu partenerii din ţară şi din diaspora – uniţi în a 
depune mărturie despre trista epocă – sunt completate, în mod 
fericit, de proba documentelor de arhivă şi de numeroasele fo-
tografii-documente.
Volumul şi trilogia în totul ei se constituie, astfel, într-un veri-
tabil documentar de cea mai mare importanţă.

204. Liviu Vălenaş, Cartea neagră a României 1940-1948, 526 
p., ISBN: 973-120-012-6, 978-973-120-012-5, Bucureşti, 2006 
(Editura Vestala)
Descriere:
Cu o stăruinţă demnă de toată lauda, Liviu Vălenaş oferă isto-
ricilor şi publicului larg noi şi tulburătoare mărturii documen-



CATALOG SAECULUM I .O.   |   89

tare despre una dintre cele mai controversate perioade din existenţa României: anii 
1940-1948, ai eflorescenţei extremelor politice, ai războiului nimicitor pentru ţara şi 
ai închiderii perspectivelor prin îngustarea libertăţilor, prin abuz şi dictatură.
Oameni obişnuiţi, mari personalităţi sau oameni politici, sunt „anchetaţi“ în folosul 
luminării adevărului, într-o dezbatere, ce nu va mai fi posibilă mâine, când martorii 
evenimentelor vor dispărea.

205. Liviu Vălenaş, Aviaţie şi politică. O istorie comentată a aviaţiei române, 560 p., 
ISBN: 978-973-642-126-6, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Liviu Vălenaş, autorul volumului de faţă, vede altfel istoria avi-
aţiei române, şi anume din perspectiva actului politic.
Cu o străduinţă demnă de toată lauda, el a aduna documente, 
scrisori, articole, fotografii şi, nu în ultimul rând, interviuri cu 
mari personalităţi ale Exilului, cum ar fi: Alexandru Danielo-
pol, Mircea Dimitriu, Alexandru Herlea sau Pia Fărcăşanu, pe 
baza cărora a elaborat o istorie a aviaţiei române văzută, evi-
dent, din perspectiva Exilului, ceea ce reprezintă, fără nici o 
îndoială, prima încercare de acest fel.
Cum autorul este stabilit de mai mulţi ani în Germania, volumul este consacrat, 
între altele, colaborării româno-germane în domeniul aeronautic şi spaţial, care, cu 
toate vitregele condiţii politice şi militare ale momentului, s-a concretizat în con-
struirea în comun a mai multor avioane remarcabile şi prin lansarea primei rachete 
în spaţiu cosmic, eveniment memorabil, o piatră de hotar în istoria omenirii, de la 
care aniversăm acum 65 de ani.
Totodată, volumul este şi o pledoarie, aproape emoţională, pentru salvarea indus-
triei aeronautice româneşti de astăzi, şi pentru avionul IAR), realizare deosebită a 
inginerilor şi tehnicienilor români.

206. Liviu Vălenaş, Fabrica de spioni, 560 p., ISBN: 978-973-120-072-9, Bucureşti, 2010 
(Editura Vestala)
Descriere:
Liviu Valenaş a devenit, în Germania, un ziarist de investiga-
ţie, un cercetător aplecat cu atenţie şi intuiţie analitică asupra 
destinelor unor foşti exilaţi, oameni de profesii diverse, oa-
meni politici de origine română, rătăcitori pe drumurile pustii 
sau prea întortocheate ale exilului, angrenaţi uneori în acţiuni 
de propagandă anticomunistă, alteori în forme benigne sau 
maligne de colaboraţionism cu regimul comunist sau contac-
taţi de diverse servicii de informaţii, inclusiv cele ale ţărilor de 
adopţie, care încercau să-i manipuleze, să-i utilizeze, adesea 
în direcţii tangente sau contrare interesului comunităţii căreia 
aparţinuseră, cea românească.
Nu vom face un rezumat al cărţii ... O considerăm o parte a unei serii care sperăm că 
va putea fi editată fără dificultăţi. Şi credem că eforturile lui Liviu Valenaş de a acu-
mula documente, de a înregistra mărturii de istorie orală, de a le comenta şi încadra 
istoric, sunt necesare şi demne de tot interesul.   Dan Clucer
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207. Liviu Vălenaş, Fabrica de dosare, postfaţă de Florin Zaheu, 576 p, ISBN: 978-973-
120-076-7, Bucureşti, 2012 (Editura Vestala)
Descriere:
Prin Fabrica de dosare, Liviu Vălenaş continuă munca tenace 
de investigare a arhivelor Securitaţii.
Ca şi în volumul precedent, Fabrica de spioni, sunt publicate 
sinteze, mărturii ale torţionarilor şi victimelor, documente de 
arhiva, inclusiv câteva dosare din cele două milioane pe care 
DSS le-a întocmit  în perioada 1948-1989.
Este o frescă aproape vie a unui trecut totalitar, de ale cărui 
sechele suferim cu toţii, până în ziua de astăzi.
Autorul ne dezvăluie un peisaj politic, social şi uman teribil de trist: ofiţeri de Se-
curitate, care işi ascund cu greu, sub masca profesionalismului, cinismul şi, nu în 
ultimul rând, armata lor de delatori, oameni obişnuiţi, majoritatea striviţi de un 
destin necruţător, dar din păcate, printre ei, şi figuri marcante din crema inteligenţei 
româneşti.
Este o carte care îndeamnă, nu la răzbunare şi ură, ci la o cunoaştere mai rece a isto-
riei recente a României, tocmai pentru ca generaţiile viitoare să nu o repete.
Fie şi numai pentru acest lucru, activitatea lui Liviu Valenaş se cuvine a fi apreciată.

208. Liviu Vălenaş, Tragedia basarabenilor şi bucovinenilor 1940-1951. Convorbiri 
cu Alexandru Danielopol, 608 p., ISBN: 978-973-642-380-2, Bucureşti, 2018 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere:
Prin volumul de faţă, Liviu Vălenaş îl readuce în actualitate, 
dintr-o uitare nemeritată, pe marele patriot român Alexandru 
Danielopol. Lui Alexandru Danielopol i se datorează salvarea 
de la deportarea în Siberia sau în Asia Centrală a jumătate de 
milion de basarabeni şi bucovineni, reclamaţi insistent de Sta-
lin ca „cetăţeni sovietici“. Pentru a-i salva pe aceşti năpăstuiţi ai 
unei sorţi nemeritate, Alexandru Danielopol s-a bătut, practic 
singur, ca un leu, cu ofiţerii NKVD din Comisia Aliată de Con-
trol de la Bucureşti, în anii 1944-1947.
Partea a doua a cărţii este constituită drintr-o serie de documente zguduitoare, 
strânse sau elaborate de cercetătorii şi publiciştii din Republica Moldova şi din Bu-
covina de Nord, privind martiriul populaţiei româneşti din teritoriile răpite cu forţa 
de I.V. Stalin în 1940 şi din nou în 1944: Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţei. Documentele de arhivă, multe chiar din arhivele NKVD, mărturiile celor ră-
maşi în viaţă, sunt o probă irefutabilă în faţa istoriei: între anii 1940 şi 1951 Uniunea 
Sovietică a executat, cu o precizie aproape diabolică, un etnocid, cu peste un milion 
de victime în teritoriile româneşti ocupate abuziv în 1940 şi 1944. Obiectivul final 
al lui Stalin fiind exterminarea totală a românilor din provinciile anexate cu forţa de 
URSS în 1940, repspectiv 1944.
Un genocid uitat, cu nimic mai prejos decât cel al armenilor omorâţi de Turcia în 
1915. Un genocid care nu trebuie uitat niciodată, şi acesta este meritul autorului, 
pentru că, prin acest impresionant volum, ne scoate dintr-o uitare aproape complice 
cu călăii. 
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209. Mircea Vulcănescu, Războiul pentru întregirea neamului, cu o prefaţă de Titus Băr-
bulescu, postfaţă de Horia Stamatu,160 p., ISBN: 973-9211-23-2, 973-9200-18-4, 
Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
„De câte ori îşi lua răspunderea unui studiu mai vast, izbutea să întreacă chiar pe 
«specialişti». Nu mă gândesc numai la cele câteva monografii despre statele româ-
neşti, pregătite de elevii profesorului D. Gusti (şi din care nu ştiu câte au apucat să 
apară). Dar istoria militară a războiului nostru de întregire, pe care a publicat-o 
într-unul din volumele Encilopediei româneşti, constituie poate cea mai clară, mai 
bine documentată şi mai sistematic organizată monografie asupra acestui subiect.“
Mircea Eliade

210. *** Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, vol. I-III, ediţie prefaţată şi 
îngrijită de Marcel-Dumitru Ciucă, cuvânt înainte de Iosif Constantin Dragan, 
432+480 p., 614 p., ISNB: 973-97020-8-2, 973-12345-1-1, 973-9211-80-1, Bucureşti, 
1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Europa Nova)
Descriere:
„Istoria să judece!“ – 
afirma Ion Antonescu 
în mai multe rânduri. 
Dar pentru a judeca, 
Istoria are nevoie de 
documente autentice, 
netrunchiate, publicate 
după norme ştiinţifice.
Este tocmai ceea ce 
ne-am propus să înfă-
ţişăm prin această lucrare.             Marcel-Dumitru Ciucă

211. *** Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia, texte 
culese de Dumitru Covalciuc, ediţie şi note de Liliana Corobca, 400 p., ISBN : 978-
973-120-065-1, Bucureşti, 2015 (Editura Vestala).
Descriere:
„Tuc-tuc, tuc-tuc, mă duc, mă duc...“, până şi groaznicul tren, 
destinat vitelor, dar bun şi pentru oameni, cântă, într-o mărtu-
rie a unui deportat, cu ritm şi rimă. Depăşeşti o tragedie, biru-
ind-o, în cele din urmă, şi prin poveste. Duşi, de fapt, la moar-
te, mii de români, în pustietatea aurorei boreale şi a urşilor albi, 
în stepele Kazahstanului şi în taigaua siberiană, au învăţat să 
reziste, să se solidarizeze, să spere, să lupte, s-au rugat fierbinte 
şi nicio dihanie polară, niciun ger cumplit, nicio muncă inu-
mană, nimic nu i-a putut frânge. S-au întors şi povestesc.
Mulţi dintre aceşti vrednici fii ai neamului românesc nu mai sunt astăzi în viaţă 
şi ultima lor dorinţă a fost să cunoaştem prin ce au trecut ei. Dincolo de valoarea 
documentară  a acestor tulburatoare mărturii, există şi o dimensiune spirituală, care 
constituie un model de atitudine în faţa nedreptăţilor şi a obstacolelor pe care des-
tinul, deseori necruţător, ni le scoate în cale.       Liliana Corobca
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VI. Colecţia Dacia sacra

212. Gavril Cornuţiu, Problema substratului dacic al limbii române,128 p., ISBN: 978-
973-8455-64-1, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Prof. univ. dr. Gavril Cornuţiu, nespecialist în filologie, încear-
că, dintr-o perspectivă neconvenţională, să regândească, prin 
întrebări şi îndoieli, chestiunea atât de dezbătută în surdină, a 
substratului dacic al limbii române, şi să ofere, implicit, unele 
deschideri cu privire la însăşi originea graiului cu care am ve-
nit pe lume.
Cartea e importantă nu atât prin concretizările exemplificative 
– unele discutabile – cât, mai ales prin punerea de principiu a 
problemei, care ar trebui să-i neliniştească pe cei care se ocupă 
propriu-zis de limbă.
E un început care, iată, consună cu întrebările care vin tocmai 
din cealaltă parte a romanităţii, formulate de catalana Carme Jiménez Huertas, de 
data aceasta o specialistă.

213. Gavril Cornuţiu, Moştenirea regatului dacilor şi efortul de punere a ei pe cata-
falc, 128 p., ISBN: 978-973-8455-66-5, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Interesat cu întreaga domniei sale fiinţă, de destinul dacilor şi 
al moştenirii complexe şi profunde adusă de ei în etnogeneza 
poporului român, autorul pune în evidenţă prin cugetări – ce 
urcă adesea spre treapta filosofiei istoriei – prin comparaţii cu 
soarta altor neamuri şi observaţii pornite de la fapte nu o dată 
la îndemâna oricui, aspecte revelatorii despre continuitatea su-
fletească, culturală şi materială a celor despre care istoria parcă 
şi-a propus să nu-i mai amintească.
Cu o rară stăruinţă, domnul Gavril Cornuţiu demască şi con-
damnă cu vehemenţă sau ironie popoare, personalităţi şi oameni, deranjaţi de exis-
tenţa noastră sub soare şi mai ales de bogăţiile spirituale şi naturale pe care ei, dacii, 
ni le-au lăsat.
E o replică la multe din perfidiile contra noastră proliferate dinăuntru şi din afară.

214. G. Ionescu-Nica, Basmele împăraţilor daci, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 176 p., ISBN: 978-973-642-413-7, Bucu-
reşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Basmele împăraţilor daci reprezintă una dintre foarte puţinele 
şi poate cea mai pregnantă încercare de proiectare în mit, a 
frumuseţilor şi bogăţiilor, istoriei şi realităţilor natural-umane 
ale României.
Asemenea marilor noştri scriitori, autorul a năzuit să ridice 
imaginea Patriei până la proporţiile unui mit universal, ca ţară 
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primordială, iar a românilor ca descendenţi din prima pereche ideală realizată de 
Dumnezeu, după eşecul primei întrupări – Adam şi Eva – din elementele cele mai 
caracteristice ale pământului străvechi.
Se simt de departe ecourile întregirii neamului în spaţiul etnic natural.

215. Eugen Lozovan, Dacia sacra, ediţie îngrijită, repere biografice 
şi schiţă de profil de I. Oprişan, traducere de Mihai Popescu, 
254 p., ISBN: 973-9399-17-7, Bucureşti, 2017 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Pe linia cercetărilor întreprinse de B.P. Hasdeu, N. Iorga, V. 
Pârvan, Gh. Brătianu ş.a., istoricul şi filologul Eugen Lozovan 
(fost profesor la Universitatea din Copenhaga) încearcă să lu-
mineze viaţa, mentalitatea, credinţele şi raporturile populaţiei 
romanizate din Dacia cu „barbarii” şi cu Bizanţul în cursul pri-
mului mileniu de înfiripare şi afirmare a poporului român (sec.IV-XIV).
Apreciate de mari savanţi ai lumii, pentru rigurozitatea ştiinţifică şi sugestiile oferi-
te, studiile sale dau contur unei lungi perioade înnegurate a istoriei naţionale, rele-
vând importantul rol cultural şi politic jucat de dacii romanizaţi în ansamblu evului 
mediu european.

216. Alexandru Odobescu, Tainele trecutului românesc. Studii de arheologie preistorică 
şi istorică, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 704 p., ISBN: 978-973-642-309-3, 
Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După cum rezultă şi din titlul dat volumului de faţă, am se-
lectat din opera lui Al. I. Odobescu cu precădere textele care 
constituie încercări de evidenţiere şi de explicare a „tainelor“ 
trecutului românesc, care au frământat şi mai frământă încă 
imaginaţia tuturor celor preocupaţi de istoria naţională.
E o tentativă de a face cunoscute demersurile de pionierat şti-
inţific ale scriitorului, de configurare a „istoriei dacice“, mer-
gând până în afundurile preistoriei, atât de necesare astăzi, 
când preocupările largi, de asemenea natură, au nevoie – ca şi 
în secolul al XIX-lea – de frâna criticii.
Sperăm ca pasionaţii de trecutul nostru istoric să afle în volumul de faţă deschideri 
către problemele care îi interesează, dar mai ales să descopere o modalitate de pri-
vire cu discernamant a materialului faptic, aşa cum ne-a lăsat 
învăţătura primul profesor român de arheologie.

217. I. Oprişan, Aurul Daciei. Întrebări, adevăruri confirmate, 
posibile răspunsuri, 240 p., ISBN: 978-973-642-365-9, Bucu-
reşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Foarte multă lume şi în special tinerii se interesează astăzi 
despre tot ce se ştie şi mai ales nu se ştie despre daci, preocu-
pându-se în special de tezaurul lui Decebal, pus, nu o dată, în 
paralelă cu celalalt tezaur (pierdut ?) de la Moscova.
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Dar lipsindu-le informaţiile asupra dezbaterilor purtate în timp, dau curs visării, 
fabulării, formulării unor ipoteze desprinse de realitate.
Lucrarea noastră pune faţă în faţă opiniile formulate de-a lungul timpului, pro şi 
contra, asupra marilor tezaure naţionale, şi încearcă, prin apelul la documente – 
câte există – să sugereze adevărul desprins de aura mitică asupra acestei chestiuni, 
care nu este deloc neînsemnată.
Aprofundarea ei ne duce, de fapt, către etnogeneză şi către destinul însuşi al neamu-
lui românesc.

*
Lucrarea apare – ca un memento – cu prilejul împlinirii a 1910 ani de la capturarea 
tezaurelor regale dacice de către romani şi a 100 de ani de la ducerea în gura lupu-
lui, la Moscova, de către Guvernul României a marelui tezaur al Băncii Naţionale 
(primul transport).

218. Vasile Pârvan, Dacii la Troia, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 560 p., ISBN: 
978-973-642-240-9, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum)
Descriere:
Incursiunile lui Vasile Pârvan în protoistoria Daciei (mileniul 
I î. de Christos) – deşi au fost în parte corijate de descoperirile 
arheologice de după 1926 – au rămas puncte de pornire în re-
cuperarea ştiinţifică a acestei perioade.
Volumul de faţă reuneşte, pentru prima dată la un loc, texte 
apărute în română sau în alte limbi, asupra trecutului nostru, 
complementare Geticii, graţie cărora viziunea savantului des-
pre daci se întregeşte admirabil.
Senzaţional e studiul Dacii la Troia (care dă titlul volumului), 
în virtutea căruia – împinsă de cimmerieni, care, la randul lor, erau alungaţi de sciţi 
– o ramură a dacilor ar fi ajuns în Asia Mică şi ar fi refondat Troia VII, pe ruinele 
Troiei homerice, pe care au stapânit-o timp de trei secole.
În felul acesta, istoria locală a dacilor pătrunde spectaculos în istoria universală.

219. Ioan Pop Florantin, Decebal. Nuvelă istorică, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Opri-
şan, 106 p., ISBN: 978-973-642-447-2, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Citită printre primele texte la „Junimea“, în lipsa autorului, 
căruia îi scrie chiar Titu Maiorescu, relatându-i despre buna 
primire de către toţi membrii Cercului ieşean a nuvelei Dece-
bal, epistola marelui critic este prima şi cea mai importantă 
comunicare primită vreodată de Ioan Pop Florantin. Încât nu-i 
întâmplător că el o publică drept prefaţă de la a doua ediţie 
înainte.
E realmente un text foarte frumos, evocând luptele daco-ro-
mane, evidenţiind ca toţi ardelenii epocii strălucirea lui Traian, 
învingătorul regelui dac. De peste o sută de ani, ea nu a mai fost 
republicată până acum.
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220. T. Hagi-Gogu, Romanus şi valachus. Sau ce este romanus, roman, român, aro-
mân, valah şi vlah, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 96 p., ISBN: 978-973-
642-463-2, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Avem două cuvinte esenţiale în limbă, care ne definesc ca 
neam; român (cu variantele aromân, meglenoromân, istroro-
mân), cum ne spunem noi, şi valah, vlah, cum ne spun şi ne 
spuneau mai ales alţii.
Aceşti termeni au fost explicaţi mai de fiecare filolog român şi 
străin, dar niciodată la dimensiunile unui volum, cum o face 
autorul lucrării de faţă, punând în discuţie etimologiile, sem-
nificaţia, sensurile pozitive şi negative ale cuvintelor şi evoluţia 
lor în timp.
E o carte fundamentală, plină de sugestii şi totodată de învă-
ţăminte.

221. G. Popa-Lisseanu, Continuitatea românilor în Dacia. Dovezi noi, ediţie îngrijită 
şi prefaţă de I. Oprişan, 160 p., ISBN: 978-973-120-084-2, Bucureşti, 2016 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Scrisă imediat după Dictatul de la Viena, ca un răspuns ştiin-
ţific la nedreptatea strigătoare la cer ce i se făcuse poporului 
român, sinteza Continuitatea românilor în Dacia se bazează pe 
întreg blocul textelor publicate anterior de autor în seria Fontes 
Historiae Daco-Romanorum (vol. I-XV), 1934-1939, precum şi 
în alte volume de sine stătătoare.
Deşi argumentaţia invocă mărturii din tot spaţiul mediaval 
european, cele mai formidabile „dovezi noi“ sunt extrase din 
chiar scrierile oficiale maghiare, care îi contrazic irevocabil pe 
adversarii continuităţii noastre în special în Transilvania.

222. A.D.Xenopol, Istoria românilor în Dacia Traiană, vol. I, II, III, IV, V ediţie îngri-
jită şi studii introductive la vol. I, II, IV, V de I. Oprişan, 560+512+592+558+688 p., 
ISBN: 978-973-642-322-2, 978-973-642-323-9, 978-973-642-339-0, 978-973-642-
340-6, 978-973-642-330-7, 978-973-642-441-0, Bucureşti, 2014-2020 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
În perspectiva destinului istoric, aşa de po-
trivnic consolidării poporului român, A.D. 
Xenopol nota, la un moment dat, un sfat 
ce ar trebui să aibă ecouri în inima fiecărui 
român, întrucât el rezultă dintr-o tristă şi 
foarte lungă experienţă istorică: „În aceş-
ti secoli înjosiţi ai vieţii româneşti, tre-
buie să constatăm, cu o adâncă mâhnire, 
că românii au făcut tot ce au putut spre a 
se sinucide, şi că dacă lucrul nu a izbutit, 
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este numai fiindcă alţii nu i-au lăsat să o 
îndeplinească. Norocul ne-a venit în ajutor 
de la un timp încoace. Roata lui este, însă, 
schimbătoare, şi nebun este acela ce numai 
lui încrede soarta vieţii sale. De aceea, să 
învăţăm minte şi, o dată cu regenerarea 
noastră, să prindem iarăşi firul timpurilor 
vechi, făurind noi înşine destinele noastre“.
Nici că putea un istoric – bazat pe studie-
rea mileniilor existenţei noastre – să ofere 
contemporanilor şi urmaşilor săi un în-
demn mai legitim şi mai înălţător.
N.B. Volumele următoare, până la vol. 10, se află în lucru.
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VII. Colecţia Mythos

223. Teohari Antonescu, Cultul Cabirilor în Dacia, ediţie critică şi prefaţă de I.Oprişan, 
320 p., ISBN: 978-973-642-086-8, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Pe baza unei profunde documentări, ce ne uimeşte şi astăzi, 
Teohari Antonescu circumscrie – pornind de la sugestiile lui 
Al.I.Odobescu şi de la unele materiale arheologice puse la 
dispoziţia sa de marele scriitor – profilul enigmaticului cult 
al cabirilor, ce şi-a avut epicentrul pe teritoriul vechii Dacii, 
îi stabileşte originea frygo-tracică şi-i descifrează simbolistica, 
funcţiile şi filiaţia cu celelalte religii ale lumii antice.
Monografia exemplară, Cultul Cabirilor în Dacia oferă totoda-
tă interesante deschideri către înţelegerea mitologiei româneşti 
şi a unor creaţii înconjurate încă de mister precum Mioriţa sau 
Căluşarii, spre a le cita doar pe cele mai importante.

224. Anton Balotă, Izvoarele baladei populare româneşti, ediţie îngrijită şi prefaţă de 
Petre Florea, 368 p., ISBN: 978-973-642-406-9, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Cercetător pasionat şi talentat al folclorului, Anton Balotă 
(1901-1971) este unul dintre marii noştri savanţi care au stu-
diat geneza şi evoluţia baladei populare româneşti în contextul 
larg al spaţiului sud-est european.
Studiile sale, direcţionate spre evidenţierea trăsăturilor dis-
tinctive şi a originalităţii baladei româneşti, sunt un model de 
abordare ştiinţifică, prin probitate, acribie şi investigarea pluri-
disciplinară a fenomenului.
Îi datorăm lui Anton Balotă identificarea câtorva elemente definitorii ale specificu-
lui naţional, pornind de la balade.
Cercetările sale sunt reunite acum pentru prima dată într-un volum. Petre Florea

225. Hajo Banzhaf, Tarot şi călătoria eroului. Cheia mitologică spre Marile Arcane, 
traducere de Magda Petculescu, 208 p., Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Autor al mai multor cărţi de largă circulaţie despre Tarot, Hajo 
Banzhaf realizează în lucrarea de faţă cea mai interesantă operă 
a sa.
Dorind să lămurească înţelesul şi simbolurile celor 22 de cărţi 
de joc ale Tarotului, cercetătorul coboară către arhetipurile 
întrupate de ele, spre straturile cele mai vechi ale mitologiei, 
antrenându-ne într-o fascinantă aventură spirituală de cunoaş-
tere şi înţelegere a lumii.

Cartea se traduce pentru prima dată în limba română.
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226. Pamfil Bilţiu, Studii de etnologie românească, vol. I, 368 p., ISBN: 973-642-036-1, 
973-642-037-X, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După valoroasele culegeri de folclor maramureşean apărute în 
volumele de sine stătătoare şi după studiile monografice publi-
cate în revistele de specialitate, Pamfil Bilţiu îşi încununează 
activitatea de etnolog prin însumarea cercetărilor domniei sale 
de o viaţă în două masive tomuri din colecţia Mythos a editurii 
Saeculum I.O.
Investigaţiilor mai vechi li se adaugă studii de ultimă oră, in-
edite, dedicate unor aspecte fundamentale ale etnografiei ro-
mâneşti.
Ne convingem o dată mai mult că, prin stăruitoarele şi minuţioasele cercetări ale 
domniei sale, spaţiul maramureşan capătă o cu totul altă importanţă şi configuraţie 
în ansamblul etnografiei şi al vieţii spirituale româneşti.

• Pamfil Bilţiu, Studii de etnologie românească, vol. II, 296 p., ISBN: 973-642-036-1, 
973-642-053-1, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)

Descriere:
Continuăm în prezentul volum inserarea studiilor şi a cerce-
tărilor noastre, reţinute dintr-un număr cu mult mai mare de 
lucrări, elaborate pe parcursul îndelungatei activităţi, pe care 
am desfăşurat-o în acest domeniu.
În selecţia noastră, am acordat, ca şi în primul volum, locul 
cuvenit unor sectoare de mare importanţă şi interes ale culturii 
populare române: obiceiurile, magiei, mitologiei, fundamen-
tându-ne demersurile pe un bogat şi variat material, adunat în 
cursul stăruitoarelor noastre cercetări de teren. Investigând, în contextul anchetelor 
directe, o zonă conservatoare şi de o arhaitate impresionantă – ne gândim, în primul 
rând la Ţara Lăpuşului şi la Maramureşul istoric – am izbutit, credem, să scoatem la 
lumină veritabile dovezi ale vechimii şi continuităţii statornice a românilor în acest 
spaţiu.
Prin includerea în volum a unor contribuţii axate pe aspecte de cultură populară 
nestudiate sau foarte puţin cercetate, am căutat să dăm lucrării noastre o pronunţată 
notă de inedit. Putem aminti, pentru exemplificare, obiceiurile specifice spaţiului 
investigat: „Herdetişurile“, „Zânele vestitoare ale Crăciunului“, colinda având ca 
subiect faptele haiducului Pintea Grigore Viteazul, precum şi o serie de rituri din 
cadrul obiceiurilor de nuntă sau de înmormântare, ce înfăţişează aspecte necunos-
cute în literatura de specialitate. La acestea mai putem adăuga refrenele colindelor, 
consideraţiile despre categoriile de „primul“ în cultura populară românească, forme 
inedite de teatru popular cu tematică haiducească etc.
Volumul se întregeşte cu o serie de studii asupra unor documente folclorice şi fol-
cloristice de mare importanţă – unele chiar inedite –, rotunjindu-se cu o bogată 
secţiune de cercetări privitoare la „istoria etnologiei româneşti“, în cadrul cărora am 
evidenţiat îndeosebi contribuţia unor mari figuri la valorificarea moştenirii mara-
mureşene.                            Pamfil Bilţiu
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227. Ioan Bindea şi Florin Bindea, Comoara din deal. Înmormântarea în ţinutul Nă-
săudului, 160 p., ISBN: 978-973-8455-47-4, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum Vi-
zual)
Descriere:
...Vremea a trecut. Cartea se închide. Pe la casa amintirilor şi 
a dorului au trecut şi încă mai trec cei care şi-au dus zilele pe 
aceste meleaguri, binecuvântând cu prezenţa lor pământul ve-
trei noastre. Primiţi-i, cinstiţi-i, veneraţi-i!       Ioan Bindea
Dintr-un sat necunoscut până acum (Chiuza, Năsăud), profe-
sorii Ioan Bindea (tatăl) şi Florin Bindea (fiul) au salvat de-a 
lungul a două generaţii un valoros tezaur folcloric privitor la 
ciclul vieţii, cu toată rigoarea ştiinţifică. Volumul de faţă înfăţi-
şează doar „poezia“ riturilor de înmormântare.
Din  negura vremurilor, vin până la noi tradiţii care au ghidat 
şi înfrumuseţat viaţa de zi cu zi a unei colectivităţi, care ar fi rămas anonimă fără 
această operă.
Ce minunat ar fi dacă exemplul familiei Bindea ar fi urmat şi în alte sate româneşti, 
despre viaţa spirituală a cărora nu ştim nimic!

228. Teodor T. Burada, Datinile poporului român la înmormântări, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I.Oprişan, 208 p., ISBN: 973-642-109-0, Bucureşti, 2006 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Trăgându-şi sevele din cercetarea personală, la faţa locului, a 
datinilor de înmormântare în tot arealul românesc, sub toate 
formele lor de manifestare, de la primele simptome ale sfâr-
şitului şi până la dezgroparea rămăşiţelor celui dispărut (la 7 
ani), cartea lui Teodor T. Burada, pe care o reedităm după 124 
de ani, reprezintă o lucrare clasică a folcloristicii noastre.
Prin intermediul ei – sinteză şi culegere de texte – a fost desco-
perit şi s-a impus în sfera culturii universale bocetul ca specie 
fundamentală a folclorului românesc.
Pentru cercetatorul datinilor funerare, lucrarea lui Teodor T. Burada constituie un 
punct obligatoriu de referinţă.

229. Niculina Chiper, Reprezentări ale destinului în folclorul românesc, 288 p., ISBN: 
973-642-092-2, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Studiul Reprezentări ale destinului în folclorul românesc oferă o 
perspectivă multiplă asupra uneia din temele esenţiale de me-
ditaţie în toate culturile, de la cele mai vechi şi mai îndepărtate, 
până la cele moderne.
Examinarea destinului în legătură cu momentele fundamenta-
le din existenţa umană, alături de prezentarea diferitelor abor-
dări ale soartei în cercetarea etnologică românească şi în viziu-
nea gânditorilor români, sunt completate cu identificarea unor 
ecouri ale temei destinului în literatura română cultă; în final, 
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încercându-se circumscrierea specificului viziunii româneşti asupra destinului, faţă 
de tot restul lumii.

230. Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemăna-
re cu ale altor popoare vechi şi noi, ediţie critică, prefaţă de I. 
Oprişan, format 17 x 24 cm., 336 p., ISBN: 978-973-8455-55-9, 
Bucureşti, 2014 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Pe linia cercetărilor comparatiste ale lui Bogdan Petriceicu 
Hasdeu şi înaintea studiilor de largă notorietate asupra religi-
ilor lumii, elaborate de Mircea Eliade, Gh.F.Ciauşanu a reali-
zat una din cărţile importante ale culturii române, premiată 
de Academia Română, în 1913, cu Premiul „Adamachi”, şi pu-
blicată de înaltul for academic, în 1914, în colecţia Din viaţa 
poporului român.
Pusă la index după 1944, din cauza conţinutului ei, lucrarea a rămas nereeditată 
până astăzi, când o redăm publicului şi specialiştilor, într-o ediţie critică, convinşi 
fiind de utilitatea ei.

231. Giuseppe Cocchiara, Istoria folcloristicii europene, traducere din limba italiană 
de Michaela Şchiopu, 432 p., ISBN: 973-642-059-0, Bucureşti, 2004 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Carte celebră – nu numai printre specialişti –, lucrarea lui Giu-
seppe Cocchiara, apărută în 1952, înfăţişează istoria descope-
ririi folclorului european, familiarizându-ne cu interpretările 
pe care savanţii, cu deosebire occidentali, le-au formulat de-a 
lungul timpului, în încercarea de a găsi rădăcinile reale sau de a 
crea o identitate ilustră popoarelor din care făceau parte.
Bazată pe o erudiţie ieşită din comun şi pe o documentare greu 
de repetat, Istoria folcloristicii europene se constituie într-o 
adevărată istorie a trezirii naţiunilor de pe continent la con-
ştiinţa de sine şi a afirmării lor cultural-politice. Este o carte 
fără de care înţelegerea noastră asupra civilizaţiilor europene ar fi lipsită de una din 
perspectivele fundamentale.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în limba română.

232. Val Cordun, Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm, ediţie în-
grijită şi prefaţă de I. Oprişan, 256 p., ISBN: 973-9211-40-2, 
Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Val Cordun (1918-1983) a scris o carte fundamentală pentru 
înţelegerea basmului popular românesc şi universal, o carte 
deschizătoare de drumuri, rămasă aproape necunoscută.
Parcurgând-o în manuscris, Mircea Eliade şi-a exprimat de-
opotrivă încântarea şi uluirea faţă de aspectele străvechi din 
basmele româneşti, evidenţiate de autor prin compararea cu 
tantrismul indian. „Am apucat să citesc vreo 50 [de pagini], 
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scria marele savant – cu acelaşi interes, dar tot atât de uluit, pentru că nu înţeleg 
cum s-a putut păstra şi transmite atât de coerent şi integral, anumite construcţii 
teoretice (i. e. metafizice) în episoade, pasaje şi teme de literatură orală, uneori mai 
«sistematic» decât în tradiţiile spirituale“.
Şapirografiată în 1976, în Germania, într-un tiraj restrâns, lucrarea vede de-abia 
acum lumina propriu-zisă a tiparului.    

233. Aurel Cosma jr., Mitologia română. Cosmogonia. Originea omenirii. Lumea spi-
ritelor, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 160 p., ISBN: 978-973-120-085-9, 
Bucureşti, 2015 (Editura Vestala)
Descriere:
Spre deosebire de cercetătorii anteriori şi posteriori ai dome-
niului, Aurel Cosma jr. şi-a proprus deliberat să înfăţişeze, în 
sinteza sa mitologică, materialul în perspectiva strictă a origi-
nalităţii sale faţă de tot restul fenomenelor universale similare.
Chiar dacă războiul l-a împiedicat să-şi definitiveze, cum ar fi 
dorit, opera, viziunea specifică asupra lumii şi vieţii a poporu-
lui român se conturează din ce ne-a lăsat suficient de atractivă 
şi pregnant individualizată.
Scoţând-o din uitarea Timpului, o repunem în circulaţie ca pe una dintre cele mai 
importante contribuţii la circumscrierea spiritualităţii naţionale lăsate de înaintaşi.

234. Raul Constantinescu, Stăvechi tradiţii şi creaţii populare din Ţara Haţegului, cu 
o prefaţă de Ion Cuceu; postfaţă de George Ardeleanu, 510 p., ISBN: 978-973-642-
332-1, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Pasionat de timpuriu de străvechile izvodiri populare din 
mai toate sferele de manifestare, din considerente preponde-
rent artistice – un poet îşi caută aproape întotdeauna sursele 
în vechea spiritualitate naţională – d. Raul Constantinescu a 
început să adune, personal şi prin intermediari, cu stăruinţă, 
rămăşiţele credinţelor, practicilor şi creaţiilor populare de al-
tădată din zonă.
Fructul acestor investigaţii, ce vede abia acum lumina tiparu-
lui, reprezintă, nu numai cea mai amplă, dar totodată şi cea 
mai reprezentativă culegere de folclor din insularul ţinut al Ţării Haţegului, care 
păstrează în mijlocul spaţiului românesc urme de cea mai veche arhaitate.

235. Grigore Creţu, Basme populare româ-
neşti. vol. I-II, ediţie îngrijită de Iordan 
Datcu şi Ion Stănculescu, prefaţă de Ior-
dan Datcu, 400 +352 p., ISBN: 978-973-
642-255-3, 978-973-642-256-0, 978-973-
642-257-7, Bucureşti, 2010 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Ne întâlnim, şi în această antologie de   
basme populare, cam cu aceeaşi arie ge-
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ografică de culegere, vizibilă şi în antologia Folclor din Oltenia şi Muntenia (1970), 
respectiv cu judeţele Ilfov (inclusiv Bucureşti), Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Olt, 
Dolj, Vâlcea şi mai puţin cu zonele Braşov, Sibiu, Galaţi, Constanţa. Câteva basme 
din Moldova provin de la elevi de la seminarul din Huşi. Arhiva Creţu conţine însă 
multe texte din Moldova, notate (cu chirilice!) de seminarişti de la Huşi.
Din datele care sunt prezentate la sfârşitul basmelor, deducem că rigurosul Grigore 
Creţu şi-a îndemnat elevii să noteze numele lor, clasa în care erau şi anul, numele 
celor de la care au cules, localitatea şi judeţul, nivelul de învăţătură al acestora. Re-
producerea fidelă a povestirii era una din rigorile asupra căreia profesorul a atras cu 
deosebire atenţia.
Arhiva Grigore Creţu este foarte bogată. Un inventar al prozei populare din cadrul 
ei, alcătuit de Ion Stănculescu, la cererea noastră, după 1970, pe care intenţionăm 
să-l tipărim la sfârşitul unui proiectat volum de basme, inventar intitulat Bibliogra-
fia prozei epice (Basme, povestiri, legende, tradiţii, anecdote, snoave, povestiri despre 
obiceiuri şi credinţe populare), însumează aproape 400 de pagini A4. Câteva cifre 
sunt concludente pentru bogaţia colecţiei: în zece din cele cincizeci şi şase de pa-
chete sunt 1116 basme; primele douăzeci de pachete sunt constituite din o mie cinci 
sute de manuscrise. 
Ovidiu Papadima a constatat că Grigore Creţu n-a publicat studii şi articole despre 
folclor, n-a scris nimic despre colecţia sa, n-a lăsat mărturie privind intenţiile pe 
care eventual le avea în legătură cu valorificarea ei.
Putem să aducem unele nuanţe în privinţa aceasta. N-a scris, este adevărat, despre 
colecţia sa şi nici nu şi-a destăinuit intenţia de a o fructifica în vreun fel. N-a păstrat 
însă taina asupra colecţiei sale, folcloriştii de seamă ştiau de existenţa ei. Mai mult 
decât atât, Grigore Creţu a oferit texte din ea, când i s-a cerut. Astfel, i-a trimis lui 
Simion Florea Marian, pentru lucrarea acestuia Insectele în limba, credinţele şi obi-
ceiurile românilor, studiu folcloristic (Bucureşti, 1903), scurte legende şi definiţii ale 
libelulei.                 Iordan Datcu

236. Iordan Datcu, Ovid Densusianu – Folclorul. Cum trebuie înţeles. Un secol de la 
apariţie: 1909-2009, 124 p., ISBN: 978-973-642-222-5, Bucureşti, 2009 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Cercetătorul trebuie să cuprindă în câmpul lui de observaţie 
şi actualitatea şi trecutul; mintea lui trebuie să fie veşnic gata să 
cunoască şi ce se întâmplă şi ce s-a întâmplat altădată, pentru 
că nimic nu poate fi pătruns în toate tainele lui dacă e izolat în 
timp, ca şi în spaţiu; fapte de azi pot fi mai bine înţelese dacă le 
cunoaştem pe cele din timpuri depărtate, după cum trecutul ne 
apare mai limpede la lumina prezentului.“  Ovid Densusianu

237. Mozes Gaster, Studii de folclor comparat, ediţie şi prefaţă şi note de Petre Florea, 
432 p., ISBN: 973-642-039-6, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„[Mozes Gaster a fost] unul dintre cei mai învăţaţi oameni ai veacului nostru. Făcea 
parte din clasa aceea de savanţi, astăzi atât de restrânsă, care nu-şi îngrădesc curi-
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ozitatea la câteva sectoare ale ştiinţei pe care o cultivă. Era un 
enciclopedist în sensul concret al cuvântului... Puţini învăţaţi 
vor mai putea străbate câmpurile vaste pe care le-a desţelenit 
şi fructificat dr. Gaster în 60 de ani de neîntreruptă activitate 
ştiinţifică...
Când a început să cerceteze literatura populară românească, 
dr. Gaster a fost atras în special către legendele biblice şi apo-
crifele Vechiului Testament. Dar, fireşte, savantul şi poliglotul a 
descoperit un câmp mult mai vast, îndată ce a început să lucre-
ze în acel domeniu al literaturii populare. Din izvor în izvor şi 
din variantă în variantă, dr. Gaster a fost silit să pătrundă până 
în literaturile indiene, unde a descoperit uneori obârşia anumitelor legende hagio-
grafice creştine.“              Mircea Eliade

238. Aurel Gorovei, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, ediţie îngrijită de I. 
Oprişan, 512 p., ISBN: 978-973-642-304-8, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Repunem în circulaţie, într-o primă ediţie critică, după aproa-
pe o sută de ani de la prima ei apariţie, lucrarea fundamentală 
a folcloristicii româneşti Credinţe şi superstiţii ale poporului ro-
mân, de Artur Gorovei, a cărei retipărire nu a fost posibilă în 
anii dictaturii comuniste.
Rod al colaborării cu întreaga sa generaţie de folclorişti, lucra-
rea de faţă cuprinde un vast material autentic (circa 4.500 tex-
te), cules din întreg spaţiul etnic naţional, ce întregeşte viziu-
nea românească asupra lumii şi vieţii, sugerată de celaltă mare 
colecţie Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale ator 
popoare vechi şi noi, de Gh. F. Ciauşanu.
Fapt este că, cele două volume apărute aproape concomitent (la distanţă de un an) 
oferă un florilegiu imposibil de reconstituit astăzi, prin culegeri, după scurgerea 
unei perioade aşa de lungi şi a dezmembrării vechii mentalităţi rurale.

239. Sabina Ispas, Colindatul tradiţional românesc. Sens şi simbol, prefaţă, antologie 
şi glosar de Sabina Ispas, 320 p., ISBN: 978-973-8455-11-5, Bucureşti, 2007 (Editura 
Saeculum Vizual)
Descriere:
Textele poetice ale colindatului tradiţional constituie o rafinată 
poezie medievală românească.
Prin mijlocirea ritualului exemplar, care este colindatul, cei 
care celebrau şi se bucurau de sărbătoarea Crăciunului dobân-
deau acces la procesul de sacralizare al lumii şi se puteau impli-
ca într-o colaborare directă cu puterile cosmice.
Volumul face cu atât mai mult posibilă această percepţie, cu 
cât, pe lângă textele literare, oferă exemplare ale colindatului 
tradiţional din arhiva sonoră a Institutului de Etnografie şi Fol-
clor „C.Brăiloiu”, graţie C.D.-ului ce-l însoţeşte.  Sabina Ispas
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240. Sabina Ispas, Preminte Solomon. Legenda populară românească între canonic şi 
apocrif, 288 p., ISBN: 973-642-104-x, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
O carte despre înţeleptul rege biblic Solomon închide, în sine, o 
aventură a cunoaşterii. Premintele, „preacumintele“ (= preaîn-
ţeleptul) Solomon, cum este el numit în folclorul românesc, 
este un personaj cu un profil special faţă de ansamblul culturii 
populare româneşti. Deosebit de eroii basmelor sau ai balade-
lor, el nu poartă paloş şi arc cu săgeţi, nu ucide monştri, nu 
luptă cu armate de invadatori. Cu puterea minţii şi cu abilitatea 
diplomatului, el îi învaţă pe oameni ce înseamnă dreapta jude-
cată, îi ajută să-şi înfrumuseţeze existenţa cu născociri ale spi-
ritului. Istoria românească a vieţii şi a morţii regelui Solomon, 
aşa cum poate fi ea urmarită de-a lungul a peste 200 de ani de 
atestare, în manuscrise şi publicaţii, este proiecţia, în textul literar, a concepţiei ro-
mâneşti referitoare la posibilităţile nemăsurate pe care cunoaşterea le oferă omului, 
cu condiţia ca acesta să-şi cunoască rolul şi limitele între care îşi poate manifesta 
autoritatea.         Sabina Ispas

241. Kádár József, Folclor românesc din Nordul Transilvaniei, ediţie îngrijită de Pamfil 
Bilţiu, Maria Bilţiu şi Francisc Kiss; studiu introductiv de Pamfil Bilţiu; traducere 
din limba maghiară de Francisc Kiss, 160p., ISBN: 973-85867-5-5, Bucureşti, 2005 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cu toate scăderile ei, culegerea de folclor românesc realizată de 
Kádár prezintă o importanţă deosebită. Ea ne informează mai 
bine asupra circulaţiei motivelor din compartimentele culturii 
populare pe care le-a ilustrat (mitologie populară, magie popu-
lară, medicină populară, superstiţii, obiceiuri populare, tradiţii 
ale vieţii religioase din secolele XVII-XIX, din judeţele Cluj, 
Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş), iar prin elementele pe care 
le conţine evidenţiază vechimea civilizaţiei şi a vieţii spirituale 
româneşti a acestui spaţiu transilvănean. Plăsmuirile din cule-
gerile lui Kádár ne dezvăluie, o dată mai mult, universul spiritual bogat al ţăranului, 
lumea lui fabuloasă, dominată de duhuri malefice, de fiinţe fantastice, de vrăji şi 
farmece, toate cuprinse în concepţiile sale şi în viziunea sa despre lume şi viaţă.
Lucrarea apare pentru prima dată în traducere românească.               Pamfil Bilţiu

242. Claude Lecouteaux, Vampiri şi vampirism, traducere din franceză de Mihai Po-
pescu, 160 p., ISBN: 973-642-026-4, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Pe baza cercetării unui impresionat corpus de documente din arhivele judiciare ger-
mane, franceze, austro-ungare etc., autorul analizează credinţele despre viaţa bună 
şi viaţa rea, despre moartea bună şi moartea rea, despre predispoziţia de a deve-
ni strigoi sau vampir, metodele de protecţie, procedeele oficiale de dezhumare, de 
identificare şi de nimicire a vampirilor – inclusiv din spaţiul etnic românesc – dând 
explicaţii ştiinţifice, medicale, teologice şi sociologice asupra fenomenului.
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Ne aflăm în faţa unei lucrări deschizătoare de drumuri, nu nu-
mai pentru înţelegerea vampirismului în sine, ci şi a mitologiei 
şi credinţelor superstiţioase în genere.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în limba română.

243. G. Popa–Lisseanu, Mitologia greco-romană, I. Legendele ze-
ilor; II. Legendele eroilor, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Opri-
şan, 400+528 p., ISBN: 978-973-120-051-4, 978-973-120-052-
1, 978-973-120-053-8, Bucureşti, 2008 (Editura Vestala)
Descriere:
„Având convingerea profundă că nimica 
nu robeşte aşa de mult pe cetitor ca po-
vestea, am expus faptele mitologice sub 
forma uşoară de legendă, lăsând la o parte 
orice interpretare şi am ilustrat aceste le-
gende, în marginile posibilităţilor, pentru 
ca, pe de o parte, să introducem pe cetitor 
în arta antică, iar, pe de altă parte, pentru 
ca să-i punem sub ochi intuirea faptelor.“   
       G. Popa-Lisseanu
Scrisă cu mult har şi cu dorinţa încadră-
rii mitologiei în largul ansamblu cultu-
ral-spiritual din care făcea parte, lucrarea lui G. Popa-Lisseanu dă contur nu numai 
credinţelor mitologice mediteraneene, ci ne introduce pe neobservate în însuşi su-
fletul celor două mari civilizaţii antice: elenă şi latină.

244. Mihai Lupescu, Bucătăria tradiţională românească, text stabilit, prefaţă şi indice de 
Petre Florea, 288 p., ISBN: 973-9399-61-4, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Textul inedit al lucrării de faţă – realizat în urmă cu circa 100 
de ani – oferă cititorului român şi mai ales străin o imagine 
fidelă a bogăţiei, rafinamentului şi particularităţilor bucătăriei 
tradiţionale româneşti, privită în contextul etnologic al culturii 
arhaice.
Din felul de a prepara bucatele şi din modul de a se hrăni, au-
torul trage concluzii asupra specificului naţional şi a filosofiei 
ţăranului român.
Deosebit de interesantă pentru gurmanzi e, mai ales, secţiunea 
de prezentare a mâncărurilor şi băuturilor specifice cu reţetele 
aferente.
Arta culinară românească îşi relevă, în sfârşit – prin intermediul cărţii lui Mihai 
Lupescu – vocea distinctă în ansamblul civilizaţiei universale.           Petre Florea

245. Manfred Lurker, Divinităţi şi simboluri vechi egiptene. Dicţionar, traducere de 
Adela Motoc, 192 p., ISBN: 973-9211-62-3, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Graţie cercetărilor egiptologice, înţelegem astăzi unele particularităţi ale credinţei 
şi configuraţiei vechi egiptene mai bine decât a făcut-o istoricul grec din secolul al 
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V-lea î. Ch. Interpretările noastre respectă strict rezultatele şti-
inţifice. În ciuda spaţiului limitat, sperăm să putem da prieteni-
lor Egiptului antic un ghid folositor pentru lumea simbolurilor 
care-şi găseşte expresia în religie şi artă.       Manfred Lurker

246. Simeon Florea Marian, Sărbătorile la români, vol. I–III (1. 
Cârnilegele, 2. Păresimile, 3. Cincizecimea), ediţie îngrijită 
şi introducere de Iordan Datcu, 368 + 336 + 400 p., ISBN: 978-
973-642-287-4, 978-973-642-283-6, 978-973-642-289-8, 978-
973-642-290-4, Bucureşti, 2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cum ni se înfăţişează studiul lui Simion Florea Marian la mai 
bine de o sută de ani de la  prima apariţie?
Fără indoială că are valoarea unei lucrări de referinţă, a unei 
lucrări clasice, care a propus o imagine rotundă, am putea zice 
completă, a sărbătorilor şi obiceiurilor pe care le-a cercetat, a 
lumii patriarhale care le practica. O lume care trăia fără cărţi 
de astronomie, fără termometre, fără calendare tipărite, o lume 
care se conducea după o străveche ştiinţă dobâdită prin obse-
varea naturii, a vieţii. O ştiinţă care, spune etnograful, îi era 
suficientă: „Atâta-i trebuie, mai mult nimic!“
În programul ucigaş de distrugere a tradiţiilor, a memoriei 
românilor, sărbătorile au fost permanent vizate, sărbătorile şi 
lăcaşurile sfinte unde ele, din străvechime, se celebrează.
Iată de ce în procesul de recuperare a spiritualităţii şi civiliza-
ţiei noastre tradiţionale un rost adânc dobândeşte şi reeditarea 
acelor lucrări fundamentale care le-au surprins în deplinătatea 
manifestărilor lor. Lucrarea lui Simeon Florea Marian este una 
dintre acestea.         Iordan Datcu
Pentru lămurirea cititorilor, ţinem să precizăm că Simeon Flo-
rea Marian nu a reuşit din păcate, să încheie  prezentarea etno-
logică a tuturor sărbatorilor păgâne şi creştine de peste an, ci 
doar a celor de iarnă (începând cu Anul Nou) şi de primavară 
(până la Înălţare).
Mai departe, ele au fost cercetate şi înfăţişate de Tudor Pamfile, 
în volumele: Sărbătorile de vară, 1910; Sărbătorile de toamnă, 
1914 şi Crăciunul, 1914.
Aşa încât, studiile celor doi mari etnologi nu numai că nu se 
suprapun, ci se întregesc, într-o serie fundamentală pentru cu-
noaşterea spiritualităţii naţionale. 

247. Simeon Florea Marian, Naşterea, Nunta I, Nunta II, Înmor-
mântarea la români, ediţie îngrijită, introducere, bibliografie 
şi glosar de Iordan Datcu; 320 + 320 + 336 + 432 p., ISBN: 
978-973-642-425-0, 978-973-642-424-3, 978-973-642-426-7, 978-973-642-427-4, 
978-973-642-428-1, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Elaborată şi editată în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, trilogia lui S. Fl. Mari-
an (etnograful care a fost primit în anul 1882 printre membrii Academiei Române), 
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prin bogăţia impresionantă a documentelor pe care se structurează – unele înregis-
trate nemijlocit de autorul însuşi, altele obţinute de la un mare număr de colabora-
tori, de fiecare dată menţionaţi cu gratitudine, în fine, altele preluate din bibliografia 
care exista până atunci (cărţi, publicaţii periodice) – prin probitatea cu care a folosit 
şi reprodus acest imens fond de informaţii, prin parfumul uşor arhaic al scriiturii, 
este o lucrare de referinţă, care îşi păstrează nealterat interesul ştiinţific şi acum, în 
pragul secolului al XXI-lea.                  Iordan Datcu   

248. S. Fl. Marian, Tudor Pamfile, Mihai Lupescu, Cromatica poporului român, ediţie 
îngrijită, prefaţă şi note de Petre Florea, 368 p., ISBN: 978-973-642-398-7, Bucureşti, 
2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Englezul Charles Boner, inamic declarat al naţionalităţii noas-
tre, după cum ne încredinţează d. B. P. Hasdeu, nu se poate opri 
totuşi de a admira cu entuziasm în următorul mod varietatea 
şi gustul feluritelor ţesături ieşite din mânele cele grosolane ale 
sătencelor române: „Colorile lucrate în unele părţi ale Transil-
vaniei de către muierile cele mai de rând – zice Boner – sunt 
atât de frumoase, încât ar putea servi drept podoabă pentru 
orice salon din Londra şi din Paris. Gustul cu care ţărăncile 
aleg şi distribuiesc colorile este admirabil; desemnurile, deşi orientale în fond, sunt 
totuşi absolut româneşti. Combinaţiunea văpselelor şi a liniilor este d-o varietate 
nemărginită; invenţiunea lor se pare tot atât de uşoară pentru ţărance ca şi execuţi-
unea acestor mozaicuri“.
Mulţi, citind aceste linii ale englezului Boner, poate că vor sta în cumpănă: să le 
creadă ori nu? Eu însă, din parte-mi, vă asigur... că ele nu conţin nici mai mult nici 
mai puţin decât cel mai simplu şi curat adevăr. Ba! Ceea ce a zis el despre româncele 
din Transilvania, cu tot dreptul ar fi putut zice şi despre româncele din Bucovina, 
Banat, Moldova şi Muntenia, căci şi acestea se pricep tot atât de bine la alegerea şi 
distribuirea colorilor ca şi surorile lor din Transilvania.
O româncă niciodată nu va îmbina, când ţese vreo scoarţă sau alt obiect, două colori 
care nu se potrivesc de fel una cu alta, nici nu va bate într-o ţesătură mai multă bă-
tătură din una şi aceeaşi coloare decât e de trebuiţă, ci totdauna caută să fie cea mai 
mare armonie între colorile ce le întrebuinţează.              Petre Florea

249. Atanasie M. Marienescu, Cultul păgân şi creştin. I. Sărbătorile şi datinile române 
vechi, ediţie critică de I. Oprişan, 416 p., ISBN: 978-973-642-143-3, 978-973-642-
142-6, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Operă de istorie a religiilor, prima de acest fel la noi, elaborată 
cu o largă deschidere de orizont şi cu o indiscutabilă putere 
de surprindere a originii, funcţiilor şi simbolisticii diverselor 
divinităţi şi practici cultico-rituale, lucrarea Sărbătorile şi dati-
nile române vechi constituie totodată o însemnată contribuţie 
în sferele cercetărilor mitologice universale ale timpului.
Nepercepându-i-se valoarea ştiinţifică de excepţie, la data apa-
riţiei, uitată apoi mai bine de un secol, ea e reeditată astăzi spre 
a ne familiariza cu viaţa religioasaă a strămoşilor noştri, româ-
nii, şi spre a înţelege mai bine unele dintre datinile noastre, care, în mod cert, au fost 
generate sau înrâurite de sărbătorile şi credinţele Urbei eterne.

250. Horia Matei, Cucerirea vestului sălbatic. Legendă şi adevăr, 224 p., ISBN: 973-
9211-82-8, 973-9200-66-4, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
Autorul popularei lucrări Enigmele Terrei (I-II) îşi propune să 
descifreze, de data aceasta, adevărul istoric şi uman ce se as-
cunde în substanţa legendelor despre cucerirea Westului săl-
batic.
Bazată pe o imensă bibliografie, cartea înfăţişează agreabil – cu 
numeroase paranteze amuzante – istoria expansiunii către Pa-
cific a civilizaţiei de tip european în detrimentul culturii abori-
genilor.
Lectura cărţii se transformă într-o veritabilă aventură a cunoaşterii.

251. Sebastian Moraru, Casa, satul şi devenirea în tradiţia româ-
nească, cu o prefaţă de Ovidiu Drimba, 128 p., ISBN: 978-973-
642-389-5, Bucureşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Meditând îndelung asupra acestor lucruri, („Casa-idee“, „casa 
metafizică“), autorul a căutat să descrie semnificaţiile complexe 
ale casei ţărăneşti. Datele nu şi le-a cules – însă – din cercetarea 
„tehnică“ efectivă a construcţiilor în cauză, ci – în mod (încă 
o dată) neaşteptat – din folclorul referitor la ele: din cimilituri, 
poveşti, colinde, basme şi cântece, a extras toate trimiterile po-
sibile, direct şi indirect, alcătuind astfel o insolită descriere a 
„spiritului“ casei ţărăneşti.       Ion Bogdan Lefter

252. Marcel Olinescu, Mitologie românească, cu desene şi xilo-
gravuri de autor, ediţie critică şi prefaţă de I.Oprişan, 400 p., 
ISBN: 978-973-8455-16-0, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere:
Sinteză originală – printre foarte puţinele de acest gen în cul-
tura română – lucrarea lui Marcel Olinescu oferă cititorului o 
busolă orientativă în hăţişul credinţelor mitologice româneşti, 
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deschizându-i ademenitoare perspective spre înţelegerea fenomenului în integrali-
tatea lui.
Interesul cărţii este sporit de desenele şi xilogravurile autorului, care o ilustrează, 
făcând-o atractivă pentru toate vârstele, dar mai ales pentru tineret, datorită valen-
ţelor ei formative.
Interzisă în timpul ultimei dictaturi, lucrarea se reeditează pentru prima dată după 
aproape şase decenii de la apariţie.

253. Dan Oltean, Religia dacilor, 480 p., ISBN: 973-642-011-6, Bucureşti, 2002 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea de faţă reprezintă o abordare pe cât posibil exhaustivă 
a religiei dacilor. Au fost cercetate, rând pe rând, doctrina, ritu-
rile, sacrificiile, structura corpului preoţesc, reformele religioa-
se, arhitectura sacră, asemănările dintre religia dacilor şi reli-
giile popoarelor învecinate, reculul fenomenului religios dacic 
de după cucerirea romană, legăturile şi interferenţele religiei 
dacilor cu religia creştină, precum şi nenumăratele moşteniri 
de ordin spiritual, pe care românii le datorează dacilor.
Până acum, religia dacilor a fost privită exclusiv din perspecti-
vă arheologică şi a izvoarelor scrise, de către arheologi şi istorici; dintr-o perspectivă 
strict doctrinară, de către teologi; şi din punct de vedere al urmelor regăsibile în 
folclorul românesc, de către antropologi sau etnologi. Această deficienţă de metodă 
oferă o viziune mult fărâmiţată a ansamblului.
Faţă de tot ce s-a publicat anterior, lucrarea noastră are avantajul îmbrăţişării pluri-
disciplinare, ce conduce, evident, către înţelegerea mai profundă şi mai nuanţată a 
unui fenomen despre care nu ne-au rămas prea multe mărturii scrise. Dan Oltean

254. I. Oprişan, La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie românească, 560 p., ISBN: 
973-642-687-6, Bucureşti, 2006 (Editura saeculum I.O.)
Descriere:
Forţat să penduleze tot timpul, în cercetările sale, între civili-
zaţia şi cultura arhaică, pe care urmăreşte s-o înţeleagă, şi între 
civilizaţia şi cultura modernă, în care trăieşte efectiv, atât el, 
cât şi relicvele lumii străvechi, pe care le studiază; solicitat apoi 
să perceapă interferenţele dintre real si fantastic, dintre sacru 
şi profan, dintre magic şi ritualic, dintre simbolic şi ezoteric – 
nu numai imaginar –, la intretăierea dintre lumi, ştiinţa însăşi 
a etnologiei îl plasează din pornire într-un punct de răscruce 
al credinţelor, ideilor, mentalităţilor, aspectelor şi formelor de 
viaţă.
E şi motivul pentru care am intitulat volumul de faţă La hotarul dintre lumi…, do-
rind prin aceasta să relevăm complexitatea şi totodată dificultatea demersurilor şti-
inţifice într-un domeniu a cărui importanţă scapă încă multora.
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255. I. Oprişan, Mitul Brâncoveanu. Studiu monografic şi corpus de texte, 400 p. le-
gat, cartonat, ISBN: 978-973-642-329-1, Bucureşti, 2014 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Procedând aidoma autorului anonim al Mioriţei, în care po-
vestea morţii ciobanului e doar un pretext de relevare a nun-
ţii cosmice, a integrării lui în Marele Tot, sau ca izvoditorul 
Meşterului Manole, în care istoria înălţării mănăstirii Argeş 
constituie, de asemenea un pretext pentru înfăţişarea luptei 
Omului cu stihiile potrivnice, poetul neştiut, care a dat contur 
baladelor olteano-muntene, în care mitul Brâncoveanu atinge 
punctul cel mai înalt de spiritualitate, a utilizat martirizarea re-
ală a voievodului şi a copiilor săi nevinovaţi tot ca un punct de 
pornire, în amplificarea la asemenea dimensiuni a nedreptăţii 
săvârşite, încât Cosmosul însuşi se revolta, ieşindu-şi din matcă, sub forma nonsen-
sului absolut, al mării care arde, al reîntoarcerii la haosul primordial.
Voievodul îşi pierde astfel contururile real-istorice şi devine întruparea ideii de tărie 
morală şi dreptate universală în lupta cu nedreptatea umană de oriunde, de orice fel, 
de ieri, de azi şi de mâine.

256. Tudor Pamfile, Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări. După datinile şi credinţe-
le poporului român, text stabilit, cuvânt înainte şi notă asupra ediţiei de Petre Flo-
rea, 222 p., ISBN: 973-9399-33-9, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Preocupat de cultura populară română în integralitatea ei, Tu-
dor Pamfile a abordat, între altele, şi medicina arhaică, publi-
când, în 1911, prima secţiune a cărţii de faţă.
Aspirând, însă, spre realizarea unei lucrări de referinţă, el a 
continuat să adune (până la dispariţia prematură) materia-
le şi să redacteze noi secvenţe ale virtualei cărţi, ce trebuia să 
cuprindă, conform proiectelor sale, descrierea a peste 300 de 
maladii, însoţite de 766 de remedii utilizate de ţăranul român.
Volumul de faţă include, alături de textul publicat în 1911, par-
tea a II-a, rămasă până astăzi în manuscris.
Întregim, astfel, tezaurul culturii române cu una dintre realizările ei, peste care nu 
se va putea trece uşor.                 Petre Florea

257. Tudor Pamfile, Dragostea în datina tineretului român, text stabilit, cuvânt înainte 
şi întregiri bibliohgrafice de Petre Florea, 224 p., ISBN: 973-9399-04-5, Bucureşti, 
1998 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Finalizat cu câţiva ani înaintea stingerii premature din viaţă 
a lui Tudor Pamfile, studiul monografic Dragostea în datina 
tineretului român a rămas, printr-un concurs de împrejurări, 
netipărit, deşi primise aprobarea să fie inclus în prestigioasa 
colecţie „Din viaţa poporului român“ a Academiei Române.
Publicându-l astăzi, avem bucuria să constatăm că tema nu a 
mai fost abordată de nimeni într-o asemenea manieră şi că, în 
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pofida scurgerii a peste opt decenii de la elaborarea lui, el îşi păstrează încă noutatea 
şi interesul.                   Petre Florea

258. Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
format 17 x 24 cm, legat, cartonat, 816 p., ISBN: 978-973-642-391-8, Bucureşti, 2018 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Reunind pentru prima dată la un loc cele opt lucrări de mitolo-
gie propriu-zisă ale lui Todor Pamfile, încercăm să dăm contur 
preoiectului pe care autorul n-a mai apucat să-l rotunjească, 
din cauza morţii sale premature.
În perspectiva întregirii acestei importante opere, capătă, evi-
dent, alte dimensiuni însăşi personalitatea etnologului, ce îşi 
relevă de-abia acum, prin unele deschideri, apropierea de vizi-
unea noastră actuală asupra mitologiei şi a spiritualităţii naţi-
onale în genere.

259. Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, ediţie şi introducere 
de Iordan Datcu, 432 p., ISBN: 978-973-642-386-4, Bucureşti, 
2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Tipărită în trei volume ( I: Sărbătorile de vară, 1910; II: Săr-
bătorile de toamnă, 1914; III: Crăciunul, 1914), în prestigioasa 
colecţie „Din viaţa poporului român” a Academiei Române, 
lucrarea Sărbătorile la români, de Tudor Pamfile continuă 
exegeza lui Simeon Florea Marian (asupra sărbătorilor de iar-
nă şi de primăvară) şi constituie (împreună cu aceasta) cea mai 
importantă cercetare dedicată sărbătorilor populare româneşti 
de peste an.
Devenită o raritate bibliofilă, lucrarea se reeditează pentru prima dată după mai 
bine de opt decenii de la apariţie.               Iordan Datcu

260. Ovidiu Papadima, Anton Pann, „cântecele de lume“ şi folclorul Bucureştilor, 
ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 256 p., ISBN: 978-973-642-221-8, Bucureşti, 
2009 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Spre a se refugia într-un spaţiu în care ideologia comunistă 
nu-i putea perverti gândirea, Ovidiu Papadima se poate de-
dica cercetării, aparent minore, a originii textelor din Spitalul 
Amorului şi a rolului lui Antonn Pann în alcătuirea antologiei.
În realitate, însă, el viza originile liricii române scrise, circula-
ţia universală şi naţională a motivelor, temelor şi textelor peste 
graniţele vremelnice ale ţării şi în special difuziunea cvasi-fol-
clorică a creaţiilor poetice datorate autorilor cunoscuţi ai tim-
pului, sub forma aşa-ziselor „cântece de lume“ la modă între 
1750-1850.        
Printr-o muncă asiduă de documentare, Ovidiu Papadima ajungea să stabilească 
paternitatea unui număr impresionanat de texte din Spitalul Amorului, şi să identi-
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fice, în manuscrise, manifestări lirice româneşti din Transilvania secolelor 
XVII-XVIII şi chiar mai vechi.
E o carte de mari deschideri către trecutul necunoscut, ce aveau să-l ducă pe însuşi 
autorul spre sinteza Ipostaze ale iluminismului românesc (1975).    

261. Ovidiu Papadima, Ghicitoarea. Formele ei de artă, ediţie îngrijită şi antologie de 
ghicitori, de I. Oprişan, 400 p., ISBN: 978-973-642-169-3, Bucureşti, 2009 (Editura 
Saeculum I.O.) 
Descriere:
Ovidiu Papadima a elaborat, în urmă cu cca 4 decenii, un stu-
diu fundamental asupra originilor, semnificaţiilor şi structurii 
artistice a ghicitorii româneşti în context universal, deschizând 
nebănuite perspective asupra speciei în discuţie şi a raporturi-
lor ei cu ansamblul creaţiei noastre populare.
Îl republicam, cu prilejul aniversării unui secol de la naşterea 
autorului, însoţindu-l de o amplă antologie de texte, pentru 
ca volumul să se închege într-un necesar instrument de lucru 
pentru toţi cei interesaţi de spiritualitatea naţională.

262. Ovidiu Papadima, O viziune românească a lumii, ediţie de-
finităvă, revăzută de autor, cu o prefaţă de I. Oprişan, 240 p., 
ISBN: 978-973-642-220-1, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum 
I.O.) 
Descriere:
Alături de Spaţiul mioritic, de Lucian Blaga – cu care a fost ela-
borată în aceeaşi perioadă – O viziune românescă a lumii, de 
Ovidiu Papadima, este cea mai cuprinzătoare şi mai profundă 
încercare de circumscriere a specificului spiritualităţii naţiona-
le, pornind de la folclor.
Trăsăturile definitorii identificate de autor, precum: „nevoia de concret“ a gândirii 
populare, „respectul“ manifestat faţă de cosmos, asimilarea „firii“ la cele umane şi 
întrevederea ei ca o eternă prietenă şi protectoare, „blânda“ integrare a răului „în 
imensa armonie a cosmosului“, prelungirea viziunii pământeşti rurale româneşti 
asupra imaginii cereşti (în speţă a raiului şi a iadului), „privirea cu linişte“ a morţii, 
acceptarea „rânduielii“ ca suprem mecanism, organic, al cosmosului, „optimismul“ 
etnic funciar, privirea muncii ca o sfântă datorie etc. s-au impus, de altfel, drept co-
ordonate indiscutabile ale mentalităţii noastre arhaice.
Repunem lucrarea în circulaţie ca pe-o oglindă a unui mod de 
existenţă şi de gândire aparte –, ce ar putea să ne ajute, fie şi 
din carte –, în afirmarea identităţii noastre în lumea de astăzi.

263. Nicolae Petrescu, Primitivii. Organizare. Instituţii. Credin-
ţă. Mentalitate, ediţia a doua, revăzută şi întregită, îngrijită şi 
prefaţată de I.Oprişan, 480 p., ISBN: 973-642-045-0, Bucureşti, 
2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Primitivii. Organizare. Instituţii. Credinţă. Mentalitate – cea 
mai importantă lucrare ştiinţifică a profesorului Nicolae Pe-
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trescu (fost membru corespondent al Academiei Române) – reprezintă una dintre 
sintezele importante realizate pe această temă în plan mondial.
Deşi publicată în urmă cu aproape şase decenii (1944), ea îşi păstrează – datorită 
fundamentării pe o vastă bibliografie străină şi a interpretării faptelor dintr-o per-
spectivă pluridisciplinară: filosofico-sociologico-antropologico-etnologică – întrea-
ga actualitate.
Lucrarea se publică după forma manuscrisă, substanţial revizuită, întregită şi adusă 
la zi de autor, în anii 1945-1947.

264. Mircea Popescu, Bancuri, anecdote, expresii hazlii, cu o ad-
denda de I. Oprişan, 192 p., ISBN: 973-9200-33-8, Bucureşti, 
2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Din miile (dacă nu chiar zecile de mii) de bancuri, ce exem-
plifică genul, cu circulaţie mai ales în epocile de îngrădire a 
libertăţii, publicăm o primă culegere reprezentativă, cu gândul 
de trezi zâmbetele şi de a-i însenina pe cititori.
Îndeosebi prin bancurile politice, cartea se constituie într-un 
veritabil document istoric de cea mai mare însemnătate pentru 
înţelegerea vremurilor de restrişte de care de-abia am scăpat.

265. Adrian Poruciuc, Rădăcini preistorice ale unor tradiţii româneşti şi sud-est eu-
ropene, 336 p., ISBN: 978-973-642-371-0, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Domeniul folclorului românesc, în ciuda frumuseţii şi unici-
tăţii sale, este practic necunoscut cercetătorilor care nu stăpâ-
nesc limba română; şi ce mult pierd cu asta! De aceea, recenta 
carte a lui Adrian Poruciuc (Prehistoric Roots of Romanian and 
Southeast European Traditions, Institute of Archaeomythology, 
2010) este atât de importantă. Într-o prezentare foarte atracti-
vă, cartea deschide o perspectivă spre comorile arhaice ale tra-
diţiilor româneşti, mai ales spre colinde.“ (Ana Radu Chelariu, 
Colinde, Colinde – Adrian Poruciuc: Studying the Prehistoric 
Roots of Roumanian Carols, Vetiver – Portalul Scriitorilor Ro-
mâno-Americani din New-York, 17 decembrie 2010).             Ana Radu Chelariu

266. Adina Rădulescu, Rituri de protecţie în obiceiurile funerare româneşti, 336 p., 
ISBN: 978-973-642-148-8, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Rituri de protecţie în obiceurile funerare româneşti, la origine teză 
de doctorat, este una dintre cele mai articulate, mai dense şi mai 
bine scrise lucrări de specialitate pe care le-am citit în ultima 
vreme, o contribuţie ştiinţifică serioasă la cunoaşterea şi înţele-
gerea unui sector important al culturii noastre populare. Nico-
lae Constantinescu
Lucrarea autoarei este valoroasă pentru că ajunge, în urma 
cercetărilor proprii, la o concluzie certă: riturile de protecţie 
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funerară catalogate superstiţii, au coerenţă, relevanţă şi sens dacă sunt citite din 
perspectiva gândirii magice care le-a generat.
Studiul se citeşte cu mare interes şi impresionează prin bogăţia şi diversitatea infor-
maţiilor interdisciplinare.                           Ion Ghinoiu

267. Octavian Simu, Mitologia japoneză. Un dicţionar, 256 p., ISBN: 973-642-070-1, 
Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea de faţă oferă, pentru prima dată, cititorului român, 
posibilitatea de a cunoaşte în profunzime fascinanta mitologie 
japoneză.
Reconstituită după străvechile texte nipone, cu grija păstrării 
autenticităţii elementelor definitorii, ce dau contur divinităţi-
lor, ritualurilor, simbolurilor tradiţionale, conceptelor cosmo-
gonice şi teogonice, Mitologia japoneză, înfăţişată de domnul 
Octavian Simu, sub forma unui dicţionar – unic în felul lui în 
cultura europeană – constituie o fereastră larg deschisă către 
lumea japoneză în totalitatea manifestărilor ei.

268. Octavian Simu, Dragonul în imaginarul mitologic, 240 p., ISBN: 978-973-120-
000-2, Bucureşti, 2006 (Editura Vestala)
Descriere:
Lucrarea de faţă identifică şi descrie prezenţa dragonului în 
mitologiile celor mai multe popoare şi civilizaţii, trecând în 
revistă, din diverse perspective: traseul istoric şi geografic al 
apariţiei şi răspândirii mitului, înfăţişarea şi caracteristicile 
„fiziologice“ ale personajului fabulos, implicarea lui în vechile 
mituri ale Extremului Orient şi Orientului Mijlociu, precum 
şi eflorescenţa sa neaşteptată în mitologiile Europei, Africii şi 
Americii sau în Biblie, astronomie, alchimie, în imaginarul ro-
mânesc etc.
Ca urmare a unor asemenea demersuri ştiinţifice, i se dezvăluie dragonului semni-
ficaţiile şi simbolurile cu care a fost reprezentat în creaţiile de artă, echivalentele şi 
înrudirile sale cu lumea vie (biologică), într-o viziune sintetică menită a-i explica per-
manenţa în miturile şi legendele trecutului, prezentului şi viitorului. Octavian Simu

269. Adolf Schullerus, Tipologia basmelor româneşti şi a variantelor lor, conform 
sistemului tipologiei basmului întocmit de Antti Aarne, traducere din limba 
germană de Magda Petculescu, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. 
Oprişan, 176 p., ISBN: 978-973-642-400-7, Bucureşti, 2019 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Etnologul sas Adolf Schullerus a încercat, în perioada interbe-
lică – după tentativa mai veche a lui Lazăr Şăineanu – să ordo-
neze vastul material al prozei populare româneşti, îndeosebi 
cel circumscris basmului, după tipologia lui Antti Aarne, în 
vogă la vremea respectivă. În anii ‚60 ai secolului trecut, Cor-
neliu Bărbulescu a propus o altă structurare, mult îmbunătăţi-
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tă, a tiparelor de basme româneşti. Din păcate, el nu a reuşit s-o finalizeze (sau cel 
puţin nu a încredinţat-o încă tiparului).
În lipsa unui instrument de lucru atât de necesar, nu numai etnologiei, ci chiar sfe-
relor largi ale culturii, ne vedem siliţi să recurgem tot la vechiul „catalog” al lui 
Schullerus, pe care îl publicăm pentru prima dată în versiune românească, însoţit 
(într-o addenda) de câteva materiale teoretice, referitoare la contribuţia autorului 
sau la problemele generale ale clasificării prozei populare.

270. Andreas Schweizer, Itinerarul sufletului în ţinuturile tainice. 
Viziunea vechilor egipteni asupra morţii, traducere de Adela 
Motoc, 192 p., ISBN: 973-9399-15-0, Bucureşti, 1999 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Operă de artă totală“ – cum a fost caracterizată – înfăţişând 
prin imagini (profund nutrite de textele secrete iniţiatice, refe-
ritoare la lumea de dincolo), „cartea“ egipteană Amduat oferă 
omului modern o largă deschidere către înţelesurile şi simbo-
listica „trecerii” şi a vieţuirii sufletului după desprinderea de 
trup în viziunea vechilor locuitori de pe malurile Nilului.
Lucrarea de faţă plasează, pe de o parte, imaginile „cărţii“ Amduat în contextul 
tradiţiei milenare a pictării mormintelor egiptene cu povestea morţii şi reînvierii 
Zeului solar, după trecerea prin lumea tainică a umbrelor, iar , pe de alta, ni le des-
cifrează în perspectiva psihologiei abisale, încercând să ne apropie de sensurile lor 
general umane.
Cartea se traduce pentru prima dată în limba română.

271. Ludwig Adolf Staufe, Basme populare din Bucovina, tran-
scrierea textelor în limba germană şi introducere de Helga Ste-
in; traducere din limba germană, cuvânt introductiv şi note de 
Viorica Nişcov, 352 p., ISBN: 978-973-642-253-9, Bucureşti, 
2010 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Istoric, geograf, etnolog, scriitor şi publicist, Ludwig Adolf 
Staufe (1832-1897) a fost unul din cărturarii germani de sea-
ma ai Bucovinei, în timpul stăpânirii hasburgice, cu contribuţii 
importante în domeniul antropologiei, etnografiei şi folcloru-
lui minorităţilor naţionale din zonă.
A tradus poezie românească în metru original şi a fost unul din primii culegători de 
naraţiuni populare aparţinând diferitelor etnii bucovinene. Ne-a rămas de la el şi o 
culegere de proză populară românească, adunată pe la mijlocul secolului al XIX-lea, 
tradusă îngrijit în germană şi păstrată în arhiva Bibliotecii Naţionale din Viena.
Volumul de faţă „aduce acasă“ această colecţie inedită, importantă atât ca operă de 
pionerat în domeniu, cu grad ridicat de autenticitate, cât şi ca document de epocă – 
mărturie a interesului eficient şi constant al intelectualilor germani pentru folclorul 
românesc.               Viorica Nişcov

272. Lazăr Şăineanu, Ielele sau zânele rele. Studii folclorice, ediţie critică şi prefaţă de I. 
Oprişan, 528 p., ISBN: 978-973-642-313-0, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum I.O.)
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Descriere:
Pe linia lui B.P. Hasdeu, al cărui discipol a fost, şi cu stăpânirea 
mai multor domenii ale spiritualitaţii umane, Lazăr Şăineanu 
a impus un nou standard folcloristicii române de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, egalând, prin opera sa, nivelul european 
şi chiar devansându-l.
Reunim în volumul de faţă tot ce a scris autorul în acest do-
meniu, atât în limba română, cât şi în franceză (afară de marea 
sa lucrare Basmele române în comparaţiune cu legendele anti-
ce clasice şi în legatură cu basmele popoarelor învecinate şi ale 
tuturor popoarelor romanice), întrucât majoritatea cercetărilor 
sale, oferă încă sugestii, mai ales în perspectiva metodologicî, pentru eventualele 
abordări actuale ale culturii populare romane.

273. Ernst Uehli, Mitologia nordic-germanică în perspectiva 
misterelor, traducere din limba germană de Magda Petcu-
lescu, 208 p., ISBN: 973-9399-87-8, Bucureşti, 2001 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
„Biografia zeilor şi misterul omului formează un tot. Omul 
are legile zeieşti din care provine, le-a păstrat în esenţă şi le-a 
repetat în viaţa lui. Mitologia nordic-germanică vede licărind 
pretutindeni organizarea şi moralitatea zeilor… Treimea zeias-
că Odin, Thor şi Freyr reprezintă imaginea iniţială cosmică. 
Omul este copia ei. Această treime se dezvăluie în misterul 
omului.“            Ernst Uehli

274. Elena Niculiţă Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, I–II, format 17 x 
24 cm, ediţie îngrijită şi introducere de Iordan Datcu, 446 + 496 p., ISBN: 978-973-
642-431-1, 978-973-642-432-8, 978-973-642-433-5, Bucureşti, 2019 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Datinile şi credinţele poporului român este 
o operă însemnată, a cărei însemnătate va 
spori cu trecerea timpului, fiindcă, spre 
deosebire de unele lucrări ale contem-
poranilor săi, S.Fl. Marian şi T. Pamfile, 
masiva sa colecţie nu a rezultat din anto-
logarea lucrărilor altora ori din culegerile 
trimise de intermediari, este opera sa per-
sonală, înfăptuită cu mare trudă. Faptul că 
o serie de localităţi din care a cules numeroase texte nu mai fac parte din graniţele 
actuale ale României este încă un motiv ca interesul pentru această lucrare să spo-
rească.         Iordan Datcu  (apud Dicţionarul etnologilor români, 2006)

275. *** Edda, traducere din limba germană de Magda Petculescu; cu un cuvânt înain-
te de Dan Grigorescu, 400 p., ISBN: 978-973-642-387-1, Bucureşti, 2018 (Editura 
Saeculum I.O.)
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Descriere:
Edda – a cărei primă transpunere în limba română o salutăm 
cu bucurie – reprezintă cel mai vechi epos germanic, nu numai 
în privinţa datei când a fost scrisă, ci şi în acea a patrimoniu-
lui de credinţe, obiceiuri şi valori morale, păstrate mai bine în 
îndepărtatele ţinuturi nordice, unde nu au ajuns influenţele re-
ceptate de literatura germanilor de la miazăzi. Aşa cum scria, 
nu de mult, un comentator al poeziei epice a seminţiilor ger-
manice, „în Edda pot fi descoperite cele dintâi portrete ideale 
ale vitejilor din cultura germanică. Poate din cultura medievală 
a întregii Europe. În orice caz, eroii săi sunt fraţii mai vârstnici 
ai celor din Cântecul Nibelungilor“.              Dan Grigorescu

276. *** Legende şi tradiţii din zorii formării poporului român, ediţie îngrijită, prefa-
ţă, note şi comentarii de I. Oprişan, 320 p., ISBN: 978-973-642-465-6, Bucureşti, 
2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Întrucât legendele şi tradiţiile – în lipsa aşa de acută a docu-
mentelor pretutindeni, dar mai ales la noi – transmit ceva, mă-
car din duhul secolelor de mult apuse, am căutat să recompu-
nem, pe epoci mari, istoria oamenilor şi a faptelor lor pe aceste 
locuri prin prisma lor.
Am ales, de aceea, întâmplări şi personalităţi dinaintea seco-
lelor XIV-lea (punct de reper până la 1330; dată care a făcut 
vâlvă prin zdrobirea oştilor ungureşti ale lui Carol Robert de 
Anjou, la Posada).
Rugăm pe toţi cititorii cărora le va cădea în mână cartea, s-o ia doar ca o premisă, ca 
un început de afundare în tainele trecutului nostru aşa de captivant.

277. *** Povestea ţărilor Asiei. Cosmografie românească veche, 
ediţie şi prefaţă de Cătălina Velculescu şi V. Guruianu, ilustraţii 
de Mihaela Dumitru după desene de epocă, 144 p., ISBN: 973-
9200-38-9, Bucureşti, 1997 (Editura Vestala)
Descriere:
Volumul cuprinde cea mai veche cosmografie în limba româ-
nă, datând de la sfârşitul secolului al XVII-lea.
Pământul este descris ca unul din cele patru elemente funda-
mentale ale cosmosului. Pe întinsul lui trăiesc „fiare minunate 
şi groaznice“, alături de fiinţe ciudate, precum amazoanele răz-
boinice sau antipodes „ce umbla cu picioarele spre noi“.
Imagini de poveste despre bogăţii fabuloase: porfir, mărgăritare şi diamante, aur, 
argint şi pietre scumpe sau despre cetăţi, ostroave şi împărăţii cu obiceiuri nemaiau-
zite alternează cu amintiri venind din antichitate.
Cititorul român, desprins cu lumea basmelor, căuta pentru toate o înţelegere pro-
prie, fie în manuscrisele din partea locului, fie în cărţile scumpe aduse cu greutate 
din îndepărtatul Apus.
Textul manuscrisului se publică pentru prima dată integral, însoţit de ilustraţii de 
epocă.                Cătălina Velculescu
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VIII. Seria Cărţile esenţiale ale omenirii

278. Apuleius, Măgarul de aur, traducere şi note de I. Teodorescu, ediţie şi prefaţă de 
Traian Diaconescu, 240 p., ISBN: 973-85648-5-9, Bucureşti, 2002 (Editura Saecu-
lum Vizual)
Descriere:
Romanul lui Apuleius reflectă realităţile materiale şi spirituale 
ale veacului său într-o structură narativă ingenioasă, similară 
cu un scenariu cinematografic, luminat de un mesaj filosofic 
şi religios. Aventurile lui Lucius oglindesc mărirea şi decăde-
rea fiinţei individuale şi sociale a omului şi au o semnificaţie 
existenţială. Opţiunile sale morale, în calitate de martor care 
observă şi comentează, fără putinţa intervenţiei în ordinea lu-
mii, devin lecţii de sociologie aplicată. Apuleius este emul al 
lui Petronius. La nivelul stilului, nu amestecă proza cu versul, 
ca Satyricon-ul, ci interferează comicul cu tragicul, prezintă scene violente, ajunge 
la grotesc şi macabru, conferind burlescului relief crispat. La nivel etic, Petronius 
cultivă o morală imanentă, nu judecă faptele eroilor. Apuleius însă predică o morală 
transcendentă, critică moravurile în lumina motivaţiilor platonice şi isiace. El recu-
perează viziunea mitico-simbolică şi limbajul retoric. Asumându-şi estetici diverse 
– expresionism italic, retorică neosofistă, aticism arhaizant – Apuleius ne-a lăsat 
moştenire un roman de o modernitate incontestabilă. Traian Diaconescu

279. Homer, Odiseea, traducere în proză din greceşte de E.Lovi-
nescu; postfaţă de Traian Diaconescu, 304 p., ISBN: 978-973-
642-354-3, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Odiseea – considerată de mulţi specialişti drept cea mai va-
loroasă creaţie artistică a antichităţii – se retipăreşte în fidela 
traducere (în proză) a lui E. Lovinescu, realizată în maniera 
poveştilor populare. Graţie tălmăcirii marelui critic, cartea de-
vine accesibilă tuturor vârstelor. Traian Diaconescu 

280. Somadeva, Vetalapanciavimsati (Cele 25 de enigme ale De-
monului), în româneşte de Agop Bezerian, 192 p., ISBN: 973-
9211-17-8, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Elaborată de poetul Somedeva (sec. XII), Vetalapanciavimsati 
reprezintă – alături de Ramayana, Mahabharata şi Pancitantra 
– una dintre operele clasice ale literaturii indiene.
Pe firul unei naraţiuni-cadru incitante, sunt reunite 25 de po-
vestiri captivante, de mare frumuseţe, cuprinzând fiecare câte 
o enigmă. În întregul ei, naraţiunea oferă, în final, surpriza 
unei enigme de mari proporţii.
Cartea este prezentată pentru prima dată publicului românesc.
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281. Somadeva, Oceanul poveştilor (Kathasaritsagara), traducere de Agop Bezerian, 
288 p., ISBN: 973-9211-41-0, 973-9200-55-9, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum 
I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Capodoperă a literaturii indiene, datorată poetului Somadeva 
(sec.XI), Oceanul poveştilor reprezintă una dintre cele mai fru-
moase şi mai captivante cărţi ale umanităţii. Stilul alert, intri-
ga savant elaborată, desfăşurarea dramatică, plină de suspans, 
amestecul familiar al fiinţelor fantastico-mitologice în curge-
rea acţiunii, filonul filosofico-moral implicat, polivalenţa sem-
nificaţiilor dau lucrării o rezonanţă aparte.
Tradusă demult în limbile de mare circulaţie, ea îmbracă de-
abia acum haina expresiei româneşti.

282. *** Bhagavagita şi alte texte sanscrite, traducere din limba sanscrită, prefaţă şi 
prezentări de Th. Simensky, 176 p., ISBN: 978-973-642-334-5, Bucureşti, 2017 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere:
Parte efectivă a Mahabharatei, cea mai înaltă, spiritual, compo-
nentă a celebrei epopei, Bhagavadgita (Cântecul venerabilului 
Krisna), deschide larg porţile înţelegerii complexei şi totoda-
tă singularei filosofii hinduse, punctând principalele cerinţe 
ale celor trei mari învăţături asupra felului în care omul poate 
atinge Nirvana (sustrăgându-se lanţului nesfârşit al reîncarnă-
rilor).
Expunerea doctrinelor spirituale îmbracă totodată, în textul 
original – şi păstrează şi în traducerea românească –, în mod 
fericit, haina poeziei alese, încântându-ne multiplu.

283. *** Cântecul Nibelungilor, traducere în proză de Claudiu Pa-
radais, prefaţă de Dan Grigorescu, 206 p., ISBN: 978-973-642-
144-0, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ciclul epic creat, în lumea germanică, în jurul legendei lui Sie-
gfried, a Brunhildei şi a Nibelungilor, reprezintă rodul unei 
lungi şi complicate elaborări. Profunzimea, complexitatea şi 
varietatea temelor, care clădesc laolaltă Cântecul Nibelungi-
lor, personajele şi episoadele acestei poveşti eroice oglindesc o 
nouă viziune asupra Lumii şi destinului, transpusă în cea mai 
frumoasă poemă medievală din câte s-au păstrat până în zilele 
noastre.                 Dan Grigorescu

284. *** Mahabharata, traducere de Th. Simensky, 128 p., ISBN: 
978-973-642-334-5, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Deşi, Theofil Simenschy nu a reuşit să transpună integral Ma-
habharata direct din sanscrită, cum probabil va fi dorit, el a 
tălmăcit două episoade, cu circulaţie oarecum independentă 
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de marele epos (Bhagavadgita; Nala şi Damayanti), şi alte fragmente mai mici, care 
atestă consubtanţialitatea gândirii vechi indiene cu creştinismul.
Ni se relevă astfel că marile opere ale umanităţii izvorăsc dintr-o gândire comună, 
esenţială, care le apropie, în pofida epocilor în care au fost create, şi a formelor cu 
totul diferite de întrupare.

285. *** Panciatantra (Cele cinci cărţi ale înţelepciunii), traducere din limba sanscrită, 
introducere şi cuvânt înainte de Th. Simensky, 336 p., ISBN: 978-973-8455-67-2, 
Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
„Panciatantra este cea mai celebră carte de poveşti, fabule şi 
cugetări din literatura sanscrită şi în acelaşi timp cel mai sim-
plu şi cel mai atrăgător tratat de înţelepciune din câte s-au scris 
vreodată.
Veacuri după veacuri Panciatantra s-a răspândit tot mai de-
parte şi tot mai adânc în literatura cultă şi în cea populară din 
Orient şi din Occident. Azi nu mai e cu putinţă să se studieze 
folclorul vreunui popor european sau asiatic, fără a cunoaşte 
mai întâi Panciatantra.
Panciatantra a fost de la început o operă care avea scop să înveţe arta de a cârmui 
şi înţelepciunea în purtare, sub formă de fabule, poveşti şi cugetări. Ea trebuia să 
servească la educarea prinţilor, după cum o declară şi introducerea. Mai târziu, ea a 
devenit din ce în ce mai mult o carte de educaţie pentru tineret, în genere, nu numai 
pentru fiii de prinţi.“            Th. Simenschy

286. *** Ramayana, povestită în proză de Agop Bezerian, 240 p., ISBN: 973-96550-0-9, 
973-96063-9-3, Bucureşti, 1994 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura 
Vestala)
Descriere:
Operă fundamentală a culturii indiene şi universale – compa-
rabilă cu Iliada şi Odiseea – epopeea Ramayana, veche de peste 
două mii de ani, se înfăţişează publicului românesc în veşmin-
te, pe cât de accesibile, pe atât de plăcute, de mare valoare ar-
tistică, spre a-l încânta prin aura mitologică a întâmplărilor, 
prin derularea palpitantă a acţiunii şi mai ales prin simbolistica 
poetic incifrată.
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IX. Colecţia Basmele popoarelor

287. Hans Christian Anderesen, Basme şi poveşti, traducere din 
limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian, 416 p., ISBN: 978-
973-8455-09-x, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Hans Christian Andersen s-a impus, alături de Charles Perrault 
şi fraţii (Jacob şi Wilhelm) Grimm, drept unul dintre cei mai 
îndrăgiţi scriitori ai copiilor din întreaga lume.
Le redăm tinerilor cititori români, basmele şi poveştile sale, 
într-o traducere nouă, în consonanţă cu evoluţia limbii, în cea 
mai bogată culegere publicată vreodată la noi.

288. Simion Teodorescu-Kirileanu, Poveşti basarabene, ediţie în-
grijită şi prefaţă de I. Oprişan, 272 p., ISBN: 978-973-120-081-
1, Bucureşti, 2014 (Editura Vestala)
Descriere:
Simion Tedorescu-Kirileanu este primul folclorist care culege 
– chiar în zilele reunirii Basarabiei cu România (martie 1918) 
– basme de dincolo de Prut, încercând să dovedească unitatea 
spirituală indestructibilă a întregului spaţiu etnic naţional.
Înregistrate într-o perioadă când basmul pulsa în plinătatea 
forţelor sale, textele adunate de S. Teodorescu-Kirileanu, de la 
buni povestitori, sunt printre cele mai frumoase din tot ce s-a 
cules între Prut şi Nistru. În orice caz, ele conţin o arhaitate deosebită de subtext, 
datorată ruperii de-a lungul a circa un secol a legăturilor fireşti între cele două ma-
luri ale râului despărţitor de fraţi. 

289. Richard Kunisch, Bucureşti şi Stambul. Schiţe din Ungaria, 
România şi Turcia, traducere din limba germană, prefaţă şi 
note de Viorica Nişcov, 256 p., ISBN: 973-9399-54-1, Bucu-
reşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„În descrierea unui voiaj în ţările române, germanul K[unisch] 
povesteşte legenda Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar înţele-
sul alegoric ce i-am dat este că geniul nu cunoaşte nici moarte 
şi numele lui scapă de simpla uitare, pe de altă parte, însă, pe 
pământ nu e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi feri-
cit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc“.   Mihai Eminescu

290. Maria, Regina României, Poveşti, vol. I-II, ediţie îngrijită şi 
studiu introductiv de I. Oprişan, 240 p., ISBN: 978-973-642-
353-6, Bucureşti, 2015 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Deşi a scris în altă limbă, neajungând niciodată să se poată fo-
losi ca scriitoare de limba română, Regina Maria îşi lasă, cel 
puţin în poveşti, dincolo de intervenţia traducătoarelor, am-
prenta unei fiinţe îndeaproape familiarizată   cu satul şi gân-
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direa eroilor evocaţi, pe care îi înfăţişează din interior, ca o „regină“ a lor, nu ca o 
străină, cu ochii turistului.
Ea vibrează când scrie şi plânge sau se bucură o dată cu personajele sale.
Sunt carate pentru care textele Reginei Maria a României ar putea fi, dacă nu inte-
grate literaturii române, măcar prezentate şi preţuite în marginile ei.

291. I. Oprişan, Basme 
fantastice româ-
neşti, vol. I-III, 
350+400+368 p.; 
ISBN: 973-9418-
86-4, 973-9418-87-
2, 973-9418-88-0, 
973-9418-89-9, Bu-
cureşti, 2005 (Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Sunt reproduse în cele 13 vol. publica-
te deocamdată texte culese de o singură 
persoană, după o metodă proprie, cu am-
ple chestionări despre fiecare basm, din 
întreg spaţiul etnic românesc şi de din-
colo de graniţele actuale ale ţării. E cea 
mai amplă şi mai importantă colecţie de 
basme autentic româneşti.

• I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, 
vol. IV, tom 1–2, 
Basme superstiţi-
os–religioase, 336 
+ 336 p., ISBN: 973-
9418-86-4, 978-
9 7 3 - 1 2 0 - 0 4 3 - 9 , 
978-973-120-044-
6, Bucureşti, 2009 
(Editura Vestala)

• I. Oprişan, Basme 
fantastice româ-
neşti, vol. V–VII, 384 + 368 + 368 p., 
ISBN: 973-9418-86-4, 978-973-120-005-
7, 978-973-120-006-1, 978-973-120-007-
1, Bucureşti, 2006 (Editura Vestala)

• I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, 
vol. VIII–IX - Basme ale înţelepciunii, 
352 + 320 p., ISBN: 973-9418-86-4, 978-
973-120-037-8, 978-973-120-038-5, Bu-
cureşti, 2008 (Editura Vestala)
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• I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, 
vol. X–XI - Basme nuvelistice, 416 + 352 
p., ISBN: 973-9418-86-4, 978-973-120-
057-6, 978-973-120-056-9, Bucureşti, 
2009 (Editura Vestala)

• I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, 
vol. XII - Străvechi poveşti extraordi-
nare păstrate de românii din Covasna 
şi Harghita, 288 p., ISBN: 978-973-120-
095-8, Bucureşti, 2018 (Editura Vestala)

Descriere:
Românii din Harghita şi Covasna mai păstrează încă – deşi 
printr-un număr din ce în ce mai restrâns de povestitori (ca 
peste tot în ţară şi oriunde în lume) o salbă de basme de cea 
mai mare frumuseţe şi de o vechime incomensurabilă.
Ele sunt exemplificate în volumul de faţă printr-un larg reper-
toriu – întregistrat doar parţial – de la unul dintre marii nara-
tori, care ne transmite întreaga forţă artistică a ceea ce trebuie 
să fi fost până nu demult aceste istorisiri fantastice de excepţie.

292. Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, Poveştile Pe-
leşului, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 160 p., ISBN: 
978-973-642-362-8, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Mai mult decât poeziile, piesele de teatru, impresiile, cugetările 
şi restul prozei, purtând semnătura Carmen Sylva, Poveştile 
Peleşului relevă în mod cu totul aparte puterea creatoare a au-
toarei şi înălţimea la care ea putea ridica un text.
Pornind, evident, de la legendele româneşti despre formele de 
relief din zona Sinaia, regina Elisabeta le dezvoltă în maniera 
fantasticului gotic, cu un vibrant patos participativ la viaţa per-
sonajelor, imprimând prozelor din volum o tulburătoare notă lirico-poemică.
Scris în limba lui Goethe, volumul, apărut în mai multe ediţii, a stârnit vii ecouri în 
spaţiul germanic.
Traducerea română sugerează în bună măsură valoarea originalului.
Volumul apare ca un omagiu adus Reginei la împlinirea unui secol de la stingerea 
ei din viaţă.

293. D. Stăncescu, Sur-Vultur. Basme culese din gura poporului 
român, ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Iordan 
Datcu, 320 p., ISBN: 973-9399-59-2, Bucureşti, 2000 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Colecţia clasică de basme populare a lui Dumitru Stăncescu 
(1866-1895), tipărită în şapte cărţi, între anii 1885 şi 1895 (în-
sumând 57 de poveşti), constituie un moment de seamă – 
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comparabil doar cu acela reprezentat de colecţia lui Petre Ispirescu – în istoria cule-
gerii proziei noastre populare, prin preocuparea folcloristului de a aduna texte de 
mare expresivitate şi de a păstra oralitatea poveştilor, conciziunea şi claritatea lor, 
modul alert de expunere specific povestitorilor din Muntenia.          Iordan Datcu

294. *** Basme siberiene şi de pe drumul marilor invazii, antolo-
gie şi prefaţă de I.Oprişan, traducere de Crina Decusară-Boc-
şan, Eleonora Gheorghiţă şi Magda Petculescu, 368 p., ISBN: 
978-973-642-443-4, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Căutând forme arhaice ale basmului universal, am descoperit 
în Siberia şi pe drumul  marilor invazii, care coincide uneori 
cu drumurile celebre ale mătasii, ceaiului, mirodeniilor, porţe-
lanului, etc. povestiri rafinate, închegate în structuri nu o dată 
desăvârşite  artistic, cu sensuri profunde, care fac dovada unei 
îndelungate cizelări şi a unor suprapuneri pluriculturale.
Oferim prin volumul de faţă, nu numai texte de o aleasă frumuseţe, ci şi un posibil 
punct de reper pentru cei interesaţi de originile şi specificul basmului românesc, 
care, judecat prin comparaţie, îşi dezvăluie atât dependenţa tematico-motivică şi 
structurală de basmul euro-asiatic, dar şi vocea sa singulară, individualizatoare.

295. *** Tom Tit Tot. Basme şi poveşti englezeşti, prefaţă de Dan Grigorescu, traducere 
de Daniela Bezerian, 208 p., ISBN: 973-9399-58-4, Bucureşti, 2001 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Total necunoscute cititorului român, basmele şi poveştile po-
pulare englezeşti îşi relevă, prin această primă traducere masi-
vă, surprinzătoarea valoare artistică.
Vechi motive de circulaţie universală se materializează, pe teri-
toriul Angliei, în întruchipări artistice de o rară frumuseţe şi de 
un neaşteptat zbor al fanteziei, după cum evenimente şi perso-
naje reale sunt proiectate pe fundal fabulos, căpătând atribute-
le unor adevărate fapte şi figuri plăsmuite de închipuire.
Prin volumul Tom Tit Tot. Basme şi poveşti populare englezeşti, pătrundem într-un 
univers fascinant, care ne înlesneşte, între altele, o mai profundă înţelegere a marii 
literaturi engleze şi, în primul rând, a dramaturgiei lui Shakespeare. Dan Grigorescu
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X. Colecţia Enigmele Universului

296. Mihai Gheorghe Andrieş, Destinul co-
morilor celebre. Extraordinarele aven-
turi şi descoperiri ale căutătorilor de 
comori, 304 p., ISBN: 973-9211-04-6, 
973-9200-06-0, Bucureşti, 1995 (ed. I; ed. 
a II-a) (Editura Saeculum I.O. în colabo-
rare cu Editura Vestala) 
Descriere:
Comorile au exercitat întotdeauna asupra 
minţii umane o extraordinară fascinaţie, 
prilejuind, nu o dată, crime oribile, războaie şi masacre.
Istoria căutării, descoperii şi trecerii dintr-o posesie într-alta (prin jaf şi omor) sau a 
pierderii şi distrugerii comorilor celebre e relatată într-o manieră plăcută şi incitan-
tă în cartea de faţă, dorită mereu de toţi cititorii.

297. Mihai Gheorghe Andrieş, Ultimul oraş al Atlantidei, ediţia a 
II-a, revizuită şi amplificată, 336 p., 973-9211-73-9, 973-6200-
59-1, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
Din sumar: Dzibiltcheltan; oraşul pierdut; Cele trei vieţi ale 
Atlantidei; Constructorii de piramide; Incursiune în extraor-
dinar; Marele paradox; Tiahuanaco; Atlantida andină; Thera; 
ultimul tărâm al atlanţilor…

298. Mihai Gheorghe Andrieş, Enigmele oceanului planetar, 304 
p., ISBN: 973-9211-03-8, 973-9200-05-2, Bucureşti, 1995 (Edi-
tura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
După cum relevă chiar titlul, autorul face, în lucrarea domniei 
sale, incursiuni în lumea misterelor şi a tainelor nedezlegate 
încă ale vieţuirii în afundurile oceanelor şi mărilor şi aduce în 
discuţie tematica insulelor gigantice (tip Atlantida) sau a con-
tinentelor înghiţite de ape (continentul Mu).
E o carte cu totul specială, unică în cultura română şi chiar 
universală.

299. Peter Andreas, Rose Lloyd Davies, Ştiinţele secrete. Secrete-
le templelor. Evanghelii dispărute. Viaţa neştiută a lui Iisus, 
traducere de Emanuel Şandru, 176 p., ISBN: 973-9399-76-2, 
Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Din sumar: Zborul sufletesc al învăţăceilor din templu. Apă 
până la gâtul Sfinxului. Evangheliile din nisipul Nilului. Teroa-
rea templului lui Osiris. Misterele lui Iisus Hristos. Dansul 
apostolilor. A ajuns Iisus până în Tibet… şi a murit el pe cruce? 
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Ierarhia îngerilor. Hermes – întreit măritul. În căutarea Graalului. Cosmosul infor-
maţiilor. Şcoli moderne ale misterelor. Noua ştiinţă a Divinului.

300. Horst Bergmann, Frank Rothe, Codul piramidelor, traducere de Magda Petcu-
lescu, 256 p., Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Codul piramidelor este una dintre cărţile revelatorii asupra me-
sajelor lăsate de străvechii locuitori ai Terrei.
În perspectiva interpretărilor matematice, autorii descoperă 
în structura piramidelor şi în topografia amplasării lor în spa-
ţiu, câteva cifre constante – adevărate elemente ale unui limbaj 
ascuns – care transmit informaţii precise despre dimensiunile 
sistemului solar, despre relaţiile dintre Soare şi celelalte planete, 
despre Pământ în mod deosebit şi despre crugul ceresc, în genere.
Identificând aceleaşi coduri în structura ADN-ului şi a atomu-
lui, Horst Bergmann şi Frank Rothe sunt îndreptăţiţi să creadă în nivelul extrem de 
înalt al civilizaţiei constructorilor de piramide şi să spere în posibilitatea descifrării 
şi a altor taine, care ar putea revoluţiona înţelegerea noastră despre lume şi viaţă.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.

301. Charles Berlitz, Triunghiul Bermudelor. Incredibila poveste 
a dispariţiilor misterioase, traducere de Agop Bezerian, 224 
p., ISBN: 973-96816-7-0, 973-96817-5-1, Bucureşti, 1995 (Edi-
tura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Bestseller tipărit în milioane de exemplare pe cele mai diverse 
meridiane ale pământului, Triunghiul Bermudelor, de Charles 
Berlitz, a devenit cartea cea mai cunoscută – clasică în do-
meniu – despre fascinanta fereastră către ale dimensiuni spa-
ţio-temporale, pe care o reprezintă zona Bermudelor.

302. James Churchward, MU continentul dispărut, traducere de 
Ştefania Brăileanu, 288 p., ISBN: 973-9211-09-7, 973-9200-11-7, Bucureşti, 1998 
(Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Pe baza cercetării misterioaselor plăci de la Nacaal (India), a inscripţiilor sacre me-
xicane, vechi de circa 12-15.000 de ani şi a unei ample documentări de peste 50 
de ani, pe ambele ţărmuri ale Pacificului, autorul ajunge la tulburătoarea concluzie 
(demonstrată în carte) că „pe Terra a existat o cultură inco-
mensurabil de veche [dezvoltată pe continentul dispărut Mu], 
în multe privinţe superioară celei prezente, mai ales în ceea ce 
priveşte problemele şi lucrurile esenţiale, care de-abia acum in-
tră în sfera noastră de preocupări“.
În viziunea lui James Churchward, culturile din India, Babilon, 
Persia, Egipt, Yucatan (Maya) descind din această străveche 
cultură primordială, înfloritoare, în urmă cu circa 20.000 de 
ani, pe continentul din mijlocul Pacificului.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.
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303. James Churchward, Copiii continentului MU, traducere de Mihai Popescu, 208 p., 
ISBN: 973-9399-06-1, 973-9200-89-3, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în co-
laborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Copiii continentului Mu continuă celebra lucrare Mu – conti-
nentul dispărut, urmărind extensiunea primei civilizaţii şi cul-
turi a omenirii spre Est şi Vest, prin supravieţuitorii cataclis-
mului din Pacific.
Convingerea autorului este că vechile civilizaţii din China, 
India, Atlantida, America de Sud, Egipt, Babilon, Grecia sunt 
continuatoarele – evident la alt nivel – a germenilor de cultură 
materială şi spirituală preluaţi din dispărutul continent Mu.
Ipoteza este argumentată cu probe documentare extrase din 
arhive şi colecţii inaccesibile astăzi, precum şi cu dovezi intui-
tive captivante.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.    

304. James Churchward, Simbolurile sacre ale continentului MU, traducere din limba 
engleză de Mihai Popescu, 176 p., ISBN: 973-9418-26-0, Bucureşti, 2001 (Editura 
Vestala)
Descriere:
În continuarea volumelor MU - continentul dispărut şi Copiii 
continentului MU, James Churchward urmăreşte în Simboluri-
le sacre ale continentului MU (tradusă acum pentru prima dată 
în româneşte) extensiunea în spaţiu, utilizarea şi menţinerea în 
substanţa diverselor religii străvechi a unor elemente formale 
(singurele depistabile peste timp) ce şi-ar avea originea în spi-
ritualitatea continentului dispărut.
Înaintea multor cercetători moderni, autorul întreprinde o 
captivantă incursiune în istoria religiilor, identificând câteva 
punţi de legătură comune.  

305. Jerome Clark, Enciclopedia fenomenelor inexplicabile, traducere de Agop Bezeri-
an, 560 p., ISBN: 973-9399-19-3, 973-9200-97-4, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum 
I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Înfăţişând în cuprinsul unei singure cărţi cele mai cunoscute 
apariţii stranii, întâmplări incredibile şi fenomene fizice anor-
male, care au intrigat mintea umană de-a lungul timpului, 
Jerome Clark le supune metodic unei acerbe examinări critice 
cu dorinţa de a înlătura impostura şi de a face ca raţiunea să 
triumfe.
Dar, în pofida invocării ultimelor cuceriri ale ştiinţei, autorul 
se vede nevoit să constate că misterul persistă şi că întrebările 
continuă să-şi aştepte răspunsul.
E poate cea mai formidabilă demonstrare a tăriei inexplicabilului.
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306. Vasile Constantinescu, Apocalipsa decodificată sau schimbarea algoritmului, 
224 p., ISBN: 973-642-023-X, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Apocalipsa nu reprezintă un „infern“ al viitorului, cum am fost 
obişnuiţi să credem; este o alegorie în ale cărei simboluri sunt 
codificate mari enigme ale trecutului.
În textul ei este incifrată o întreagă istorie simbolică a Omului 
pe Terra, a Terrei în raport cu Soarele, iar într-o anumită mă-
sură chiar a Sistemului Solar, pe durata a 70 de milioane de ani.
Nu suntem prima umanitate pe pământ, ci a patra, cu o vechi-
me de numai 14,5 mii de ani din timpul adamic global de 16,56 
milioane de ani.
Această istorie simbolică poate părea incredibilă, totuşi este adevărată în sine. De 
unde şi dubla semnificaţie a cărţii de faţă: Apocalipsa decodificată sau Schimbarea 
algoritmului.            Vasile Constantinescu

307. Vasile Constantinescu, Între alfa şi omega. Adam şi Eva în cer şi pe pământ, 256 
p., ISBN : 973-85867-9-8, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Nimic nu este ce pare să fie în textele pe care ni le-a transmis Tradiţia.
Am moştenit din copilăria omenirii un „certificat de naştere” 
codificat, pe baza căruia – în lipsa „cheilor” de interpretare, 
luând cuvintele şi cifrele în sensul lor obişnuit – ne-am conce-
put o „autobiografie” ce sună ca un basm al tuturor enigmelor, şi 
încă unul pe cât de fantezist pe atât de straniu, complet ocult în 
privinţa trecutului, plin de înfricoşări în privinţa viitorului.
Întreaga istorie oficială clădită pe tradiţii, mai vechi sau mai 
noi – începând cu cea biblică şi încheind cu cea ştiinţifică – tre-
buie regândită în spirit realist: din perspectiva istoriei simbolice care ne-a premers, 
pentru a-i redescoperi sensurile logice de dincolo de memoria ce le-a pierdut. Şi, în 
ultimă instanţă, pentru a afla Adevărul despre cine suntem în realitate, pe Pământ şi 
în Univers.             Vasile Constantinescu

308. Manfred Dimde, Puterea vindecătoare a piramidelor, traducere din limba germa-
nă de Emanuel Şandru, 224 p., ISBN: 973-9399-50-9, Bucureşti, 2001 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Timp de secole, piramidele au fost considerate drept monu-
mente ale unui exagerat cult al morţilor, mausolee gigantice ale 
unor faraoni megalomani. Cercetările ezoterice de până acum 
au pornit de la două premise greşite: piramidele au fost luate în 
considerare izolat şi, în al doilea rând, s-au căutat efecte ener-
getice numai în interiorul constucţiilor.
În cartea de faţă, Manfred Dimde urmează un curs total diferit: 
cu ajutorul specialiştilor, el a măsurat şi cercetat complexul de 
la Gizeh ca un întreg.
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După mai mulţi ani de investigaţii şi nenumărate călătorii în Egipt, autorul a ajuns 
la un rezultat senzaţional: în perioada de înflorire a Egiptului faraonilor, întregul 
complex de la Gizeh servea drept staţie de recepţie şi transformare pentru energii 
cosmice şi terestre. În anumite puncte şi linii între piramide pot fi probate şi astăzi 
potenţiale ridicate de energie, cu oscilaţii foarte variate. Printr-o întrebuinţare spe-
cială a acestor forţe ale naturii, preoţii şi faraonii puteau să-şi sporească, după dorin-
ţă, energiile fizice şi psihice; în plus, puteau să prevină un mare număr de boli.

309. W.Scott-Elliot, Legendele Atlantidei si ale Lemuriei dispăru-
te, traducere de Mihai Popescu, 160 p., ISBN: 973-642-056-6, 
Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Pornind de la tradiţiile ezoterice, ocultate, marele iniţiat W.Sco-
tt-Elliot înfăţişează istoria legendară a celor două continente 
(Atlantida, în Oceanul Atlantic şi Lemuria, în Oceanul Indian).
Ne aflăm în faţa unei reconstituiri fascinante, la hotarul dintre 
istorie şi mit, a lumii străvechi, primare, şi a civilizaţiei şi cultu-
rii ei, din care s-au nutrit civilizaţiile şi culturile antice sub sem-
nul cărora s-a dezvoltat, incontestabil, spiritualitatea modernă.

310. Dan Grigorescu, Civilizaţii enigmatice din Nordul Americii, 
320 p., ISBN: 973-9399-66-5, Bucureşti, 2001 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Prin intermediul lucrării de faţă suntem purtaţi în negura isto-
riei continentului american, dezvăluindu-ni-se urme de supra-
vieţuire incredibilă a unor civilizaţii absolut fascinante.

311. Dan Grigorescu, Druizii şi lumea lor enigmatică, 320 p., 
ISBN: 973-642-038-8, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Preoţi, profeţi, barzi sau vrăjitori? O întrebare la care cercetă-
torii rolului social şi spiritual jucat de druizi în istoria celtă nu 
au aflat încă răspuns.
La fel, despre religia vechilor celţi s-au propus explicaţii con-
troversate.
Cartea de faţă încearcă să pună în evidenţă teoriile cele mai 
coerente, susţinute de faptele istoriei şi de documentele arheo-
logice.                 Dan Grigorescu

312. Dan Grigorescu, Pietrele de la Stonehenge tac, 304 p., ISBN: 
973-93991-05-3, 973-9200-88-5, Bucureşti, 1998 (Editura Sae-
culum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
În mijlocul unei câmpii din sud-vestul Angliei, stă, de 4.000 
de ani, o construcţie ciudată despre care, după câteva secole de 
cercetări, nu se ştie încă precis cine a ridicat-o, cum şi în ce scop.
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Încercăm să desluşim unele răspunsuri în tăcerea pietrelor de la Stonehenge.  
  Dan Grigorescu

313. D. Kalmusky, Semnele Apocalipsei, 176 p., ISBN: 973-3999-34-7, Bucureşti, 1999 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cartea aceasta are darul de a ne pune la grea încercare mul-
te certitudini ştiinţifice. Oare e atât de eronat darwinismul? 
Traversează o criză atât de acută ştiinţa originilor? A existat, 
într-adevăr, omul înaintea maimuţei? Suntem subiecţi ai unor 
experimente de corecţie şi transfer? Meritul fundamental al lu-
crării nu e acela că întrevede un cataclism mondial viitor, ci că 
face analiza rece, eliberată de orice prejudecăţi, a unuia pre-
zent.             Walt T. Bradford
Premisa biblică de la care porneşte demonstraţia cărţii e natura etern rea a omului. 
Dacă bunul simţ e înlocuit de bestialitatea politică, iar ştiinţa se insinuează în locul 
religiei, dacă arbitrarul ia locul legii, atunci înseamnă că în lume s-au ivit destule 
semne ale celui din urmă act de corecţie a acestuia: Apocalipsa.    Alex Ungureanu

314. Leo P. Kendall, Diamante faimoase şi fatale. Istoria, misterul şi legendele celor 
mai preţioase nestemate din lume, traducere de Agop şi Daniela Bezerian, 240 
p., ISBN: 973-642-033-7, 973-85867-4-7, Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O. în 
colaborare cu Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Râvnite de bogătaşii lumii şi de capetele încoronate, diamante-
le faimoase au stârnit mari pasiuni şi lupte pentru intrarea în 
posesia lor.
Istoria descoperirii diamantelor celebre, a configurării mitu-
rilor create în jurul lor şi a peripeţiei trecerii acestora de la o 
personalitate şi de la o coroană la alta este înfăţişată captivant 
în paginile cărţii de faţă, sub forma unei incursiuni în civiliza-
ţia şi cultura umanităţii.
Lucrarea se publică pentru prima dată în limba română.

315. Victor Kernabach, Enigmele miturilor astrale, cu o prefaţă de 
I. Oprişan, 288 p., ISBN: 973-9211-19-4, 973-9200-17-6, Bu-
cureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura 
Vestala)
Descriere:
Ne-au vizitat sau nu ne-au vizitat extratereştrii?
Iată întrebarea fundamentală a acestei cărţi. Bazat pe o profun-
dă şi îndelungată documentare, Victor Kerenbach dă un răs-
puns afirmativ, surprinzându-ne prin mulţimea, diversitatea şi 
imprevizibiulul argumentelor utilizate.

316. Martin A. Koenig, Hans Heierli, Marile catastrofe geologice, traducere de Adela 
Motoc, 272 p., ISBN: 973-9211-85-2, 973-9200-68-0, Bucureşti, 1998 (Editura Sae-
culum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
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Descriere:
În orice clipă, Bucureştiul şi multe alte mari oraşe ale lumii pot 
deveni ruine. Ameninţarea e perpetuă. Cutremurele sunt im-
previzibile. Nimeni nu ştie exact când se vor dezlănţui…
Cartea de faţă face o incursiune în istoria marilor cataclisme 
naturale, prezentând urmările lor dezastruoase asupra vieţii 
umane. Cutremurelelor din România li se dedică un capitol 
special.
Lucrarea apare pentru prima dată în traducere românească.

317. Helmut Höfling, OZN, preistorie, monştri. Marea carte a 
faptelor senzaţionale, traducere de Costache Popescu şi Ma-
ria Popescu, 256 p., ISBN: 973-9211-13-5, 973-9200-14-1, Bu-
cureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura 
Vestala)
Descriere:
Abordând dintr-o perspectivă profund critică controversatele 
opinii despre vizita unor fiinţe stelare pe pământ, despre natu-
ra OZN-urilor şi despre supravieţuirea până în zilele noastre a 
unor monştrii dispăruţi în urmă cu sute de mii de ani, autorul 
dă o bază ştiinţifică reală „ipotezei extraterestre“ şi prezenţei 
miraculoase printre noi a unor vieţuitoare preistorice.
Săgeţile sale se îndreaptă în special împotriva teoriilor lui Erich von Däniken, care 
au provocat o nedorită demonetizare a mai tuturor chestiunilor luate în discuţie.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.

318. Os. Kuhlen, Sistemul ocult de dominare a lumii. Istoria se-
cretă a umanităţii, 304 p., ISBN: 978-973-642-390-1, Bucu-
reşti, 2018 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Omenirea nu ştie încă de unde vine şi încotro se îndreaptă. 
Marile taine ale existenţei şi sensurile istoriei sunt păstrate sub 
cheie în cercuri închise, extrem de reduse.
Autorul cărţii de faţă [un pseudonim] încearcă să ridice vălul 
ignoranţei voit cultivate de ştiinţa oficială, prezentând publicu-
lui larg perspective nebănuite.
Citind cu atenţie cartea, începem să învăţăm cine suntem.

319. Aurel Lecca, Lumi dispărute. În căutarea Atlantidei, 192 p., 
ISBN: 978-973-642-440-3, Bucureşti, 2020 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Aurel Lecca a scris cea mai documentată şi mai incitantă carte 
despre Atlantida din tot ce s-a publicat în acest sens în lume.
Pornind de la mărturiile lui Platon despre misteriosul pământ 
dispărut, el înfăţisează toate ipotezele formulate până acum în 
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legătură cu Atlantida, purtându-ne de-a lungul şi de-a latul Terrei, după cum diverşi 
autori au plasat-o ipotetic.
Căutând să identifice coordonatele geografice ale Atlantidei, Aurel Lecca ne invită la 
o ispitioare călătorie în trecutul fascinant al planetei pe care trăim.

320. Victoria LePage, Shambhala, traducere de Agop şi Daniela Bezerian, 304 p., ISBN: 
973-642-020-5, 973-85648-8-3, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O. în colabora-
re cu Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Tărâm misterios, încărcat cu toate calităţile aspiraţiei umane, 
Shambhala a devenit în imaginaţia ultimului secol un loc pa-
radisiac, situat undeva în ţinuturile muntoase ale Tibetului sau 
(prin asociere cu alt simbol: Agartha) în străfundurile Terrei.
De acolo, din acea lume (cu putere de previziune a viitorului), 
guvernată de înţelepciune, trăind în alt timp, se aşteaptă mân-
tuirea civilizaţiei noastre.
Cartea de faţă – bazată pe profunda cercetare a tradiţiilor stră-
vechi asiatice – încearcă să descopere elementele reale din care s-a constituit fasci-
nanta utopie.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în româneşte.

321. Paul Liekens, Efectul de piramidă, traducere de Andreea Niculescu, 176 p., ISBN: 
973-9211-47-X, 973-9200-39-7, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum I.O. în colabo-
rare cu Editura Vestala)
Descriere:
Descoperirea în ev modern a profundului mesaj ştiinţific trans-
mis de marea piramidă a declanşat o serie de cercetări privitoa-
re la înţelesurile încă nedescifrate ale celei de a şaptea minune a 
lumii. Cu acest prilej s-a constatat că piramida constituie – în-
tre altele – o formă de captare şi de amplificare a energiei cos-
mice şi că, în sfera ei de acţiune, viaţa se regenerează incredibil. 
E tocmai ceea ce caută să demonstreze autorul cărţii pornind, 
în bună măsură, de la propriile-i experienţe în această direcţie.

322. Fosco Maraini, Tibetul secret, traducere de Mihaela Şchiopu, 
416 p., ISBN: 973-9399-81-9, Bucureşti, 2002 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Spre deosebire de toţi „exploratorii“ anteriori ai Tibetului, 
care au căutat cu orice preţ faptul ieşit din comun, Fosco Ma-
raini (colaborator şi fotograf al celebrului orientalist Giuseppe 
Tucci) se afundă în intimitatea umană tibetană, surprinzând 
cu căldură şi talent artistic aspecte încă nerelevate (multe din 
ele dispărute după cucerirea chineză) ale vieţii tradiţionale de 
pe „Podişul lumii“.
Misterul, faptul tainic, credinţele şi practicile prebudiste stră-
vechi (de tip şamanic) apar, cu atât mai frapante, cu cât ne sunt 
dezvăluite în contextul vieţii cotidiene, care le dă coloratura 
obişnuitului.
Lucrarea, tradusă pentru prima dată în româneşte, te cucereşte prin noutate şi im-
previzibil, asemenea unui veritabil roman de aventuri.
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323. Horia Matei, Enigmele Terrei, vol. I-II, 
ediţie definitivă, 368+368 p., ISBN: 973-
97020-1-5, 973-1200-00-1, Bucureşti, 
2004 (Editura Saeculum I.O. în colabora-
re cu Editura Vestala)
Descriere:
Una dintre cele mai iubite cărţi de acum 
2-3 decenii în urmă a fost revizuită sub-
stanţial şi actualizată (ca informaţie) de 
autor cu puţină vreme înainte de a se stin-
ge din viaţă.

324. Dan Adrian Olaru, La hotarul enigmelor. Un tur de orizont al ultimelor descope-
riri ştiinţifice, 240 p., ISBN: 973-85867-6-3, Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum Vi-
zual)
Descriere:
Subintitulată Un tur de orizont al ultimelor descoperiri ştiinţifi-
ce, lucrarea lui Dan Adrian Olaru La hotarul enigmelor pre-
zintă cercetările de ultimă oră, care îngustează aparent spaţiul 
misterelor, dând certitudinea elucidării cel puţin al unora din-
tre vechile întrebări care au frământat mintea umană.
Închizând, însă, anumite uşi, noile cercetări – o dovedeşte cu 
prisosinţă lucrarea – deschid alte porţi şi mai tulburătoare, că-
tre enigmaticul necunoscut, înflăcărându-ne şi mai mult ima-
ginaţia şi amplificând dorinţa de stăpânire a Tainei. Căci, în mod paradoxal, domnia 
Tainei nu anihilează cunoaşterea ştiinţifică, ci o stimulează, dându-i aripi în înfrun-
tarea fără de sfârşit cu zona de umbre şi preumbre în care este angrenată.

325. Felix R. Paturi, Marile enigme ale lumii, traducere de Mihai Popescu, 308 p., ISBN: 
973-9211-99-2, 973-9200-83-4, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colabora-
re cu Editura Vestala)
Descriere:
Sinteză originală, bazată pe ultimele descoperiri ştinţifice, Ma-
rile enigme ale lumii prezintă cititorului cele mai importante 
întrebări, rămase fără răspuns, care au frământat omenirea 
de-a lungul secolelor. Febra disputelor despre diversele mistere 
ale lumii e amplificată de sugestivul material ilustrativ, ce ne 
introduce profund emoţinal în atmosfera subiectelor abordate.
Din sumar: Menhirele • Mesajul secret al faraonilor • Minunile 
lumii antice • Nazca • Misterele din Insula Paştelui • Regina din 
Saba • Regele Arthur. Anatomia unui mit • Ulise • Ghilgameş • 
Potopul • Atlantida • Inexplicabilul Triunghi al Bermudelor etc.

326. Cornelia Petratu, Bernard Roidinger, Mesaje ale unei alte civilizaţii. Pietrele din 
deşertul Ica, traducere de Ana-Maria Iosup, 222 p., ISBN: 973-9211-10-0, 973-
9200-12-5, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
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Descriere:
Pe linia mai vechilor dispute privitoare la originea şi semnifi-
caţia pietrelor gravate din deşertul Ica, autorii propun o ade-
menitoare ipoteză. Practic, ei prezintă misterioasele pietre re-
prezentând oameni privind stelele cu luneta, oameni călărind 
dinozauri, oameni efectuând trepanaţii etc, drept mesaje ale 
unei străvechi civilizaţii dispărute.
Cartea se traduce pentru prima dată în România.

327. Jenny Randles, Înconjuraţi de OZN-uri, traducere de Agop Be-
zerian, 190 p., ISBN: 973-9211-51-8, 973-9200-43-5, Bucureşti, 
1997 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Specialistă recunoscută pe plan mondial în domeniul UFO-lo-
giei, Jenny Randles încearcă să circumscrie elemente tipice 
care definesc apartenenţa unor corpuri neindentificate la sfere-
le OZN. Cu acest prilej, autoarea trece în revistă apariţiile certe 
semnalate pe toate meridianele lumii, indicând zonele fierbinţi 
ale prezenţei OZN-urilor.
Rod al unei profunde documentării, cartea oferă cititorilor o 
perspectivă ştiinţifică în haosul de opinii fanteziste ce încon-
joară cea mai mare enigmă a epocii moderne.

328. Maria Grazia Siliato, Misterul Sfântului Giulgiu din Torino, 
traducere din limba italiană de Nicolae Luca, 224 p., ISBN: 
973-9211-88-7, 973-9200-71-0, Bucureşti, 1998 (Editura Sae-
culum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Despre falsul sau autenticitatea giulgiului din Torino s-a scris, 
începând cu secolul al XIV-lea, o întreagă literatură, necunos-
cută la noi.
Abordând chestiunea dintr-o perspectivă pluridisiciplinară, 
autoarea cărţii de faţă demonstrează, cu competenţă şi calm, 
că giulgiul datează din primii ani ai mileniului I al erei noastre 
şi provine din zona în care a trăit Iisus.
Întipărirea şi păstrarea miraculoasă peste timp a chipului Mântuitorului reprezintă 
un mister, pe care Maria Grazia Siliato îl relevă, însă, ca pe un fapt de dincolo de fire.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.

329. Paul Ştefănescu, Lumea fenomenelor paranormale, 224 p., ISBN: 973-85867-0-4, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Sub pretextul alcătuirii unei istorii a parapsihologiei universa-
le, Paul Ştefănescu ne dezvăluie, în lucrarea de faţă, încercările 
moderne ale Omului de reintrare în armonie cu Cosmosul, de 
pătrundere a tainelor fiinţei sale şi de utilizare a imenselor po-
sibilităţi cu care e înzestrat.
Păşind dincolo de limitele tradiţionale ele cunoaşterii senzori-
ale, Omul are de-abia acum revelaţia scânteii divine pe care o 
poartă şi a Eternităţii.
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330. Paul Ştefănescu, Iniţiere şi mari iniţiaţi, 272 p., ISBN: 973-9418-44-9, Bucureşti, 
2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Întrevăzută din cele mai vechi timpuri drept forma supremă 
de cunoaştere a omului şi universului, de transmitere, în cerc 
închis a învăţăturilor acumulate şi de stăpânire a energiilor se-
crete ale naturii, iniţierea a constituit şi mai constituie încă o 
mare taină pentru omul obişnuit.
Paul Ştefănescu deschide, în lucrarea de faţă, câteva ferestre 
spre înţelegerea iniţierii, a principiilor, formelor, obiectivelor, 
dar şi a miturilor ei, exemplificând aspiraţia omului către cu-
noaşterea absolută, prin biografiile şi intuiţiile unor mari ma-
eştri, înzestraţi cu calităţi ieşite din comun, din rândul cărora cităm pe: Nostrada-
mus, Swedenborg, Contele de Saint-Germain, Eliphas Lévi, Elena Blavatsky, Rudolf 
Steiner, Papus, Crowley ş.a.

331. Paul Ştefănescu, Magia neagră, 176 p., ISBN: 973-85867-2-0, Bucureşti, 2003 (Edi-
tura Saeculum Vizual)
Descriere:
Paul Ştefănescu prezintă, pentru prima dată în România, din-
tr-o perspectivă ştiinţifică şi istorică, magia neagră, încercând 
să-i circumscrie individualitatea faţă de toate celelalte forme 
ale magiei şi ale paranormalului, cu care se întretaie.
În lucrarea domniei sale, sunt date, totodată, principalele texte 
şi ritualurile de producere a actului magic – întotdeauna cu 
distanţarea omului de ştiinţă.
Cartea umple un gol de mult resimţit, aducând lumini în sfera 
penumbrelor, pe care chiar numai noţiunea de magie neagră le 
generează.

332. Max Toth, Greg Neilsen, Energia secretă a piramidei, tradu-
cere de Any şi Virgil Florea, 192 p., ISBN: 973-9211-69-0, 973-
9200-54-0, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colabo-
rare cu Editura Vestala)
Descriere:
Încercările de a descifra semnificaţiile tainice ale piramidei, 
spre a-i putea utiliza energia secretă, au căpătat o amploare ex-
traordinară în ultimii ani.
Sinteză a cercetărilor celor mai recente pe plan mondial, cartea 
de faţă evidenţiază îndeosebi rezultatul experimentelor practi-
ce (unele dintre ele aparţinând chiar autorului) întreprinse cu 
scopul de a alina durerea şi de a revigora forţa vitală. 

333. Philipp Vandenberg, Blestemul faraonilor, traducere de Mag-
da Petculescu, 192 p., ISBN: 973-9399-99-1, 973-85648-6-7, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Saeculum Vizual)
Descriere:
Sinteză profund documentată asupra cauzelor care au provocat 
moartea în serie a personalităţilor legate în vreun fel de des-



136  |   CATALOG SAECULUM I .O.

coperirea tezaurului lui Tutankhamon, lucrarea Blestemul faraonilor, de Philipp 
Vandenberg, constituie o captivantă incursiune în tainele piramidelor şi a mormin-
telor egiptene.
Tradusă în mai toate limbile de circulaţie, cartea s-a difuzat în sute de mii de exem-
plare, devenind unul din bestseller-urile cele mai căutate. Ea apare pentru prima 
dată în româneşte.

334. Philipp Vandenberg, Secretul oracolelor antice, traducere de Magda Petculescu, 
224 p., ISBN: 973-9399-68-1, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Dorinţa descifrării viitorului şi a înţelegerii voinţei zeilor i-a 
frământat pe oameni dintotdeauna.
Nicăieri, însă, divinaţia nu s-a instituţionalizat şi nu a creat in-
strumente mai perfecţionate de tatonare a clipei viitoare ca în 
bazinul mediteranean.
Relevarea secretului acestor adevărate centre de înrâurire a 
vieţii antice, în lumina cercetărilor arheologice, istorice, filolo-
gice, mitologice de ultimă oră, constituie obiectul tulburătoarei 
cărţi a lui Philipp Vandenberg, pe care o prezentăm în cea din-
tâi traducere românească.     

335. Renato Zamfir, Ipoteza paleoastronautică. Terra incognita, 512 p., ISBN: 973-
9399-79-7, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Enigma naşterii dintr-odată matură a Omului şi a civilizaţiei 
umane pe Terra, misterul construcţiilor megalitice – aparent 
fără sens - greu de realizat chiar şi cu tehnica actuală, taina 
configurării unor invenţii de dată recentă cu mult înaintea 
epocii moderne stau în atenţia acestei incitante lucrări.
Recurgând la cele mai recente câştiguri ale ştiinţei, autorul în-
cearcă o explicaţie coerentă, nu doar a unui aspect, ci a întregu-
lui complex de probleme pe care existenţa umană le presupune.
Cartea constituie o profundă şi originală sinteză. 

336. *** Cutremure de pământ şi semne cereşti în istoria României, antologie şi pre-
faţă de I. Oprişan, 464 p., ISBN: 978-973-642-235-5, Bucureşti, 2010 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
De nimic nu i-a fost mai frică omului decât de cutremure. Ori-
ce siguranţă îi dispare şi trăieşte o groază existenţială inimagi-
nabilă la producerea lor.
Pregătind pentru tipar lucrările lui Victor Anestin pe aceas-
ta temă, editorul a alcătuit (prin însumarea mai multor scrieri 
datorate unor specialişti) o istorie a mişcărilor tectonice şi a 
semnelor cereşti (comete, bolizi, eclipse) înregistrate pe terito-
riul românesc din cele mai vechi timpuri până în 1990 inclusiv.
Spre a-şi relativiza spaimele, cititorul are posibilitatea să vadă că zguduirile pământului 
sunt frecvente şi fireşti, iar în anumite spaţii geografice au caracterul unor fapte obişnuite.
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XI. Seria Enigmele istoriei

337. Natale Benazzi, Matteo D’Amico, Cartea neagră a inchiziţiei. Reconstituirea 
marilor procese, traducere din limba italiană de Mihaela Şchiopu, 240 p., ISBN: 
973-9399-77-0, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Înfiinţată în 1231, de Papa Grigore al IX-lea, Inchiziţia a exer-
citat secole de-a rândul, în numele catolicismului, o teroare 
cumplită, fiind autoarea unor crime abominabile, care au în-
grozit lumea.
Înaintea dictaturilor monstruoase din sec. al XX-lea, Inchiziţia a 
scris una dintre cele mai sumbre pagini din existenţa umanităţii.
Lucrarea de faţă reconstituie palpitant câteva din procesele care 
au implicat nume celebre ale istoriei (Jeanne d’Arc, Giordano 
Bruno, Galileo Galilei ş.a.) sau au adus în faţa inchizitorilor 
persoane nevinovate, torturate să recunoască învinuiri absurde, pentru ca în cele 
din urmă să poată fi arse pe rug. 

338. Paula Clifford, Scurtă istorie a sfârşitului lumii, traducere de Agop Bezerian, 224 
p., ISBN: 973-9399-20-7, 973-9200-98-2, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în 
colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Care este rolul călătoriei în timp întreprinsă în cuprinsul aces-
tei cărţi? Deşi sosirea anului 2000 nu înseamnă împlinirea 
exactă a două mii de ani de la naşterea lui Christos, puterea nu-
mărului – sfârşitul celui de al doilea mileniu mai mult sau mai 
puţin – atrage după sine un noian de întrebări despre cum se 
va sfârşi totul. De aceea, scopul acestei scurte istorii nu trebuie 
să fie doar acela de a iscodi şi de a afla, ci şi acela de a evalua: 
de a încerca să dezvăluie ce a însemnat „sfârşitul lumii“ pentru 
popoarele din trecut, în ce măsură semnificaţiile lui fac parte 
din moştenirea noastră actuală, precum şi punctele de sprijin 
pe care ni le oferă pentru viitor.  Paula Clifford

339. Petre Dogaru, Călătorie sub Palatul Parlamentului, 256 p., legat, cartonat, ISBN: 
978-973-120-080-4, Bucureşti, 2013 (Editura Vestala)
Descriere:
Autor al mai multor cărţi de istorie de mare succes, dedicate 
Insulei Şerpilor, Casei Regale şi dictaturilor secolului al XX-
lea, Petre Dogaru realizează, prin lucrarea de faţă, un experi-
ment cu totul insolit.
În lumina mărturiilor transmise de părinţi şi cunoscuţi, pre-
cum şi a celor văzute şi înregistrate personal, ca martor efectiv 
al evenimentelor, Petre Dogaru evocă viaţa fostului cartier bu-
cureştean Uranus, ras de pe faţa pământului pentru a face loc 
zonei Casei poporului (azi: Palatul Parlamentului).



138  |   CATALOG SAECULUM I .O.

Sunt dezvăluite cu acest prilej secretele unor clădiri importante (biserica Spirea 
Veche, închisoarea nr. 1, Teatrul Armatei, Stadionul Republicii, galeriile medievale 
ş.a.), precum şi aspecte inedite din viaţa unor mari personalităţi politice ale timpu-
lui (mareşalul Antonescu, Gh. Gheorghiu-Dej, Petru Groza, N. Ceauşescu ş.a.)
Scrisă cu nerv şi permanente surprize, volumul îţi lasă regretul că se sfârşeşte aşa de 
repede.

340. Arthur Conan Doyle, O dramă sub Napoleon, traducere de Mia Constantin, ediţie 
şi prefaţă de I. Oprişan, 176 p., ISBN: 978-973-8455-54-2, Bucureşti, 2014 (Editura 
Saeculum Vizual)
Descriere:
Miezul naraţiunii şi partea ei importantă o constituie întâlni-
rea cu Împăratul şi evocarea acestuia dintr-o multitudine de 
planuri: prin observaţiile personale ale lui De Laval (în impre-
jurări şi ambianţe mereu schimbate), prin povestirile unor per-
sonaje din intimitatea lui Napoleon, prin propriile istorisiri ale 
acestuia, prin convorbirile şi reacţiile celor din jurul lui faţă de 
tot ce face el etc.
De altfel, însuşi autorul e nevoit să recunoască, spre finalul căr-
ţii, că ceea ce dă greutate povestirii e tocmai prezenţa în cadrul 
ei a Imperatorului: „Poate că (povestirea) – scrie el – n-ar fi fost 
aşa de interesantă, dacă nu introduceam figura Împaratului, care, pretutindeni unde 
apare, eclipsează pe celelalte, întocmai după cum soarele eclipsează stelele“.

341. M. Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării, antologie, prefaţă, note şi co-
mentarii de D. Vatamaniuc, 240 p. ISBN: 978-973-642-438-0, Bucureşti, 2020 (Edi-
tura Saeculum I.O.)
Descriere: 
Mihai Eminescu e considerat, între altele, „poet naţional“ şi 
pentru că a scris şi s-a interesat nu numai de viaţa românilor 
dintre graniţele vremelnice ale ţării, ci şi de durerile celorlalţi 
fraţi aflaţi dincolo de ele (pe unde îl purtaseră în parte paşii, 
în călătoriile sale): în Bucovina, Transilvania, Maramureş, Cri-
şana, Banat, Basarabia sau mai departe, pe tot cuprinsul Pe-
ninsulei Balcanice şi nu numai, în mase compacte sau doar în 
colectivităţi insulare.
Volumul de faţă sugerează, credem, convingător că poetul sim-
ţea pulsul întregii vieţi din spaţiul larg etnic românesc şi că 
vibra la tot ce privea trecutul, prezentul şi viitorul neamului.

342. Ernesto Ferrero, Barbă Albastră. Gilles de Rais şi amurgul 
Evului Mediu, traducere de Michaela Şchiopu, 208 p., ISBN: 
973-642-022-1, 973-85648-9-1, Bucureşti, 2002 (Editura Sae-
culum I.O. în colaborare cu Editura Saeculum Vizual)
Descriere: 
Figura lui Gilles de Rais (mareşal al Franţei la 29 de ani, com-
batant alături de Jeanne d’Arc în luptele contra englezilor, re-
tras apoi pe imensele sale domenii, unde a practicat magia nea-
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gră, alchimia şi sodomia, ucigând numeroşi copii) a generat în imaginaţia contem-
poranilor şi a urmaşilor o contradictorie tradiţie legendară.
Trecut în basme, sub numele de Barbă Albastră, datorită lui Charles Perault, el şi-a 
pierdut identitatea concretă, devenind un prototip al viciului erotic.
Graţie cărţii de faţă, care îi prezintă viaţa pe fundalul spectaculosului sfârşit de Ev 
Mediu apusean, pătrundem în intimitatea omului real Gilles de Rais, încercând să 
elucidăm – o dată cu autorul – marile întrebări legate de fascinata sa existenţă.

343. W. Freiy, De pe tron pe eşafod, ediţie îngrijită şi prefaţată de 
I. Oprişan, 144 p., ISBN: 978-973-8455-46-7, Bucureşti, 2012 
(Editura Saeculum Vizual) 
Descriere:
Decapitarea, prin ghilotinare, a familiei regale a Franţei în tim-
pul Marii Revoluţii Franceze, a impesionat lumea intreaga, la 
momentul respectiv şi mult după aceea.
Prin intermediul lucrării de faţă – bazată continuu pe adevărul 
istoric, dar scrisă în mod degajat, cu înflorituri artistice – oro-
rile revoluţiei de acum două secole se reîncheagă în faţă noas-
tră cu toată cruzimea lor.
E o carte captivantă şi plină de învăţăminte.

344. Harry A. Gailey, Războiul din Pacific. De la Pearl Harbor la Tokio, traducere de 
Agop Bezerian, 480 p., ISBN: 973-9211-93-3, 973-9200-77-4, Bucureşti, 1998 (Edi-
tura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Desfăşurată pe întinse spaţii geografice, cu trupe imense şi teh-
nică de vârf, epopeea războiului din Pacific ne fascinează încă 
prin spectaculozitatea confruntărilor şi măreţia sacrificiilor 
umane.
Rod al investigaţiilor de o viaţă, cartea istoricului american 
Harry A. Gailey reprezintă, nu numai cea mai serioasă cerce-
tare ştiinţifică de până acum asupra confruntării armate japo-
no-americane, dar şi cea mai atractivă dintre ele.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în româneşte. Agop Bezerian

345. Hans–Christian Huf, Sfinx. Tainele istoriei, 1 (include vol. 1–2 din ediţia origina-
lă), traducere de Magda Petculescu, 464 p., ISBN: 973-9399-16-9, 973-9200-95-8, 
Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere: 
Bucurându-se de o largă audienţă internaţională, graţie seria-
lului TV turnat pe baza ei, lucrarea Sfinx. Tainele istoriei (I-II) 
abordează câteva din marile întrebări ale trecutului, ce au în-
fierbântat mintea generaţiilor. Datele istorice sunt reverificate, 
iar evenimentele şi personalităţilor viu dispărute sunt interpre-
tate în perspectiva ultimelor descoperiri, cu dorinţa formulării 
unor ipoteze cât mai apropriate de adevăr. Cartea se traduce 
pentru prima dată în româneşte. 
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Din sumar: Regatul regelui Minos • Asalt împotriva Asiei. Alexandru cel Mare cu-
cereşte lumea• Hanibal – spaima Romei • Cleopatra – ultimul zâmbet al faraonilor 
• Hunii iau cu asalt Europa • Vikingii – geniile din împărăţia frigului • Călătoriile 
fantastice ale lui Marco Polo • Lucrezia Borgia şi legăturile de familie la Vatican • 
Cursa pentru camera de chihlimbar • Rasputin – un demon sfânt la curtea ţarului.

346. Hans–Christian Huf, Sfinx. Tainele istoriei, 2 (include vol. 3–4 din ediţia origina-
lă), traducere din limba germană de Magda Petculescu, 384 p., ISBN: 973-9399-71-
1, Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere: 
Cel de al doilea volum al lucrării SFINX. Tainele istoriei (serial 
TV şi carte de mare succes, tradusă în mai multe limbi) reu-
neşte tomurile III-IV ale textului original german, incitându-l 
în continuare pe cititor cu noi şi îndrăzneţe perspective asupra 
altor personalităţi marcante sau a unor momente fundamenta-
le ale istoriei universale.
Din sumar: Ramses – preferatul zeilor • Vânătoarea oamenilor 
în numele Domnului • „Ucideţi târfa!“ – Cazul Maria Stuart • 
Cele şapte minuni ale lumii • Nero – pledoarie pentru o bestie • Primul împărat al 
Chinei şi mormântul lui • Richard Inimă de Leu – Cruciadă în necunoscut • Carol 
cel Mare – Enigme • Fenicienii – nomazii mărilor • Nostradamus – scamatorul ce-
rului • Sisi – legendă şi adevăr • Casanova – magicianul plăcerilor.

347. N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, ediţia a II-a, substanţial amplificată, prefaţă 
de I. Oprişan, 560 p., ISBN: 978-973-642-385-7, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
„Valoarea politică a lui Mihai Viteazul, după tot ce s-a găsit în 
timpul din urmă cu privire la spusele şi faptele lui, nu mai poa-
te fi tăgăduită. Ea face dintr-însul, biet bastard domnesc, lăsat 
fără instrucţie, crescut prin străini, desţărat ani de zile, ajuns 
întâmplător Domn al unei ţări fără tezaur, fără armată, fără ali-
anţe ca şi fără mijloace de acţiune, una din marile personalităţi 
ale veacului al XVI-lea. Acela pe care, pentru vitejia şi martiriul 
său, ai săi îl consideră (...) drept un sfânt şi mucenic, se ridică 
astfel şi în stima cercetătorului străin al politicii universale. (...)
Pe neamul său, cunoscut până atunci ca o curiozitate a lumii 
pe jumătate cultivate din Răsăritul Europei sau ca o interesantă 
rămăşiţă a vechii Rome, pătată însă de barbaria înconjurătoare, 
el l-a aşezat în văzul popoarelor, ca element esenţial de vitejie 
în conflictele vremii.“         N. Iorga

348. Madeleine Lazard, Eva în oglindă. Viaţa femeii în Renaştere, 
traducere din limba franceză de Adriana Mitu, 416 p., ISBN: 
978-973-642-120-4, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Specialistă în cultura, literatura şi arta Renaşterii (îndeosebi a 
sec.XVI-lea francez), Madeleine Lazard realizează în lucrarea 
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de faţă o imagine cuprinzătoare a vieţii femeii în cea mai înfloritoare epocă de cul-
tură europeană.
Urmărind-o de la naştere până la moarte, de la umila lucrătoare până la regină, de 
la neştiutoarea de carte până la scriitoare, de la tânăra castă până la libera profesio-
nistă în ale dragostei, autoarea înfăţişează în mod complet viaţa femeii de acum 5 
secole, relevându-ne aspecte şi perspective care nu pot fi regăsite în nici o altă carte. 
Prin intermediul femeii suntem introduşi, de fapt, în tumultul vieţii social-politice, 
economice şi culturale a Renaşterii în toată amploarea ei. 
Lucrarea se traduce pentru prima dată în limba română.

349. Emil Ludwig, Cleopatra. Istoria unei regine, traducere de Eugen Relgis, postfaţă 
de I. Oprişan, 192 p., ISBN : 973-9071-12-5, Bucureşti, 1992 (Editura Saeculum)
Descriere:
„La doi paşi mai departe şedea Antonius, nu prea fericit în 
greaua mantie de purpură pe care trebuia s-o poarte azi, ca 
imperator; era cufundat într-un jeţ, lăsat pe spate, privind ţintă 
la regină. Niciodată n-o văzuse atât de frumoasă. Da, urmă-
rise adineauri privirile tuturor acelor regi mici, invitaţi aici la 
serbare: toţi erau plini de admiraţie, neputându-şi lua ochii de 
la amanta sa, a cărei faimă se răspândise pretutindeni. Acum 
erau singuri; sclavii nu contau: puteau s-o contemple, în sfârşit, 
de-aproape, cât se poate de bine.
În rochia-i argintie, cu pantofi şi tocuri mari, ea părea aproape 
înaltă; şi aşa cum se răsfrângea în giuvaeruri lumina strălucitoare a lumânărilor, 
scânteind mai cu seamă în cele mai frumoase nestemate din toată lumea, care îm-
podobeau diadema de pe buclele ei, ea apăru chefliului, devenint deodată taciturn, 
ca o arătare ce semăna mai mult cu zeiţele străine decât cu no-
bilele doamne din Roma, cu care trebuia, totuşi, s-o compare.“ 
(Fragment din carte)

350. Emil Ludwig, Napoleon, traducere din limba germană de 
Emanuel Cerbu, 528 p., ISBN : 973-9399-10-X, 973-9200-94-
X, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
E probabil cea mai documentată şi în orice caz cea mai celebră 
exegeză asupra vieţii şi faptelor marii figuri greu de surprins în 
toată măreţia sa care a fost împăratul Napoleon I, cuceritorul 
Europei. După strălucitoarele sale biruinţe altfel a început să 
pulseze viaţa continentului.

351. I.M.Marinescu, Străini vestiţi în luptele cu Roma (Portrete 
istorice), cu o prefaţă de Traian Diaconescu, 176 p., ISBN: 978-
973-642-247-8, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea pe care o publicăm e alcatuită din 12 portrete ale „ce-
lor mai de seamă străini“ care au intrat pe scena politică şi cul-
turală a Romei antice, înfăţişate în „adevărata lumină“ pe care 
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au avut-o în realitate, orânduite cronologic, de la perioada mitică la evul istoric, de 
la Porsenna, regele etruscilor, la Zenobia, regina Palmirei.
Întâlnim aici, ca într-o peliculă cinematografică, strategii militare, lupte politice, anta-
gonisme secrete, ipostaze culturale, mentalităţi diferite, judecăţi de valoare, toate îmbi-
nate în dinamica lor reală, în configuraţii epice, lirice sau dramatice, într-o perspectiva 
modernă, cultivată în istoriografia europeană, dar rareori la noi. Traian Diaconescu

352. Jules Michelet, Franţa sub Napoleon. De la 18 Brumar la Waterloo, traducere, 
ediţie îngrijită şi note de Bogdan Bădulescu, 272 p., ISBN: 978-973-8455-07-3, Bu-
cureşti, 2007 (Editura Saeculum Vizual) 
Descriere: 
În viziunea demitizantă a lui Jules Michelet, împăratul france-
zilor – ce şi-a edificat cariera pe ruinele idealurilor enunţate 
de revoluţia de la 1789 –, ar fi fost un conducător militar me-
galoman, fără scrupule, un strateg care a comis şi mari erori, 
fiind salvat de întâmplare şi de complicitatea destinului, un şef 
de stat despotic, un caracter finalmente ezitant, în stare să facă 
pasul fatal de la sublim la ridicol, după dezastrele suferite de 
armatele franceze în Spania şi Rusia…
Şi totuşi, la sfârşitul cărţii, după atâtea cotestatări, Napoleon 
nu-şi pierde nimic din aureola cu care timpul l-a înconjurat.
El capătă, datorită temeinicului suport documentar al cărţii, o binevenită complexi-
tate, dar şi o accentuare a penumbrelor de mister.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în limba română.

353. Thomas Nicklas, Charles de Gaulle. Un erou în epoca demo-
cratică, traducere din limba germană de Coman Ghicu, 144 p., 
ISBN: 978-973-642-295-9, Bucureşti, 2012 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
Charles de Gaulle a fost un conducător de stat absolut atipic, 
care a uimit mereu pe străini prin acţiunile şi reacţiile sale şi 
i-a încântat pe francezi prin dăruirea patriotică totală şi prin 
încercarea de a reda Franţei măreţia şi importanţa de altădată.
După ce a citit tot ce s-a scris despre el, autorul   a elaborat 
poate cea mai sugestivă şi mai profundă sinteza asupra personalităţii Preşedintelui.
Lucrarea apare pentru prima dată, într-o bună traducere românească.

354. Dan Oltean, Burebista şi Sarmizegetusa, 336 p., ISBN: 978-
973-642-125-9, Bucureşti, 2007 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea constituie prima abordare exhaustivă şi neideologiza-
tă a operei şi personalităţii marelui rege al antichităţii.
Prin intermediul metodei interdisciplinare (utilizând psiholo-
gia, sociologia, etc.) este analizată activitatea lui Burebista ca 
tânăr rege al tuturor dacilor. Graţie programelor de astronomie 
de ultimă generaţie a fost posibilă demonstrarea faptului că 
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sanctuarele Sarmizegetusei redau în plan orizontal imaginea cerului (poziţia plane-
telor) de la solstiţiul de vară din anul 65 î.Hr.
Imaginea de fondator al Sarmizegetusei pe care o are Burebista reiese şi din datele 
pe care ni le oferă numismatica ori arheologia.
În perioada când Burebista şi Decenueus guvernau împreună regatul dacilor, în ca-
pitala Sarmizegetusa exista o adevărată şcoală de filosofie. Regăsim în alcătuirea şi 
structura sanctuarelor etapele pe care trebuia să le parcurgă sufletul pentru a deveni 
nemuritor.
În finalul cărţii, autorul analizează mentalitatea colectivă a dacilor pe care o compa-
ră cu cea a romanilor şi cu a descendenţilor lor românii.  Dan Oltean

355. K. Pätzold, M.Weissbecker, Trepte spre spânzurătoare, traducere din limba ger-
mană de Ana-Maria Iosup, 416 p., ISBN: 973-9399-08-8, 973-9200-92-3, Bucureşti, 
1999 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Şase istorici din Germania şi unul din SUA, experţi în studiul 
istoriei Germaniei secolului 20, cercetează cărările vieţii ce-
lor 11 politicieni şi militari nazişti condamnaţi la moarte prin 
spânzurătoare în urma procesului de la Nürnberg. Scopul aces-
tei noi cercetări nu este o descriere a desfăşurării procesului şi 
nici o nouă explicare a sentinţelor de pedeapsă capitală. Ea se 
preocupă de unele întrebări fireşti şi arzătoare ca: • în ce mod 
şi de ce au ocupat aceste persoane locuri de prim rang în stat 
şi în societate? • cum au ajuns să-i stea alături lui Adolf Hi-
tler şi ce legături existau între ei? • în ce mod au conlucrat cu 
cine şi ce legături existau între ei? • în ce mod au conclucrat 
cu „Führer“-ul ales de ei? • ce rol au jucat originea socială şi educaţia, experienţele 
avute, schimbările petrecute şi caracterul fiecăruia în decizia luată? • se simţeau, 
oare, predestinaţi unui scop mai înalt? • care a fost motorul activităţii lor ce i-a dus 
la participarea la acţiuni politice criminale fără precedent în istorie? • viaţa lor tre-
buia, oare, să aibă acest curs şi acest deznodământ ruşinos? Şi, în sfârşit: • din aceste 
biografii se pot trage concluzii valabile doar pentru trecut sau ele ne fac să reflectăm 
la prezent şi mai ales la viitor? 

356. John Pimlott, Rommel. Un general intrat în mit, traducere de Agop Bezerian, 288 
p., ISBN: 973-9399-32-0, Bucureşti, 1999 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
„Vulpea deşertului – (cum este supranumit Rommel) – a fost 
un erou adevărat, respectat nu doar pentru bravura personală 
în lupte, ci şi pentru abilitatea evidentă de a depăşi în bătălie un 
şir întreg de generali inamici, dintre care mulţi deţineau supe-
rioritatea numerică şi chiar tehnologică. … El a fost, mai pre-
sus de orice, soldat-luptător. Era, fără nici o îndoială, un viteaz 
cu înalte calităţi de comandant. … Din capul locului a fost evi-
dent că Rommel îi depăşeşte pe majoritatea contemporanilor 
săi…. Pentru germanii care trăgeau nădejdea unei păci separate 
cu Occidentul, Rommel era unul dintre puţinii generali cu sufi-
cientă credibilitate pentru a conduce o delegaţie la negocieri.“    dr. John Pimlott
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357. Florentin Popescu, Babilon. Oraşul blestemat,160 p., ISBN: 973-9211-79-8, 973-
9200-64-8, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Prezentarea ascensiunii şi prăbuşirii anticului oraş Babilon, 
„podoaba împărăţiilor, mândra coroană a caldeilor“ (căruia 
profeţii Bibliei i-au prevestit pedeapsa divină şi dispariţia da-
torită trufiei şi imoralităţii locuitorilor lui); înfăţişarea adevă-
rului – cât s-a putut elucida – despre giganticile şi misterioa-
sele construcţii: Turnul Babel, Zidurile Babilonului, Grădinile 
suspendate ale Semiramidei; descifrarea mesajului transmis de 
celebrele sculpturi ieşite la iveală sau de tăbliţele de lut (des-
pre care unii cercetători moderni au afirmat că ar reprezenta 
expresia grafică a prezenţei extratereştilor în străvechea Me-
sopotamie) – sunt doar câteva din incursiunile în necunoscut 
la care autorul ne invită în paginile acestei pasionante cărţi. 

358. Antonia Rados, Complotul securităţii. Revoluţia trădată din 
România, traducere de Mihnea Romalo şi Delia Nicoleta Pe-
trache, ISBN: 973-9211-02-9, Bucureşti, 1999 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Deşi revoluţia din decembrie 1989 s-a desfăşurat sub ochii 
noştri şi ai lumii întregi (graţie emisiunilor TV), ea a rămas, 
după aproape două decenii, înconjurată, ca şi în primele clipe, 
de un nimb enigmatic, neînlăturat de explicaţiile şi interpretă-
rile istoricilor.
Ziarista austriacă Antonia Rados, prezentă în mijlocul evenimentelor din chiar pri-
ma zi a declanşării lor, a publicat, încă din 1990, pe baza complexei documentări 
la faţa locului, o carte de sinteze, ce propune un punct de vedere personal, coerent, 
asupra revoluţiei române. Lucrarea se tipăreşte pentru prima dată în România.

359. Yves Roman, Împăraţi şi senatori. Istoria politică a Impe-
riului Roman sec. I-IV, traducere din limba franceză de Mi-
hai Popescu, 496 p., ISBN: 978-973-642-106-6, Bucureşti, 2007 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Bazată pe o temeinică documentare şi pe deschiderile metodo-
logiei interdisciplinare, lucrarea de faţă surprinde, în perspec-
tiva raporturilor dintre împăraţi şi senatori, liniile de forţă ale 
complexei vieţii politico-sociale şi cultural-religioase a Impe-
riului Roman.
Ea încearcă să descopere atât cauzele tăriei şi extinderii mon-
diale a imperiului, cât mai ales motivele decăderii lui din ultima parte a existenţei.
Cu deosebită fineţe sunt urmărite îndeosebi evoluţia structurilor sociale şi mutaţia 
valorilor morale în viaţa imperiului, în care autorul descifrează cauzele declinului.
Scriere istoriografică celebră, lucrarea Împăraţi şi senatori se publică pentru prima 
dată în limba română.
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360. Paul Ştefănescu, Enigme neelucidate ale istoriei, 208 p., 
ISBN: 973-9211-38-0, 973-9200-32-X, Bucureşti, 1997 (Editu-
ra Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Îndepărtate sau apropiate, faptele istorice se înconjoară ade-
sea de un halou misterios, care ne împiedică să le descifrăm 
cu exactitate. Din lungul şir al unor asemenea enigme, Paul 
Ştefănescu prezintă câteva deosebit de interesante, avansând 
ipoteze atractive. Din întrebările cărţii: Au descoperit templi-
erii America înainte de Columb? A constituit asasinarea lui 
Kenedy un acccident? A fost elucidat cazul Martin Bormann? 
Sunt reale motivele suprimării mareşalului Tukacevski? A existat un fiu al lui Hitler?

361. Paul Ştefănescu, Alte enigme neelucidate ale istoriei, 208 p., 
ISBN: 973-9211-00-2, 973-9200-84-2, Bucureşti, 1998 (Editura 
Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Ca urmare a sucesului extraordinar de public, de care s-a bu-
curat volumul Enigme neelucidate ale istorie (1997), domnul 
Paul Ştefănescu a continuat să mediteze la tulburătoarele mis-
tere ale trecutului. Volumul de faţă reuneşte un nou grupaj de 
enigme istorice rămase până astăzi fără soluţionări clare din 
partea specialiştilor.
Prin puterea evocatoare a verbului, autorul ne face să desco-
perim taine necunoscute sau să reanalizăm, împreună cu domnia sa, în lumina ul-
timelor cuceriri ale ştiinţei, întâmplări şi destine istorice, care ne-au preocupat sau 
ne fascinează încă.

362. Paul Ştefănescu, Noi enigme neelucidate ale istoriei, 192 p., 
ISBN: 973-9418-04-X, Bucureşti, 1999 (Editura Vestala)
Descriere:
Cel de al treilea volum din seria „Enigmele istoriei“, publicat de 
dl. Paul Ştefănescu, cuprinde o paletă largă de întrebări privind 
trecutul omenirii, mergând de la „blestemul faraonilor“ până 
la secretul „misiunii lui Rudolf Hess“.
Sumarul cărţii e de-a dreptul incitator.

363. Paul Ştefănescu, Mari scandaluri financiare, 176 p., ISBN: 
973-85648-4-0, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Dorinţa de îmbogăţire rapidă a unor aventurieri, prin fraudă, a 
generat forme inimaginabile de escrocare a milioane de persoa-
ne cinstite, sub privirea îngăduitoare a guvernelor corupte din 
diverse ţări şi uneori chiar cu participarea directă a acestora.
Paul Ştefănescu prezintă în volumul de faţă câteva dintre cazu-
rile cele mai spectaculoase de înşelare, în ultimele două secole, 
a maselor de oameni de pe toate meridianele şi formulează con-
cluzii menite a-l atenţiona şi reţine pe cetăţeanul tentat să se lase 
manipulat în asemenea afaceri, întotdeauna păgubitoare pentru 
cel sărac şi onest.
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364. Paul Ştefănescu, Enigme şi mistere din toate timpurile, vol. I-II, ISBN : 973-9418-
71-6, 973-9418-72-4, 973-9418-73-2, Bucureşti, 2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Vol. 1
Pasionat de marile întrebări ale istoriei, 
rămase nerezolvate, de desfăşurarea reală 
a unor fapte, sau de viaţa unor persona-
lităţi marcante ale culturii şi civilizaţiei 
umane, Paul Ştefănescu ne oferă, după 
cele patru volume de „enigme ale istori-
ei universale” (vol.1-2) şi „enigme ale is-
toriei române“ (vol.1-2), publicate până 
acum, alte două volume captivante de in-
cursiuni în trecutul istoric al umanităţii.
Bazat pe ultimele cercetări asupra subiectelor abordate, Paul Ştefănescu reuşeşte, cu 
o rară măiestrie, să formuleze noi ipoteze şi să releve aspecte pe care – uneori – chiar 
cercetătorii cei mai avizaţi nu le-au intuit.
Parcurgându-i cu nesaţ noile volume, descoperim sau redescoperim, o dată cu auto-
rul, semnificaţia profundă a unor epoci şi întâmplări sau sensul real al contribuţiei 
unor „actori” ai istoriei. 
Vol. 2
Pornind de la premisa, că faptele istorice s-au desfăşurat, din cauza relatărilor ten-
denţioase ale contemporanilor şi, uneori, ale urmaşilor, cu totul altfel decât sunt 
prezentate de „istoria” oficială, în manuale, autorul şi-a propus să abordeze fapte 
şi personalităţi în contextul epocilor respective şi al documentelor vremii, pentru 
a ajunge la concluzii proprii. Acestea diferă uneori de cele tradiţionale, alteori de-a 
dreptul le contrazic.

365. Paul Ştefănescu, Din dosarul marilor procese ale lumii, 192 p., ISBN: 973-9418-
70-8, Bucureşti, 2004 (Editura Vestala)
Descriere:
Propunând-şi să înfăţişeze – ca în întreaga sa operă, de altfel 
– „faţetele mai puţin cunoscute”, nu atât ale vieţii de toate zi-
lele, cât ale istoriei, Paul Ştefănescu reconstituie, cu minuţie, 
apelând la o bogată documentaţie, câteva din marile procese 
ale lumii.
El se opreşte mai ales asupra acelor care „au răscolit conştiinţa 
contemporanilor”, şi şi-au transmis ecourile, amplificate de le-
gendă, generaţiilor viitoare.
Cu o rară măiestrie, autorul surprinde în desfăşurarea procese-
lor prezentate „patimile şi ingerinţele politice”, care au perturbat demersurile fireşti 
ale procedurii şi au pus, nu o dată, Justiţia în imposibilitatea de a putea afirma Ade-
vărul, săvârşind, sub scutul „Zeiţei Nepărtinirii”, nedreptăţi strigătoare la cer.
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366. Paul Ştefănescu, Enigme ale istoriei române, vol. I, ISBN: 973-9418-51-1, Bucu-
reşti, 2004 (Editura Vestala)
Descriere:
Interesat, cu trecerea anilor, din ce în ce mai mult de întâm-
plările enigmatice din istoria României şi în general de desti-
nul poporului român, Paul Ştefănescu a elaborat – în paralel 
cu studiile ce au ca obiect evenimentele istoriei universale – o 
substanţială şi captivantă secţiune de consideraţii asupra per-
sonalităţilor şi faptelor memorabile din trecutul nostru istoric.
Ele au fost grupate în două ispititoare volume, pe care le înfăţi-
şăm cititorilor spre instruire şi delectare.

367. Paul Ştefănescu, Enigme ale istoriei române, vol. II, ISBN: 973-9418-62-7, 973-
9418-63-5, Bucureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
În continuarea întrebărilor incitante din Enigme ale istoriei 
române, vol.1, Paul Ştefănescu propune soluţii originale pri-
vitoare la elucidarea unor noi aspecte şi fapte enigmatice din 
trecutul naţional.
Destinul medieval al unei bune părţi din comoara lui Decebal, 
nedescoperită de romani, cauzele exilării lui Ovidiu la Tomis, 
misterul Cavalerilor Danubieni, locul înhumării lui N. Bălces-
cu, dublu joc al lui Manuc Bey, motivele prăbuşirii lui Aurel 
Vlaicu, destinul Elenei Văcărescu (logodnica prinţului Ferdi-
nand) sunt doar câteva din chestiunile controversate abordate de autor.
Ultima secţiune înfăţişează un interesant grupaj de „procese româneşti celebre” des-
făşurate pe parcursul ultimului sfert de mileniu.

368. Paul Ştefănescu, Enigme ale istoriei universale, vol. I–II, 352+320 p., ISBN: 973-
9418-07-4, 973-9418-08-2, 973-9418-09-0, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala)
Descriere: 
Vol. I
Abordând istoria universală din perspec-
tiva ultimelor descoperiri, cu intuirea 
extraordinară a senzaţionalului în faptele 
obişnuite, Paul Ştefănescu ne invită la o 
captivantă incursiune în trecut, spre a des-
cifra tainele marilor întrebări care au fră-
mântat din totdeauna imaginaţia umană.
Prin „studiile“ sale, figuri şi întâmplări 
aureolate de mit ne devin familiare, iar secretele închise cu o mie de peceţi lasă cale 
deschisă spre înţelegerea lor.
Vol. II
Volumele de faţă îşi propun să desprindă din istoria univerală şi naţională, unele 
dintre acele legende, falsuri şi neadevăruri, larg răspândite şi să demonstreze cum 
au luat naştere şi în ce fel au fost demascate, care este, în fond, realitatea. Este uimi-
tor cu câtă încăpăţânare persistă o seamă de legende şi falsuri, deşi adevărul istoric 
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a fost restabilit. Mai grav este că ele persistă, nu numai în mintea omului simplu, dar 
şi în manualele şcolare şi în cărţi de lectură şi, nu arareori, se întâlnesc chiar şi în 
scrieri istorice serioase.
Nu avem pretenţia de a da un verdict, ci, din contră, autorul va fi recunoscător tu-
turor acelora care îşi vor aduce contribuţia prin observaţiile lor la elucidarea acestor 
„enigme ale istoriei“.           Paul Ştefănescu 

369. Paul Ştefănescu, Scriitori în faţa justiţiei, 176 p., ISBN: 973-85868-5-2, Bucureşti, 
2005 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere: 
Încercând să surprindă taina existenţei şi a creaţiei unor mari 
personalităţi române şi franceze, Paul Ştefănescu se opreşte 
asupra unor situaţii limită din viaţa acestora, înfăţişându-ne re-
acţiile lor în cazul unor procese celebre în care au fost intentaţi.
Utilizând documente puţin cunoscute publicului larg, autorul 
reuşeşte să reconstituie, nu numai procesele propriu-zise, care 
au marcat profund viaţa unor scriitori ca Gustave Flaubert, 
Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Emile Zola, B.P.Hasdeu, 
Titu Maiorescu, I.L.Caragiale, ci şi ansamblul epocii în care ei 
au trăit.
Încursiunea, aparent limitativă, într-o zonă restrânsă a vieţii, se dovedeşte, în cele 
din urmă, o fericită modalitate de prezentare a întregii realităţii sociale dintr-o per-
spectivă neaşteptată.

370. Paul Ştefănescu, Misterele francmasoneriei, 320 p., ISBN: 
973-9418-33-3, Bucureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
Mai mult decât oricare altă societate secretă fondată de-a lun-
gul istoriei, Francmasoneria incită în gradul cel mai înalt curi-
ozitatea publicului larg – poate şi datorită supravieţuirii ei până 
în contemporaneitate şi mai ales datorită implicării profunde a 
acesteia în „jocul” puterii.
Lucrarea de faţă constituie, nu numai o schiţă obiectivă a naş-
terii şi dezvoltării Francmasoneriei de diferite rituri, ci şi o 
incursiune detaliată în structurile şi modalităţile ei de funcţionare, cu dorinţa re-
liefării, pe de o parte, a semnificaţiilor simbolice ale diverselor obiecte, gesturi şi 
ritualuri, iar pe de alta, a evidenţierii rolului social, politic, economic şi cultural 
îndeplinit de ea în viaţa umanităţii.

371. Paul Ştefănescu, Istoria francmasoneriei române, 416 p., 
ISBN: 978-973-067-5, Bucureşti, 2009 (Editura Vestala)
Descriere:
Paul Ştefănescu a publicat în 1999 prima versiune a acestei 
cărţi. Peste trei ani a reluat-o în lumina noilor documente la 
care a avut acces, amplificând-o şi revizuind-o în perspectiva 
viziunii sale de ultimă oră. I-a adăugat în plus textul constitu-
ţiei din 1923, care relevă mai mult decât oricare altă prezentare 
ce este şi ce urmăreşte fransmasoneria română.
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Din păcate, trecerea în Orientul etern, l-a împiedicat pe autor să rotunjească lucra-
rea, prin includerea în paginile ei şi judecarea cu ochii istoricului a celor de pe urmă 
evenimente.

372. Paul Ştefănescu, „Nebunii“ istoriei, 352 p., ISBN: 973-85867-
8-X, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
„Nebunia” oamenilor politici a avut, de cele mai multe ori, un 
caracter malefic, provocând cataclisme istorice şi imense sufe-
rinţe popoarelor.
În artă, literatură şi cultură în genere „nebunia” a avut un rol 
benefic, manifestându-se ca un stimulent al creaţiei.
În perspectiva acestei teze fundamentale, autorul, examinează 
„bolile” a zeci de personalităţi ale lumii, introducându-ne în 
intimitatea vieţii lor ciudate, ce le explică, într-o bună măsură, faptele.
Ne aflăm în faţa unei cărţi fascinante.

373. Paul P. Ştefănescu, Plăcerea de a ucide, 192 p., ISBN: 973-85868-6-0, Bucureşti, 
2005 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Volumul de faţă ne introduce în trista istorie a crimelor în 
serie, care au îngrozit şi revoltat oraşe şi ţinuturi întregi, nu 
numai în epocile mai vechi, ci chiar în zilele noastre, atenţio-
nându-ne asupra pericolului – încă neelucidat ştiinţific – ca, în 
anumite împrejurări, fiara din om să rupă crusta de civilizaţie 
şi să se manifeste prin fapte abominabile.
Sarabanda crimelor, menită a reliefa toate faţetele răului, e du-
blată, în subsidiar, de o fină, dar stăruitoare pledoarie pentru 
necesitatea permanentei conlucrări interumane în vederea 
descoperirii făptuitoarilor şi a depăşirii momentelor de criză.
Lucrarea subliniază, încă o dată, îmbucurător, că, mai ales în condiţiile aplicării ul-
timelor descoperiri ştiinţifice în criminologie, nu pot exista crime perfecte, iar cri-
minalii nu au nici o şansă de a rămâne nepedepsiţi de lege. 

374. Paul P. Ştefănescu, Eliminarea adversarului. Otrăvuri şi otrăvitori celebri, 208 p., 
ISBN: 973-8455-01-4, Bucureşti, 2006 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Dintre mijloacele de înlăturare a adversarilor, utilizate de-a 
lungul istoriei, otrăvurile au fost considerate drept forma cea 
mai discretă şi totodată cea mai eficace.
De la plantele otrăvitoare, a căror folosire este atestată încă 
din antichitate şi până la produsele chimice moderne, greu de 
depistat chiar cu tehnicile sofisticate de ultima oră, otrăvurile 
au răpus nenumărate vieţi nevinovate, adesea de mari perso-
nalităţi.
Câteva din aceste cazuri ne sunt înfăţişate captivant în cuprin-
sul volumului de faţă, pe care îl recomandăm cu căldură publicului cititor.
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375. Apostol Stan, România, Bucureşti 1989. Enigmele revoluţiei?, 320 p., ISBN: 978-
973-642-324-6, Bucureşti, 2013 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
După atâtea abordări, mai mult sau mai puţin neprofesioniste, 
a Revoluţiei din 1989, Apostol Stan încearcă o prima explicare 
cu toată aparatura specifică ştiinţei istorice.
Condamnând subiectivismul şi unilateralismul tentativelor an-
terioare, din perspectiva cărora nu se putea înţelege ansamblul 
contradictoriu al faptelor, autorul priveşte fenomenul foarte de 
sus şi în profunzime, pronunţând concluzii care vor rămâne.
El consideră că, prin necorelarea tuturor aspectelor, s-a ajuns, 
nu o dată, la confuzii, care au fost întrevăzute de mulţi, dacă nu 
ca miracole, în mod cert ca enigme inexplicabile.
Cartea se opreşte cu predilecţie asupra acestora, încercând elucidarea lor.

376. Franjo Terhart, Comoara templierilor. Pe urmele unor bogăţii ascunse, traducere 
din germană de Magda Petculescu, 160 p., ISBN: 973-642-069-8, Bucureşti, 2005 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Chiar de la desfiinţarea, în 1311, a Ordinului Cavalerilor Tem-
plieri şi însuşirea de către regele Franţei, Filip al IV-lea, „cel 
Frumos”, a unei însemnate părţi a bogăţiilor lor, s-a născut şi 
s-a amplificat în timp legenda existenţei tăinuite a unor averi 
inimaginabile (materiale şi spirituale) ale cavalerilor, care şi-ar 
aştepta descoperitorii.
Timp de şapte secole, minţile înfierbântate le-au căutat cu stă-
ruinţă în Europa şi America, unde se presupune, între altele, că 
ar fi fost transportate.
Înfăţişând întreaga istorie a acestor tatonări, autorul cărţii – câştigat el însuşi de 
ideea sâmburelui real al legendei – încearcă să identifice posibilul loc ascuns al co-
morii, pornind, nu atât de la discutabilele documente invocate până acum, cât de la 
mesajele ezoterice descifrate personal în incinta şi în preajma diverselor monumen-
te sacre medievale. Căutarea comorii se transformă, astfel, într-o captivantă incur-
siune în istoria secretă a doctrinei şi ritualurilor Templierilor, într-o modalitate de 
relevare a unei străvechi moşteniri spirituale.

377. Marcelle Tinayre, Madame de Pompadour. Femeia care a condus Franţa din um-
bră, traducere de Neagu Rădulescu, 128 p., ISBN: 973-85868-
3-6, Bucureşti, 2005 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Biografie celebră a controversatei metrese a lui Ludovic al XV-
lea – care l-a dominat autoritar pe rege prin farmecele şi inte-
ligenţa ei, conducând din umbră destinele Franţei – lucrarea 
de faţă reuşeşte să învie întreaga epocă premergătoare marii 
revoluţii de la 1789, cu splendorile şi mizeriile ei.
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Ea ne introduce totodată în secretele vieţii de curte, dezvăluindu-ne inimaginabile 
forme ale luptei pentru intrarea în graţia regelui şi pentru păstrarea cât mai mult a 
dragostei acestuia.
Ediţia de faţă reproduce spumoasa traducere a lui Neagu Rădulescu.

378. Helmut Uhlig, Drumul mătăsii. Cultura universală antică între China şi Roma, 
traducere de Magda Petculescu, 288 p., ISBN: 978-973-642-141-9, Bucureşti, 2018 
(Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Cartea lui Helmut Uhling este o istorie universală cu totul aparte.
Scriind despre Drumul Mătăsii – magistrală ce a unit timp de 
peste 1500 de ani Asia Extrem Orientală de Europa – autorul 
simte o deosebită plăcere de a prezenta şi de a se pronunţa asu-
pra culturii şi civilizaţiei numeroaselor popoare care au trăit în 
orizontul celebrei căi comerciale.
Parcurgând, cu sufletul la gură, cronica impunerii şi a declinu-
lui vestitei rute intercontinentale, ne îmbogăţim cunoştinţele 
cu fapte şi informaţii extraordinare, pe care nu le regăsim ni-
căieri altundeva. Căci lucrarea s-a întrupat dintr-o îndelungată 
cercetare la faţa locului a vestigiilor păstrate pe întreg traseul „drumului“ şi a imen-
sei bibliografii existente despre el.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.

379. Philipp Vandenberg, Stăpânii din umbră. Puternicii lumii şi medicii lor. De la 
Marc Aureliu la Papa Pius al XII-lea, traducere de Magda Petculescu, 222 p., ISBN: 
973-9399-93-2, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
În spatele multor dintre stăpânitorii atotputernici, care au în-
grozit lumea, s-au aflat, nu o dată, fiinţe care i-au manipulat 
după bunul lor plac, înrâurind din umbră istoria.
Lucrarea de faţă prezintă cazul medicilor, care, prin ascenden-
tul câştigat asupra unora dintre conducătorii popoarelor aflaţi 
în situaţia de pacienţi, au putut să-i domine şi să le impună 
voinţa lor în luarea unor decizii importante sau în guvernarea 
de zi cu zi a milioanelor de oameni.
Cartea se traduce pentru prima dată în româneşte.

380. Philipp Vandenberg, Nefertiti. O biografie arheologică, tra-
ducere de Magda Petculescu, 240 p., ISBN: 973-642-089-2, Bu-
cureşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Pe baza unei imense bibliografii de specialitate, Philipp Van-
denberg dă contur destinului unei dintre cele mai fascinante 
femei din toate timpurile, regina Nefertiti a Egiptului (1381-
1344 î.Hr.).
Prin intermediul vieţii ei, recompusă din cioburi, autorul evo-
că întreaga epoca a faraonilor Echnaton şi Tutankhamon, a 
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încercării de impunere a monoteismului sub forma cultului zeului Solar, Aton, să-
vârşită, se pare, la sugestia reginei.
Proiectând lumini asupra multor aspecte, pe care nici arheologii n-au reuşit să le 
elucideze, Philipp Vandenberg deschide totodată pasionante perspective către mis-
terul care continuă să înconjoare figura enigmatică a frumoasei Nefertiti.

381. Gudrun Ziegler, Secretele Romanovilor. Istoria şi moştenirea ţarilor ruşi, tradu-
cere din limba germană de Magda Petculescu, 240 p., ISBN: 973-9399-46-0, Bucu-
reşti, 2006 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Istoria celor trei veacuri de existenţă a dinastiei Romanov (care 
a dat cei mai importanţi ţari ai Rusiei) întrece în măreţie şi 
mizerie umană, în tragism şi cruzime, în imprevizibil şi aven-
turesc închipuirea oricărui romancier. Mintea se cutremură în 
faţa dezvăluirilor aproape incredibile ale autorului, bazate pe 
cercetarea profundă a documentelor ţinute secrete timp de se-
cole. Căutătorul de senzaţional şi de impresii tari află în cartea 
de faţă – tradusă pentru prima dată în româneşte – cea mai 
palpitantă incursiune în real.
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XII. Colecţia „Giuvaer“

382. Frédéric Damé, Încercare de terminologie poporană română, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 194 p., format 20.5 x 27 cm., legat, cartonat, ISBN: 978-973-
120-004-0, Bucureşti, 2006 (Ed.Vestala)
Descriere:
Din dorinţa de a se face folositor poporului care îl adoptase din 
1872 (când emigra din strălucitorul Paris, pe malurile Dambo-
viţei) Frédéric Damé realiza o lucrare rămasă până astăzi unică 
în cultura noastră, Incercare de terminologie poporană romană 
(1901): prezentare, dicţionar şi album al termenilor arhaici ţă-
răneşti referitori la agricultura şi economia domestică.
Atractivă, atât prin cele 300 de gravuri, ce lămuresc mai bine 
decât altă explicaţie termenii arhaici, cât şi prin rigurozitatea 
ştiinţifică împinsă spre absolut în privinţa dezvăluirii amănun-
telor, cartea pe care o reedităm după mai bine de un secol re-
prezintă o sursă fundamentală pentru cunoaşterea trecutului nostru. 

383. Eminescu, Poezii, 262 p., ISBN: 973-97020-0-7, 973-96551-
7-3, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Gemina)
Descriere:
Editată cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea lui 
M.Eminescu, ediţie îngrijită de Ludovic Dauş şi ilustrată de 
Jean Steriade, Camil Ressu, Poitevin-Scheletty (picturi), Geo 
Zlotescu, Labin şi Ceaglacov (desene), a fost reeditată nevarie-
tur la împlinirea a 145 de ani de la naşterea marelui Poet.

384. Fraţii Grimm, Poveşti, traducere de Lia Hârsu şi Al. Iacobescu, 
coperta, ilustraţiile şi prezentarea grafică de Valentin Tănase, 
288 p., format 17 x 24 cm., ISBN: 973-9211-01-1, 973-9200-
04-4, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
Sunt reunite la un loc, în bune versiuni româneşti, cele mai 
multe dintre poveştile Fraţilor Grimm, în prezentarea grafică 
alb/negru şi color a pictorului şi graficianului de prestigiu Va-
lentin Tănase.

385. I.Oprişan, Troiţe româneşti. O tipologie, text bilingv, 192 p., 
format 21 x 30 cm., ISBN: 978-973-642-399-4, Bucureşti, 2019 
(Ed. Saeculum I.O.)
Descriere:
Înfăţişăm pentru prima dată, într-o sistematizare personal-ti-
pologică, un fenomen, după părerea noastră unic în lume, în 
ce priveşte bogăţia formală, spectaculozitatea imagistică şi 
profunzimea simbolică, încercând să dovedim că el reprezintă 
unul din aspectele emblematice ale spiritualităţii naţionale.
Dacă dorim să ştim cine suntem şi ce reprezentăm sub soare, 
va trebui să apelăm, între altele, şi la sugestiile pe care le oferă 
troiţele (descendentele coloanelor cerului).
Volumul de faţă constituie o invitaţie la descoperirea, cunoaş-
terea şi însuşirea spirituală a frumuseţii lor.
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386. I. Oprişan, Lumea văzuta de o artistă: Iulia Hasdeu. 1. Universul exterior/ Le 
monde vu par un artiste: Julie Hasdeu. 1. L’Univers exterieur, text bilingv, 112 p., 
format 26x20 cm., ISBN: 978-973-8455-42-9, Bucureşti, 2012 (Ed. Saeculum Vizual)
Descriere:
E cunoscută în genere aspiraţia Iuliei Hasdeu de a deveni ar-
tist plastic. Deşi manuscrisele sale sunt pline de desene, unele 
strălucite, nimeni nu a încercat o evaluare a realizarilor ei în 
acest domeniu.
Albumul de faţă – primul dintr-o serie – ne deschide, pentru 
prima dată, porţile universului fascinant al graficii autoarei.
L’aspiration de Julie Hasdeu, de devenir artiste plastique, est 
generalment connue. Quoique ses soient remplis de dessins, 
souvent splendides, personne n’a jamais tente une evaluation 
de ses realisations dans ce domaine.
Le present album, le premier d’une serie, nous ouvre, pour la premiere fois, les por-
tes vers le fascinant univers de la grapfique de l’auteur.

387. Margărita Miller-Verghy, Vechi motive decorative româneşti/Motifs anciens de 
décorations-roumaine, ediţie critică de I.Oprişan, text bilingv, 336 p., format 21x 
30 cm., ISBN:978-973-120-030-9, Bucureşti, 2007 (Editura Vestala)
Descriere:
Albumul Margăritei Miller-Verghy, apărut în 1911, în versiune 
românească şi franceză, a încântat cititorii de acum mai bine 
de o sută de ani – şi continuă să ne încânte şi pe noi – prin 
frumuseţea motivelor alese, prin eleganţa punerii lor în pagi-
nă şi nu în ultimul rând prin abordarea unor sfere nebăgate 
până atunci în seamă: ornamentica arhitecturală, crestăturile 
în lemn pe obiecte uzuale, încondeierile pe ouă, picturile mi-
niaturale de pe vechi manuscrise.
Dar ceea ce îl plasează foarte sus între colecţiile de acest gen 
e încercarea autoarei, din amplul studiu introductiv, de a des-
cifra – cu profesionalism şi largă deschidere de orizont, cu puncte de vedere încă 
valabile şi cu o metodologie foarte modernă – originalitatea artei noastre populare 
în context universal.
Îl repunem în circulaţie, ca pe o veritabilă carte de vizită românească.

388. *** Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, coperta, ilustraţiile 
şi prezentarea grafică de Valentin Tănase, 160 p., ISBN: 973-96550-8-4, 973-96817-
0-0, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Texte fundamentale pentru înţelegerea învăţăturii Mântuitoru-
lui, Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos re-
prezintă totodată elementele esenţiale pentru formarea morală 
şi intelectuală a oricărui tânăr. Întrucât arta şi literatura uni-
versală au reluat cu insistenţă de-a lungul secolelor, motivele 
respective în cele mai diverse, mai prestigioase şi mai neaştep-
tate interpretări, cartea se publică într-o prezentare grafică de 
excepţie, spre a nu rămâne mai prejos de alţii.
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XIII. Colecţia Paranormal

389. Pr.G.D.Gologan, Spiritismul şi minunile Mântuitorului. Ipoteza spiritistă în ex-
plicarea minunilor lui Iisus Hristos, 336 p., ISBN : 978-973-8455-15-3, Bucureşti, 
2008 (Ed. Saeculum Vizual)
Descriere:
Ripostă echilibrată împotriva interpretării minunilor Mântui-
torului prin prisma experimentelor spiritiste, lucrarea preotu-
lui G.D. Gologan constituie una dintre cele mai serioase abor-
dări din cultura română a fenomenelor paranormale. Încât, 
chiar dacă cititorul nu e întotdeauna convins de argumente, el 
rămâne cu o imagine clară asupra spiritismului şi a diferenţei 
dintre obiectivele sale şi viziunea teologică.

390. Marcus Gossler, ABC-ul parapsihologiei, traducere de Şte-
fania Brăileanu, 224 p., ISBN: 973-96816-6-2, 973-96817-4-3, 
Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Date, fenomene şi teorii din sferele psihologiei paranormale, 
ezoterismului, magiei, matematicii, fizicii, astronomiei.

391. Jean-Yves Guillaume, Graalul de la Montségur. Roman ini-
ţiatic, traducere de G.P.Apuseanu, 272 p., ISBN: 978-973-642-
370-3, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Romanul ne transpune în plină epopee catară, în misterele 
acesteia, la limita dintre istorie şi tradiţie, prin intermediul 
unui cuplu şi al unui grup, scăpat din fortăreaţa asediată a Montségurului.
Puterea misteriosului „Consolament“ – unicul secret al catarilor – care permite 
transcenderea oricărui experiment, inclusiv arderea pe rug, şi mai ales forţa trans-
misă de strălucitoarea Esclarmonde, fecioara purtătoare a 
Graalului, ce face posibilă vindecarea miraculoasă a tuturor 
victimelor Inchiziţiei, înainte de a se urca ea însăşi de bunăvoie 
pe rugul totalitarismului catolic alături de mama şi bunica ei, 
sugerează continuitatea fără de sfârşit a întrupărilor multifor-
me ale binelui.
Inspirat din ultimele descoperiri istorice ale tradiţiei germane 
a Graalului, în deplină afinitate cu epoca şi personajele sale, 
romanul relevă transmiterea neîntreruptă a misterelor catare 
de la Montségur la Montsalvage.      Jean-Yves Guillaume

392. B. P. Hasdeu, Protocoalele şedinţelor de spiritism, ediţie al-
cătuită de Mircea Coloşenco şi Jenica Tabacu, prefaţă de Mir-
cea Coloşenco, traducerea textelor de Jenica Tabacu, 208 p., ISBN: 973-9399-53-3, 
Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Experimentele spiritiste ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, sugerate în Sic Cogito, 
pe baza cărora autorul a schiţat, nu numai liniile unui sistem filosofic original, ci şi 
conturul unei religii proprii, au rămas aproape necunoscute.
Volumul de faţă reproduce protocoalele şedinţelor de spiritism (câte au putut fi des-
coperite) şi o importantă parte a comunicaţiunilor sub dicteu, din care urma să se 
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închege volumele în pregătire (ITA SENSUM şi VIRTUS RE-
DIVIVA) ale trilogiei spiritiste.
Textele – inedite până acum – aduc preţioase clarificări asupra 
perioadei celei mai disputate din existenţa savantului, lumi-
nând, atât viziunea acestuia asupra lumii, cât şi drama profun-
dă trăită de el după moartea Iuliei (fiica).
E un adevărat eveniment că putem parcurge după mai bine de 
nouă decenii de la moartea autorului – un cuprinzător volum 
de texte nepublicate, prilejuite, adnotate sau elaborate de per-
sonalitatea sa copleşitoare.

393. B. P. Hasdeu, Arhiva spiritistă, transcrieri, traduceri din lim-
bile franceză şi note de Jenica Tabacu, vol. I, 416 p.; vol. II, 464 
p., vol. III, 320 p., vol. IV, 368 p., vol. V (transcriere, traduce-
rea textelor şi note de Jenica Tabacu şi Manuela Anton) 272 p.; 
ISBN-uri: general: 973-9418-56-2, vol.I: 973-9418-57-0, vol.II: 
973-9418-57-0, vol.III: 973-9418-69-4, vol.IV: 973-9418-81-3, 
vol.I: 978-973-120-031-6, Bucureşti, 2002-2008 (Ed. Vestala)
Descriere:
Vol. I
Comunicările spiritiste, realizate ca un ritual ezoteric de 
B.P.Hasdeu după moartea Iuliei, au intrigat profund contem-
poranii şi au creat un halou de mister, atât în jurul savantului, cât şi al castelului de 
la Câmpina.
Împrăştiate în mai multe arhive şi biblioteci – poate şi în colecţii particulare – texte-
le inedite, nedescifrate, scrise sub dicteu în mai multe limbi, cu transcrierile parţiale 
şi adnotările învăţatului, încep a fi puse, prin tomul de faţă, la dispoziţia publicului 
(într-o serie de 5 volume), nu atât spre a-şi potoli curiozitatea, cât spre a înţelege 
mai în aprofunzime setea de cunoaştere a lui B.P.Hasdeu şi drama trăită de el prin 
pierderea Iuliei.
O arhivă spiritistă singulară prin amploarea şi conţinutul – comparabilă doar cu 
aceea a lui Victor Hugo – îşi deschide, astfel, porţile, invitându-ne să medităm la 
destinul omului în univers şi, mai ales, la acel tainic „dincolo”, nepătruns încă de 
mintea umană.
Vol. II
Volumul al doilea din seria Arhiva spiritistă continuă cu publicarea textelor inedi-
te ale „comunicaţiilor” lui B.P.Hasdeu (prin intermediul unor 
medium-uri din cercul său) cu spiritele fiinţelor dispărute: Iu-
lia, Nicolae, Alexandru, Valeria, Tadeu, Efrem.
Graţie acestei insolite „arhive”, avem posibilitatea să pătrun-
dem, peste timp, în intimitatea savantului, să-i înţelegem mai 
uşor zbuciumul ultimilor ani din viaţă şi, o dată cu el, să ne 
apropiem ceva mai mult de descifrarea tainei şi a rostului exis-
tenţei omului pe pământ.
Întrebările din Sic cogito îşi află în paginile volumului de faţă 
o tulburătoare reverberaţie, punându-l pe gânduri, atât pe cel 
care subscrie la „experimentele” lui B.P.Hasdeu, cât şi pe cel indiferent faţă de ele.
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Vol. III
Volumul al treilea din seria Arhiva spiritistă cuprinde doar un 
an din demersurile lui B.P.Hasdeu de a intra în comunicare cu 
spiritele celor dragi (în primul rând cu spiritul Iuliei, al fratelui 
său, Nicolae, şi al marelui cărturar, Alexandru Hasdeu, tatăl său).
Dar substanţa volumului este aşa de densă şi de încărcată de 
deschideri către biografia savantului (stăluminată de fapte 
neconsemnate altundeva) şi mai ales către universul său de 
gânduri (în care planul real al studiilor publicate în această 
perioadă se interferează, direct sau indirect, cu cel imaginar), 
încât cercetătorul este, pe de o parte, fascinat de varietatea şi 
profunzimea materiei, inedită până acum, iar, pe de alta, e contrariat şi mai mult de 
dificultatea căilor de abordare a ei.
Incontestabil, însă, că prin tomul de faţă, păşim ceva mai aproape de esenţa vieţii 
spirituale a lui B.P.Hasdeu, atât de greu descifrabilă.
Vol. IV
Textele inedite ale „arhivei spiritiste” inserate în vol.IV al seriei 
de faţă continuă să ne surprindă prin noi şi neaşteptate deschi-
deri de perspectivă.
Cu totul tulburătoare sunt profeţiile transmise de spiritul Iuliei 
în şedinţa din 14 noiembrie 1897 (ziua ei de naştere), ce sus-
ţin, fie şi parţial, legenda în virtutea căreia savantul ar fi ascuns 
la Castelul de la Câmpina documente revelatorii privitoare la 
destinul României, ce urma să fie citite după 7 ani de la moar-
tea sa: „Te previn – îi comunica Iulia lui B.P.Hasdeu, prin inter-
mediul mediumului – că, într-un timp în care vei avea ocazia 
să vezi, fiind acolo [în viaţă], această ţară, România, va avea un război, sub domnia 
acestui om inteligent, regele [Carol I]. Şi acest mare vis, pe care l-am avut în timp, de 
a face o operă despre Traian şi Decebal [va prinde contururi într-un plan nesperat]. 
Deci, Decebal este regele actual. Această ţară de acolo va avea fericirea de a-şi vedea 
mărindu[i]-se marginile dincolo de Prut. Şi, deci, tu însuţi trebuie să resimţi fericirea 
rasei de a vedea poporul nostru sub auspiciile şi conducerea acestui rege, săvârşind 
opera începută doar în principiu de un foarte mare prinţ, Ioan Vodă cel Cumplit. 
Aceasta este o operă remarcabilă care, inconştient, fără bruscare, lucrează asupra des-
tinului stelelor României.”
Vol. V
Cu volumul 5 se încheie publicarea textelor spiritiste hasdeene (în limbile română, 
franceză şi rusă), câte au ajuns până la noi.
Cercetatorul şi cititorul obişnuit au pentru prima dată posibili-
tatea să-şi formeze o opinie avizată şi, eventual, să se pronunţe 
în cunoştinţă de cauză asupra fenomenului atât de complex, 
greu de perceput şi de definit al încercării de comunicare cu 
lumea de dincolo.
De-abia acum, în perspectiva publicării tuturor textelor din se-
ria de faţă, tentativa lui Bogdan Petriceicu Hasdeu de a rupe 
barierele dintre formele existenţei şi de a depăşi limitele realului 
se conturează ca o manifestare a setei de absolut, vizibilă în tot 
ce a intreprins şi creat.
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În orice caz, indiferent de credibilitatea sau îndoiala pe care o pot trezi în mintea 
cititorilor, manuscrisele din arhiva spiritistă – documente ale unei experienţe extre-
me – sugerează mai mult decât oricare alte texte, intensitatea abisurilor sufleteşti ale 
autorului provocate de moartea Iuliei.

394. B.P.Hasdeu, Corespondenţă inedită, ediţie critică şi prefaţă 
de I. Oprişan, 512 p., ISBN: 973-9418-94-5, Bucureşti, 2005 
(Editura Vestala)
Descriere:
Înmănunchem în volumul de faţă un lot masiv de scrisori in-
edite din fondul Arhivelor Naţionale, expediate sau primite de 
B.P.Hasdeu, în ultima parte a vieţii.
Prin intermediul lor, pătrundem ceva mai adânc în intimitatea 
savantului, întrezărind dezlegări pentru unele din tainele ca-
re-i înceţoşează încă biografia şi personalitatea.

395. B. P. Hasdeu, Lumea de apoi. Sfârşitul lumii, ediţie critică, prefaţă şi anchetă mi-
tologică contemporană, privitoare la sfârşitul lumii, de I. Oprişan, 288 p., ISBN: 
978-973-642-368-0, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Reunind cele mai importante texte hasdeene referitoare la „Vremea de apoi“ (Sfâr-
şitul lumii) din Etymologicum Magnum Romanie, cu răspun-
surile primite de marele savant din toată ţara la întrebarea nr. 
206 din Chestionarul filologic, cărora le-am adăugat o parte din 
anchetele mitologice realizate de noi după mai bine de o sută, 
de asemenea în tot largul ţării, volumul de faţă scoate la lumi-
nă, nu numai un preţios material inedit, dar oferă totodată şi 
o posibilă nouă modalitate de valorificare a imensului tezaur 
de informaţii referitoare la viaţa spirituală a poporului român, 
păstrate în manuscrisele cu răspunsuri la cele două chestionare 
ale lui B.P.Hasdeu de la Biblioteca Academiei Române şi de la 
Arhivele Statului     

396. B. P. Hasdeu, Sic cogito. Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul?, ediţie critică de I. 
Oprişan, format 17 x 24 cm, legat, cartonat, 262 p., ISBN: 978-973-642-404-5, Bu-
cureşti, 2019 (Ed. Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă înmănunchează pentru prima dată la un loc 
toate elementele „dosarului spiritist” hasdeean, respectiv: Sic 
cogito (reprodus anastatic, după ediţia princeps, 1892, rămasă 
neschimbată, cele două capitole din Ita sensum, gândit ca al II-
lea tom al trilogiei spiritiste, nefinalizat); Studiul O introducere 
în istoria universală (1874), considerat de B.P.Hasdeu drept o 
anticipare a intrepretărilor spiritiste ulterioare, viziunea Renaş-
terea lui Vauban din 1897, în care regele Carol I e întrevăzut ca 
o reîncărcare a celebrului mareşal al Franţei şi ampla secţiune 
de corespondenţă pe teme spiritiste.
Parcurgându-l, cititorii îşi vor putea elucida multe din întrebările rămase până acum 
fără răspuns.
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397. Stefan von Iancovich, M-am reîntors din moarte, traducere de 
Tüdös Antal, 176 p., ISB : 973-9211-12-7, 973-9200-13-3, Bu-
cureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura 
Vestala)
Descriere:
În împrejurările unui grav accident de automobil, Stefan von 
Iancovich intră în starea de moarte clinică.
Pornind de la propria trăire paranormală – pe care o înfăţi-
şează în detaliu – autorul abordează, cu interesante dezvoltări 
personale, problematica generală a trecerii de la viaţă la moar-
te, a revenirii la viaţă şi a vieţii sufletului dincolo de existenţa 
biologică umană.
Cartea se traduce pentru prima dată în limba română sub copyright.  

398. Yami Kamui-Krueger, Supranaturalul dezvăluit, 304 p., 
ISBN: 978-973-120-078-1, Bucureşti, 2013 (Editura Vestala) 
Descriere:
Lumea e o carte care se lasă citită atâta timp cât există cineva 
dispus să îi răsfoiască paginile.
Volumul de faţă se constituie într-o încercare de a prezenta şi de a 
explica o parte  din subiectele controversate din domeniul supra-
naturalului cu gândul de a îndepărta măcar câteva din nelămuriri-
le şi prejudecăţile care le înconjoară.       Yami Kamui-Krueger

399. Sven Loerzer, Monika Berger, Relatări despre lumea de din-
colo. Despre viaţa de după moarte, traducere de Adela Mo-
toc, 288 p., ISBN: 973-96816-8-9, 973-96817-6-x, Bucureşti, 
1995 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Cum au întrevăzut, în timp, poeţii, religiile şi marii vizionari ai lu-
mii viaţa de după moarte – constituie tema fascinată a acesti cărţi.
Stările limită, experimentele şi contactele cu alte dimensiuni 
spirituale au făcut posibilă pătrunderea celor aleşi dincolo de 
mantia tainei.
Cartea se publică – sub Copyright – pentru prima dată în ro-
mâneşte, în tiraj limitat.

400. H. van Praag, Cele opt porţii ale misticii, traducere de Viorica Nişcov, 176 p., ISBN: 
973-9211-14-3, 973-9200-15-x, Bucureşti, 1996 (Editura Sae-
culum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
„Mistica este modalitatea de-a trăi sănătos într-o lume bolna-
vă. Omenirea a uitat practic arta de-a fi sănătoasă. Misticii sunt 
oameni care preferă să fie sănătoşi. Ei sunt deprinşi să fie pe 
de-a-ntregul oameni obişnuiţi. Aceasta este ceea ce vreau să 
arăt limpede în cartea de faţă. Căci nu mistica trebuie să fie 
luminată spre a fi înţeleasă, ci mintea nostră.
Am încercat în monografia de faţă să oferim un îndreptar către 
«ţara nimănui» a fericirii extatice, care este adevăratul teritoriu 
vital al propriului nostru suflet.“      H. van Praag
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401. Milan Rýzl, Miracolele biblice. Încercări de interpretare parapsihologică, tra-
ducere de Viorica Nişcov, 208 p., ISBN: 973-9071-24-4, 973-96063-6-9, Bucureşti, 
1993 (Editura Saeculum în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Cartea prof. Milan Rýzl, psiholog de renume mondial, înfăţi-
şează rezultatele spectaculoase ale unei cercetări în premieră 
absolută: persoane hipnotizante „văd“ sufletele oamenilor, le 
descriu peregrinările după moarte, prognozează cu uimitoare 
precizie evenimente situate la mare distanţă în timp, intră în 
contact direct, pe cale paranormală, cu lumea biblică, străbat 
vaste spaţii interplanetare, oferă informaţii concrete privitoare 
la documente încă nedescoperite legate de viaţa lui Iisus.

402. Milan Rýzl, Moartea şi ce urmează după ea, traducere de 
Adela Motoc, 222 p., ISBN: 973-9071-23-6, 973-96063-8-5, Bucureşti, 1994 (Editura 
Saeculum în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Posibilitatea continuării vieţii după moarte, formele pe care 
această existenţă le îmbracă, plauzibilitatea intrării în comuniune 
cu fiinţele dispărute, garanţia ştiinţifică a metodologiile încercate 
până acum sunt problemene esenţiale abordate de prof. dr. Milan 
Rýzl în lucrarea Moartea şi ce urmează după ea. Parapsihologia 
în ansamblul ei este judecată cu o maximă rigoare, cu dorinţa de 
a o transforma realmente într-o adevărată disciplină ştiinţifică.

403. J. Martin Sorge, Reîncarnarea dintr-o nouă perspectivă, tra-
ducere de Viorica Nişcov, cu o postfaţă de Alexandru Voinescu, 
240 p., ISBN: 973-96421-2-8, Bucureşti, 1994 (Editura Vestala)
Descriere:
Pornind de la reprezentarea timpului din fizica modernă şi de 
la rezultatele unei serii de experimente de hipnoză regresivă, 
J. Martin Sorge, psiholog cu solidă formaţie interdisciplinară, 
oferă în volumul de faţă o imagine, seducătoare prin construc-
ţia logică şi fascinantă prin autenticitate trăirii umane, a lumii 
paralele, multidimensionale, în care sufletul trăieşte după dis-
pariţia fizică a trupului.
Adevărată aventură a spiritului, călătoria inedită „contra timpu-
lui“, ce ni se propune, confirmă incontestabil ideea reîncarnării, 
căreia îi dă un temeinic suport ştiinţific. Viorica Nişcov

404. Paul Ştefănescu, Buruiana diavolului. Incursiune în lumea 
plantelor magice, 384 p., ISBN: 978-973-120-036-1, Bucu-
reşti, 2008 (Editura Vestala)
Descriere:
Prin volumul de faţă, Paul Ştefanescu ne introduce în lumea 
fascinantă a plantelor magice (existente pe Terra), dezvăluin-
du-ne virtuţile lor curative şi marile pericole pe care le repre-
zintă utilizarea lor inadecvată.
Spre a le putea cunoaşte în profunzime şi a le domina, autorul 
dă în lucrare şi formulele chimice ale celor mai multe extrase 
din plantele prezentate. Cartea reprezintă, din acest punct de 
vedere, o noutate absolută în cultura română.
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 XIV. Colecţia Lexicon

405. Cristiana Aranghelovici, Îndreptar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 
române. Conform cu DOOM, ediţia a II-a, text la două culori, 464 p., ISBN: 978-
973-8455-48-1, Bucureşti, 2017 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Lucrarea de faţă evidenţiază prin culoarea albastră cele cca. 
4.000 de modificări impuse de DOOM, ed. a II-a, 2005, indi-
când norma pentru cca. 15.000 de cuvinte aparţinând limbii 
române actuale, a căror utilizare ridică probleme de natură or-
tografică, ortoepică sau morfologică.
Autoarea este cercetătoare la Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române şi membră a colecti-
vului de elaborare a singurei lucrări normative oficiale DOOM, 
2005.            Cristiana Aranghelovici

406. I. Berg, Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre, versiune revizuită, adăugită 
şi actualizată de Florin Marcu, 368 p., ISBN : 978-973-642-403-8, Bucureşti, 2019 
(Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Lucrarea constituie unul dintre cele mai importante instru-
mente de lucru pentru orice tânăr în formare şi pentru oricine 
doreşte să afle sensul diverselor expresii celebre şi istoria im-
punerii lor.
Toate expresiile se dau în limba de origine şi în traducere ro-
mânească.

407. Gabriela Biriş, Diana Viorela Burlacu, Elisabeta Şoşa, Anto-
nime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii ro-
mâne (cu traducere în limba engleză), 502 p., ISBN: 978-973-642-271-3, Bucureşti, 
2011 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea cuprinde:
- 671 de intrări, 1410 perechi antonimice, peste 2500 de sinonime.
- Intrările şi definiţiile lor – traduse în limba engleză.
- Mijloc de învăţare lexicală, în care perechile antonimice sunt tratate în strânsă 
legătură cu relaţiile de polisemie şi sinonimie, fiecare sens antrenând alte perechi 
antonimice şi alt lanţ sinonimic.
- Exemple simple, uşor de înţeles de către toate categoriile de 
elevi şi studenţi români sau străini.
- Alte facilităţi – marcarea accentului, indicarea formelor flexi-
onare conform DOOM2, a pronunţiei, a variantelor libere de 
toate felurile, a complinirilor sintactice.
- Anexele (Indice de cuvinte-titlu, Indice de sinonime, Indice 
englez-român, Sistematizare gramaticală) – un ajutor preţios 
în studiul limbii române şi în rezolvarea diferitelor exerciţii le-
xicale.
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- Limitată la vocabularul minimal al românei (1435 de cuvinte diferite) – o lucrare 
complexă, sintetizând informaţii provenite din gramatici, dicţionare explicative şi 
corpusuri de limbă literară.              Gabriela Biriş

408. Gh. Bulgăr – Gh. Constantinescu-Dobridor, Dicţionar de arhaisme şi regionalis-
me, vol. I–II, 368 + 448 p., ISBN: 978-973-642-421-2, 978-973-642-422-9, 978-973-
642-423-6, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Dicţionarul de ar-
haisme şi regionalis-
me, elaborat de Gh. 
Bulgăr şi Gh. Con-
stantinescu-Dobri-
dor, reprezintă prima 
lucrare de acest gen 
din lexicologia ro-
mânească.
Incluzând peste 30.000 de cuvinte şi sintagme vechi de pe întreg teritoriul ţării, Dic-
ţionarul … configurează – din punct de vedere istoric şi geografic – o amplă imagine 
a bogăţiei şi expresivităţii limbii române precum şi o frescă a contactelor ei cu cele-
lalte limbi învecinate de-a lungul secolelor.
Utilizate larg în scrierile literare pentru localizarea şi datarea vorbirii personajelor, 
dar şi în lucrări de specialitate, în presă, la radio şi televiziune, arhaismele şi regio-
nalismele rămân adesea neînţelese unei bune părţi a publicului.
Cititorii (îndeosebi elevii şi studenţii) au acum – graţie noului Dicţionar… – po-
sibilitatea să-şi lămurească toate incertitudinile de vocabular şi să se apropie ceva 
mai mult de spiritul limbii, „măsurariul civilizaţiei unui popor“ cum se exprima 
Eminescu).                 Florin Marcu

409. Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul etimologic al limbii române, ediţie îngrijită 
şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru-Mehedinţi şi Magdalena Popescu 
Marin, format 17X24 cum, legat, cartonat, 1056 p., ISBN: 973-9399-86-X, Bucureşti, 
2007 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Dicţionarul etimologic al limbii române, elaborat de Alexandru Ciorănescu (profe-
sor la Universitatea „La Laguna” – Tenerife) şi tipărit în spaniolă în anii ’50, umple 
o lacună a lexicografiei noastre, care poseda asemenea lucrări mai vechi, dar in-
complete (Densusianu, Puşcariu, Candrea, Buescu); cercetările de specialitate din 
ultimele decenii fiind, de asemenea, nefinalizate.
Dicţionarul răspunde, documentar, ştiinţific, instructiv, la în-
trebările despre originea şi devenirea cuvintelor româneşti de-a 
lungul secolelor. El se remarcă prin erudiţia, temeinicia şi vas-
titatea informaţiei asupra istoriei cuvintelor luate în discuţie.
Componenta latino-romanică, dovezile substratului şi influen-
ţele altor limbi (vecine ori mai îndepărtate), apoi procesul de 
reromanizare din ultimele două secole, prin asimilarea neolo-
gismelor de sursă latino-franco-italiană, se pot vedea în pagi-
nile acestei lucrări.
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Fiecare cuvânt este, de fapt, o micromonografie lingvistică, o oglindă a punctului de 
pornire şi a relaţiilor cuvântului cu dinamica civilizaţiei şi cu formele de evoluţie 
modernă a vieţii culturale şi sociale. Fidelitatea latină şi „caracterul ospitalier” al 
româniei – cum preciza Alf Lombard – în sensul că latina noastră orientală s-a do-
vedit a fi mai conservatoare decât alte limbi romanice şi mai deschisă influenţelor 
lexicale diverse, repede asimilate, care i-au îmbogăţit mijloacele de comunicare şi de 
expresivitate, ţin de substanţa însăşi a acestui dicţionar.
Publicând acum Dicţionarul etimologic [complet] al limbii române – în care istoria 
şi limba (pasiuni constante la cititorii români) îşi dezvăluie atâtea secrete – editura 
SAECULUM I.O. şi-a câştigat un titlu de merit, oferindu-ne, în acelaşi timp, prilejul 
de a ne putea exprima gratitudinea faţă de munca şi devotamentul ştiinţific al auto-
rului.      prof.univ.dr.Gh.Bulgăr

410. Pierre Grimal, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, prefaţă de Charles Pi-
card, traducere din limba franceză de Mihai Popescu, 592 p., ISBN: 973-9399-65-7, 
Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea de referinţă unanim apreciată de specialiştii de pe 
toate meridianele, Dicţionarul de mitologie greacă şi romană 
oferă cititorului cea mai amplă şi mai sistematică informaţie 
asupra diverselor categorii de divinităţi şi eroi veneraţi în cetă-
ţile greceşti şi în cuprinsul Imperiului Roman.
Pe lângă articolele de prezentare propriu-zisă a personajelor 
mitologice, cu toate denumirile cunoscute în timp şi spaţiu, 
autorul propune numeroşi arbori genealogici privind descen-
denţa şi înrudirea dintre ele şi, ceea ce este nemaiîntâlnit până 
acum, dă sursa tuturor izvoarelor antice în care divinităţile respective figurează.
Un indice imens ne orientează în substanţa cărţii.
Lucrarea se traduce pentru prima dată în româneşte. 

411. Octavian Laiu–Despău, Dicţionar de eponime. De la nume proprii... la nume co-
mune, ediţie revizuită, argumentată, 304 p., ISBN: 973-642-099-x, Bucureşti, 2007 
(Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Dicţionarul de eponime (termeni comuni care provin de la 
nume proprii) cuprinde 1200 de cuvinte-titlu. La selectarea 
cuvintelor s-a ţinut seama de răspândirea acestora, de circu-
laţia lor, de certitudinea sau incertitudinea etimologiilor şi, nu 
în ultimul rând, de pitorescul şi insolitul istoriei unor cuvinte. 
Marea majoritate a cuvintelor se regăsesc în dicţionarele uzua-
le. Unele cuvinte citate – e drept, nu multe la număr – nu apar 
(încă) în dicţionare (ex. lolita, potemkinada, skanderbeg), dar 
sunt utilizate în limbajul comun şi în massmedia. De aseme-
nea, s-au adăugat unele arhaisme şi regionalisme (încă) menţionate de dicţionare 
(ex. cârjaliu, cocie, lipscan, misir ş.a).
Dicţionarul dovedeşte că eponimia nu este un fenomen izolat şi neînsemnat, ci repre-
zintă o sursă importantă de înnoire şi îmbogăţire a lexicului. Octavian Laicu-Despău
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412. Florin Marcu, Dicţionar actualizat de neologisme, format 17 x 24 cm, legat, car-
tonat, 1080 p., ISBN: 978-973-642-397-0, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Limba română suferă de mai bine de două decenii poate cel 
mai cumplit bombardament de cuvinte străine din toată exis-
tenţa ei. Pătrunderea masivă în spaţiul românesc a unor obiec-
te tehnice, alimentare, vestimentare etc, odată cu termenii ce 
le definesc, în genere de circulaţie internaţională, a impus – în 
lipsa unor echivalente locale – intrarea în uz a nenumărate ne-
ologisme şi chiar barbarisme.
Nevoia înţelegerii, pe de o parte, exactă şi necesitatea utilizării 
corecte a lor, fie ca în limba de origine, fie prin adaptarea la 
structura limbii române, a dus la normarea acceptării lor.
Domnul profesor Florin Marcu, învăţatul care cerne de zeci de ani neologismele, 
şi-a actualizat cu mii de noi termeni dicţionarul la care lucrează de ani buni, oferin-
du-ne cel mai autorizat ghid în acest sens.
De aceea, pătrunderea în dicţionarul său a unor termeni echivalează cu acceptarea 
lor oficială în vorbirea curentă.
Dicţionarul conţine peste 70.000 de neologisme explicate.
E ultima formă a Dicţionarului de neologisme, devenit apoi Marele dicţionar de neo-
logisme, al lui Florin Marcu.

413. Florin Marcu, Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române, ilustraţii alb/ne-
gru şi color de Ana Balint, Ofelia Dumitrescu, Pompiliu Dumitrescu, Albin Stă-
nescu, Valentin Tănase. Text la 2 culori şi policromie, hârtie Finlanda, format 17 x 
24 cm, legat, cartonat, 800 p., ISBN: 973-9399-69-X, 973-9418-28-7, Bucureşti, 2001 
(Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Lucrarea de faţă constituie o contribuţie remarcabilă, prin con-
ţinut şi formă, la cunoaşterea şi buna înţelegere a vocabularu-
lui limbii române, explicând exact şi pe înţelesul tuturor fiecare 
cuvânt, iar numeroasele ilustraţii îl ajută pe cititor să întrevadă 
clar conţinutul concret al termenilor, care pot crea confuzii în 
folosirea lor curentă.
Dicţionarul acesta este o realizare cu adevărat nouă la noi: prin 
conţinut, el ilustrează bogăţia şi modernitatea lexicului româ-
nesc, iar prin formă, se află pe treapta de sus a tehnicii tipografice; ilustraţiile sale, 
frumos realizate de graficieni iluştri, multe în culori, îi dau un aspect atrăgător, în 
admirabilă competiţie cu lucrările similare străine.
Dicţionarul concentrează într-un spaţiu restrâns un mare număr de cuvinte – cca. 
25.000 – din toate ariile istorice, geografice, culturale ale dezvoltării vocabularului 
românesc.
Alături de dicţionarul său de neologisme, acest nou dicţionar, explicativ şi ilustrat, 
consacră un lexicograf de autoritate, care îmbogăţeşte seria dicţionarelor româneşti 
cu o lucrare de preţ, de mare utilitate cititorilor preocupaţi de corectitudinea, preci-
zia şi nuanţarea formulării mesajului lor.        Prof. univ. dr. Gh.Bulgăr
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414. Florin Marcu, Dicţionar uzual de neologisme, 480 p., ISBN: 978-973-8455-27-6, 
Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Explicativ, normativ sau etimologic, Dicţionarul de faţă consti-
tuie un instrument deosebit de important pentru familiarizarea 
cu terminologia modernă. El reprezintă un ghid sigur de orien-
tare, explicând acele cuvinte care aparţin întregii societăţi şi a 
căror cunoaştere este absolut necesară pentru orice om cultivat.
Dicţionarul uzual de faţă nu este o simplă variantă abreviată, 
a ediţiilor academice anterioare, ci rezultatul unei reelaborări 
a materialului printr-o suplă selecţie şi adaptare riguroasă la 
exigenţele lexicografiei actuale. Dintre noutăţi enumerăm: înregistrarea termenilor 
de cultură generală de ultimă oră şi concentrarea semantică maximă în redactarea 
fiecărui articol.
În general, fiecărui termen inclus în lucrare i se notează accentul corect, i se indică 
categoria morfologică, i se explică sensul şi i se precizează, când este cazul, dome-
niul de apartenenţă.                Florin Marcu

415. Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, format 17 x 24 cm, legat, cartonat, 
1080 p., ISBN: 978-973-8455-26-9, Bucureşti, 2008 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
„Găsim în acest Mare dicţionar de neologisme zeci de mii de cu-
vinte cu peste o sută de mii de sensuri, oglindind bogata termi-
nologie a multiplelor domenii ale ştiinţei şi tehnicii, precum şi 
ale literaturii şi artei. Cu experienţa sa de decenii, autorul ne-a 
dat o lucrare cu adevărat instructivă şi bine făcută: explicaţii 
riguroase şi dense, indicaţii ortoepice şi ortografice, uneori şi 
sinonimii ajutătoare şi – fapt remarcabil – etimologia tuturor 
termenilor, adesea cu trimitere la sursa greco-latină a unor ne-
ologisme.“            Gh. Bulgăr
„Trebuie subliniat de la început că dicţionarul de faţă constituie o reelaborare, o 
nouă lucrare, cu numeroase modificări de structură şi cu inventar lexical mult spo-
rit şi adus la zi, lucrare care nu poate fi confundată sau identificată, ci cel mult core-
lată cu ultima ediţie.
Ceea ce reprezintă, în primul rând, meritul noului dicţionar este masiva augmentare 
a listei de cuvinte, care se ridică acum la peste 65.000-70.000 de termeni, o cifră de-a 
dreptul impresionantă. Acest lexicon concentrează într-un sin-
gur volum majoritatea cuvintelor noi ale limbii române actua-
le, din toate domeniile de activitate.“   Florin Marcu 

416. Maria Păun, Dicţionar integral de sinonime, 512 p., ISBN: 
978-973-642-401-4, Bucureşti, 2019 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Dicţionarul de faţă tinde să cuprindă întreaga realitate lexicală 
a limbii române, preluând cuvinte cu valoare sinonimică din 
sfera regionalismelor, a arhaismelor, a termenilor populari şi 
familiari – utilizaţi în operele literare –, precum şi din zona 
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cuvintelor livreşti, rare sau a terminologiei tehnice de ultimă oră, care au produs 
sinonimii.
În felul acesta, dicţionarul de faţă – cuprinzând peste 20.000 de sinonime, depistate, 
înregistrate şi prezentate – reprezintă, cu adevărat, un dicţionar integral al sinoni-
miei româneşti.
În mod cert, el este cel mai bogat din seria dicţionarelor similare de până acum.

417. O. G. Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, ediţie îngri-
jită şi prefaţă de I. Oprişan, 544 p., ISBN : 978-642-293-5, Bucureşti, 2012 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea oferă, chiar dacă cercetările din ultimul secol des-
chid uneori noi perspective asupra realităţilor înfăţişate, „un 
răspuns (istoric) neîntârziat şi lămurit“ – aşa cum şi-a propus 
autorul (a se vedea prefaţa) – răspuns pe care altminteri, citito-
rul „nu-l poate căpata decât după cercetări în lucrări de specia-
litate, care nu sunt la îndemână, pe care le cunoaşte şi nici nu le 
poate găsi“, spre a nu mai vorbi de „subiectele asupra căror(a) 
nu s-a scris nimic“.
Cu acestă convingere, pe care experienţa personală şi trecerea timpului ne-au întă-
rit-o, repunem în circulaţie o carte absolut necesară, uitată pe nedrept în rafturile 
bibliotecilor (unde se mai găseşte!), cu speranţa că sporim posibilitatile de informa-
re rapidă şi utilă oricui, chiar şi în epoca atât de generoasă în multe domenii, dar în 
genere suspectată de inexactităţi, a electronicii.

418. Mile Tomici, Dicţionar frazeologic al limbii române, 1280 p., format 17x26 cm, 
ISBN: 978-973-8455-35-1, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Autor a peste 30 de lucrări, apărute în ţară şi străinatate (Ser-
bia, Macedonia, Bulgaria), profesor universitar şi cercetator 
ştiinţific la Institutul de Lingvistică al Academiei Române, 
Mile Tomici publică, la capătul unei îndelungate şi stăruitoare 
munci, o lucrare de-a dreptul impresionantă.
Dicţionarul frazeologic al limbii române, elaborat de domnia 
sa, cuprinde cca. 65.000 de frazeme cu variantele lor fonetice şi 
lexicale, cu explicaţiile semantice de rigoare la fiecare formă în 
parte - un material imens faţă de dicţionarele similare publica-
te anterior de alţi autori, care n-au depăşit cifra de 15.000 de frazeme (cele române) 
şi 10.000 (cele bilingve în care expresiile române sunt traduse în alte limbi).
Apariţia Dicţionarului reprezintă un adevărat eveniment editorial, autorul oferin-
du-ne un veritabil instrument de lucru, necesar atât elevilor şi studenţilor, cât şi 
cadrelor didactice şi cercetatorilor din ţară şi străinătate.
Specialiştilor străini, Dicţionarul le va trezi un interes şi mai mare faţă de limba 
româna, dându-le posibilitatea să includă şi să analizeze mult mai multe frazeme în 
studiile lor de lexicografie romanică şi balcanică sau în dicţionarele pe care le vor 
pregăti de aici înainte.
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Primul care va impune masiv frazemele române într-o lucrare străină similară va fi 
chiar autorul cărţii de faţă (născut din mamă româncă şi tată sârb), care pregăteşte 
primul Dicţionar frazeologic româno-sârb, cuprinzând cca. 50.000 de frazeme româ-
neşti traduse în limba sârbă.

419. Maria Paun, Dicţionarul esenţial al limbii române, vol. I-II, 432+368 p., ISBN: 
973-9418-83-X, 973-9418-84-8, 973-9418-85-6, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala)
Descriere:
Dicţionarul esenţial al limbii române cu-
prinde cuvinte de circulaţie generală din 
limba română, dar şi termeni tehnici mo-
derni, ca: business, computer, dealer, ma-
nager, sponsor, video etc., care denumesc 
realităţi recente, necunoscute anterior.
Dicţionarul se adresează marelui public, 
care are nevoie de informaţii noi în legă-
tură cu lexicul românesc actual şi reflectă, 
pe cât posibil, noua dinamică lexicală, consemnând cuvinte şi 
sensuri noi, înregistrate sau nu, în alte dicţionare. Dicţionarul constituie o realizare 
nouă, ilustrând bogăţia şi modernitatea lexicului românesc. El include, de aseme-
nea, cuvinte compuse, derivate, locuţiuni, sintagme, expresii etc. În total, dicţiona-
rul prezintă cca 30.000 de cuvinte din toate domeniile.
Cuvintele sunt înfăţişate conform ortografiei actuale, cu â. Cuvintele-titlu sunt reda-
te în forma lor literară şi sunt însoţite de categoria gramaticală (genul la substantiv 
şi conjugarea la verbe). S-a indicat pronunţarea la cuvintele incomplet adaptate în 
limba română.
Dicţionarul esenţial al limbii române este un instrument de informare, de cultură, de 
lucru practic, accesibil, de mare utilitate cititorilor interesaţi de folosirea corectă a 
cuvintelor şi a sensurilor lor şi reflectă bogăţia şi frumuseţea limbii române.
              Maria Păun

420. I. Aurel Candrea; Gh. Adamescu, Dicţionar enciclopedic ilustrat. Dicţionarul 
limbii române din trecut şi de astăzi, vol. I-II, ediţie anastatică îngrijită şi prefaţă 
de I. Oprişan, 1948 p. în total, ISBN: 978-973-642-259-1, 978-973-642-267-6, 978-
973-642-266-9, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Apărut în  1931, Dicţionarul enciclopedic ilustrat, de I. A. Candrea şi Gh. Adamescu, 
– lucrare finalizată înainte şi în altă ma-
nieră decât Enciclopedia României, din 
1938-1943, în 4 vol. – reprezintă şi a ră-
mas până astăzi o carte de referinţă, un 
adevărat instrument de lucru, pe care ce-
lelalte dicţionare enciclopedice, enciclo-
pedii sau „mici dicţionare encilopedice“ 
realizate cu largi colective de elaborare, 
din 1950 încoace, nu i-au negat total uti-
litatea, mai ales în partea pur filologică.
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Iniţiată, după cât se pare, la propunerea profesorului Ion Simionescu, preşedintele 
„Înaltului Institut de Cultură“ pe care îl reprezenta editura „Cartea Românească“, 
lucrarea avea menirea de a cuprinde, între coperţile unui volum, limba şi cele mai 
importante informaţii despre geografia, istoria, cultura şi marile personalităţi ale 
ţării, ce reunea, după 1918, aproape tot spaţiul etnic naţional.
Ea trebuia să fie, cu alte cuvinte, un monument închinat glorificării României Mari.
De aceea – după cum o mărturisea chiar conducerea Editurii – „nu s-a ocolit nici un 
sacrificiu“ pentru ca lucrarea să aibă nu numai un înalt nivel ştiinţific, ci şi o formă 
grafică deosebită.

421. Marcus Gossler, Dicţionarul ştiinţelor de graniţă. Date, fenomene şi teorii din 
sferele psihologiei paranormale, ezoterismului, magiei, matematicii, fizicii, as-
tronomiei, traducere de Ştefania Brăileanu, 224 p., ISBN: 973-
96816-6-2, 973-96817-4-3, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum 
I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Cel mai popular lexicon dedicat ştiinţelor de graniţă, DICŢIO-
NARUL lui Marcus Gossler, tradus în mai multe limbi de cir-
culaţie, îl iniţiază pe cititor în sferele unor domenii pasionante 
precum: psihologia paranormală, esoterismul, magia, alchi-
mia, matematica, fizica, astronomia etc., oferindu-i o avizată 
orientare din perspectiva ultimelor descoperiri ştiinţifice.
Lucrarea apare pentru prima dată în româneşte.

422. Florin Marcu, Mic dicţionar ortografic şi ortoepic al limbii române, cu o prefa-
ţă de Gh. Bulgăr, 192 p., ISBN: 973-85648-0-8, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere:
Dicţionarul de faţă are un caracter practic, de orientare rapidă 
în problemele ortografiei şi ale ortopiei, pronunţare, scriere, 
utilizare corectă a cuvintelor şi formelor lexicale, indicate alfa-
betic în cuprinsul cărţii.
Au fost alese cu precădere cuvintele a căror folosire ridică sem-
ne de întrebare celor care doresc să scrie sau să se exprime co-
rect în limba română literară.
Lucrarea se adaugă la şirul de dicţionare publicate, cu rar devo-
tament şi constantă acribie filologică, de profesorul Florin Marcu, nume consacrat 
în lexicografie românească.              prof. univ.dr. Gh. Bulgăr

423. Augustin Scriban, Dicţionarul limbii româneşti. Etimologii, 
înţelesuri, exemple, citaţii, arhaisme, neologisme, provinci-
alisme, ediţie anastatică îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 1450 
p., ISBN: 978-973-642-303-1, Bucureşti, 2013 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Dicţionarul lui Augustin Scriban a fost gândit ca un instrument 
de lucru, care să-i ofere cititorului sau celui dornic să înveţe 
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limba română toate sau aprope toate informaţiile de care are nevoie pentru fiecare 
dintre cele cca. 38.000 de cuvinte cuprinse în paginile sale.
El indică, astfel, pronunţia exactă, fonetică, a tuturor termenilor, accentul, etimolo-
gia, principalele forme flexionare, sferele de apartenenţă pe domenii (arhitectură, 
botanică, gramatică, medicină etc.), sferele stilistice („barbarism, familiar, figurat, 
ironic“), categoria lexicală (arhaism, neologisme, provincialism, termen argotic 
etc.), locul de obârşie, în cazul regionalismelor, vechimea primelor înregistrări etc.
Dar cea mai importantă calitate a Dicţionarului  o constituie faptul ce el adună între 
coperţile sale un bogat material din limba vorbită, neînregistrat vreodată în niciuna 
din celelalte lucrări lexicografice similare; însuşire pe care prof. Iorgu Iordan ţinea 
s-o evidenţieze în mod special în recenzia dedicată cărţii: „Deşi  (lucrarea lui Scri-
ban) vine după [Dicţionarul] lui Tiktin, al Academiei, lui Candrea ş.a., acest dicţio-
nar nu face deloc impresia că ar fi o reeditare, mai mult sau mai puţin modificată, a 
celor dinaintea lui. Se vede uşor că autorul a lucrat, în genere, cu mijloace proprii, 
utilizând, de obicei, material adunat de el însuşi, timp de aproape 4 decenii, din iz-
voare de toate felurile: scrise (culte şi populare), orale (comunicări, informaţii etc. 
de la cunoscuţi, foşti elevi etc.) şi, mai cu seamă, directe (experienţa sa personală)... 
În acestă privinţă pot servi ca mijloc de orientare şi criteriu de apreciere Notele pu-
blicate de mine în prezentul volum al Buletinului [Institutului de Filologie Română 
<<Alexandru Philippide>>], unde citez la tot pasul pe Scriban şi unde se vede, în 
special, bogăţia dicţionarului său, câteodată faţă de al Academiei“.

424. Flora Şuteu, Elisabeta Şoşa, Dicţionar ortografic al limbii române, 304 p., ISBN: 
973-96063-3-4, 973-95877-1-2, Bucureşti, 1994 (Editura Vestala în colaborare cu 
Editura Atos)
Descriere:
Dicţionarul ortografic este o operă nouă, expresie sistematiza-
tă, după o concepţie originală a ortografiei actuale, cuprinzând 
circa 15.000 de cuvinte.
Elaborat ca un instrument de lucru, uşor de consultat, nece-
sar procesului de aplicare a măsurilor aprobate de Ministerul 
Învăţământului şi Ministerul Culturii ce decurg din Hotărârea 
Academiei Române privind revenire la „â“ şi „sunt“ în grafia 
limbii române, Dicţionarul este destinat în primul rând şcolii, 
dar şi publicul larg, tuturor celor interesaţi să scrie şi să pro-
nunţe corect româneşte.         Flora Şuteu
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XV. Seria Bibliografie şcolară

425. G. Bacovia, Versuri, ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie, aprecieri critice şi 
analize literare de Florentin Popescu, 192 p., ISBN: 973-9211-31-1, Bucureşti, 1999 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Poet de mare valoare, dificil de interpretat, G. Bacovia atrage 
tot mai mult cititorii de astăzi prin modernitatea şi originalita-
tea creaţiei sale.
Volumul de faţă pune la dispoziţia publicului larg cele mai im-
portane poeme bacoviene, însoţite de aparatul critic necesar 
înţelegerii universului liric al scriitorului.
Textele incluse în programa şcolară beneficiază, în plus, de 
analize literare utile atât elevilor, cât şi profesorilor.

Florentin Popescu
426. Ion Barbu, Poeme, antologie, text stabilit şi aparat critic de Mircea Coloşenco, 192 

p., ISBN: 973-9211-50-X, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Poet ermetic, cu un limbaj singular în poezia română, îmbi-
nând modernismul apusean de ultimă oră cu elementele balca-
nice, tradiţionale, într-o viziune originală clasică, Ion Barbu ni 
se relevă drept unul dintre precursorii poeziei naţionale con-
temporane.
Cartea de faţă reuneşte poemele de vârf ale creaţiei sale, inter-
viurile revelatorii şi paginile eseistice virulente de afirmare a 
crezului poetic (multe dintre ele tipărite pentru prima dată în 
volum).
Textele sunt însoţite de aparatul exegetic adecvat înţelegerii 
unei poezii criptice greu de asimilat.        Mircea Coloşenco

427. Doina Băghină, Nicolae Constantinescu, Literatura română cls. V–VIII. Analize, 
208 p., ISBN : 973-96816-0-3, 973-96817-1-9, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum 
I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Elaborate în concordanţă cu programa analitică şcolară, apro-
bată de Ministerul Învăţământului, analizele literare cuprinse 
în prezentul volum reprezintă un util instrument de lucru pen-
tru elevii claselor 5-8 în vederea pregătirii lecţiilor curente şi a 
aprofundării materiei pentru examenul de admitere la licee sau 
şcoli profesionale.             Nicolae Constantinescu

428. Gh. Bulgăr, Literatura şi limbajul, 336 p., ISBN: 973-9418-58-
9, Bucureşti, 2002 (Editura Vestala)     

Descriere:
Profesorul atâtor generaţii de studenţi, filologul (autor al unor preţioase dicţionare), 
istoricul literar, cercetătorul operei lui M. Eminescu, omul de vaste orizonturi cultu-
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rale, Gh. Bulgăr, a plecat dintre noi după ce a efectuat corectura 
acestui ultim volum, în care a selecţionat o parte din studiile, 
articolele, notele şi recenziile sale rămase în periodice.
Poate mai mult decât oricare altă carte, Literatura şi limbajul 
relevă multitudinea subiectelor abordate de autor, preferinţa 
temelor de interdisciplinaritate, acribia cercetării, eleganţa sti-
lului, uşurinţa mânuirii metodologiei comparatiste şi, mai ales, 
bucuria descoperirii în lucrările confraţilor prezentate a unor 
idei îndrăzneţe, consonante cu propriile preocupări.
Se oglindesc aici câteva din faţetele personalităţii Omului şi 
Cercetătorului, pe care îl regretăm.

429. Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, cuvânt înainte de Nichifor 
Crainic, 176 p., ISBN: 973-9399-48-7, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Momentul Eminescu, reprezintă, pentru cultura română, un 
punct culminant al dezvoltării creaţiei literare şi al înnoirii 
conceptelor spirituale, propulsive în toate domeniile creaţiei.
Lucrarea de faţă pune în evidenţă setea de absolut a lui Emi-
nescu, preocupat mereu de perfecţiunea stilului, dar şi de exac-
titatea ideilor formulate. Toate minţile luminate care i-au ur-
mat au recunoscut în el un maestru al gândirii şi al expresiei, 
iar cele mai exigente spirite critice ale acestei culturi – de la 
Maiorescu şi Caragiale la Arghezi, Blaga ori Mircea Eliade – 
i-au omagiat geniul şi forţa înnoitoare a verbului.
In partea a doua, volumul cuprinde analize semnificative ale influenţei fertile pe 
care creaţia eminesciană a exercitat-o, prin adâncimea, forţa şi subtilitatea ideilor, 
asupra spiritualităţii naţionale.
Aflat la răscrucea istorică a eforturilor noastre către civilizaţia modernă, Eminescu 
ne-a angajat pe drumul înălţării către cultura majoră, în competiţie cu valorile de 
mare prestigiu ale creaţiei universale.    Gh. Bulgăr

430. Gh. Bulgăr, Trei scriitori clasici. Mihai Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mircea Eli-
ade, 160 p., ISBN: 973-9211-81-X, 973-9200-65-6, Bucureşti, 1998 (Editura Saecu-
lum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Incursiunile pe care volumul de faţă le propune în universul 
biografic şi artistic al lui Mihai Sadoveanu, Tudor Arghezi şi 
Mircea Eliade prezintă avantajul – şi totodată atractivitatea – 
de a fi fundate (fie şi numai ca pretext) pe dialogurile pe care 
autorul le-a purtat cu fiecare dintre cei trei mari scriitori.
De la intimitatea ambianţei familiale şi a laboratorului de cre-
aţie, la viziunea asupra artei şi a lumii şi de aici la analiza pro-
priu-zisă a operei şi la descifrarea coordonatelor specifice prin 
care aceasta s-a impus în istoria literaturii române, prof. Gh. 
Bulgăr trece pe nesimţite, făcându-ne părtaşi la înţelegerea mai 
profundă a trei personalităţi fascinante.
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431. G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, 272 p., ISBN: 973-
9211-02-x, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Viaţa lui Mihai Eminescu, de G. Călinescu, constituie opera 
clasică fundamentală dedicată biografiei poetului naţional.
Adevărat model pentru toţi istoricii literari, lucrarea propune 
o perspectivă critică rămasă, în linii mari, neschimbată de-a 
lungul timpului. Ea face parte din biografia şcolară obligatorie.

432. N. Chirvase, Teste de literatura română pentru examenul 
de admitere la licee şi şcoli profesionale, 144 p., ISBN: 973-
96816-9-7, 973-96817-7-8, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
Elaborată în conformitate cu programa şcolară pentru clasele 
5-8, aprobată de Ministerul Învăţământului, volumul de faţă 
sugerează elevilor din învăţământul general, care se pregătesc 
pentru examenul de admitere la licee sau şcoli profesionale, to-
talitatea subiectelor de examen posibile la literatura română şi 
propune modele de răspunsuri la temele cele mai dificile.
Din însumarea întrebărilor formulate, se creează structuri coe-
rente de idei, sugestive pentru profesori în vederea predării nu-
anţate a materiei, iar pentru elevi în vederea aprofundării sem-
nificaţiilor şi a valorii artistice a textelor impuse pentru examen. prof. N. Chirvase

433. N. Chirvase, Literatura română. Poezia. Comentarii şi teste pentru examenele 
de bacalaureat şi admiterea în facultate, 192 p., ISBN: 973-9211-58-5, 973-9200-
49-4, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala) 
Descriere:
Textele poetice din programa de învăţământ pentru clasele 
IX-XII – reproduse in extenso – sunt însoţite de comentarii 
model, menite a releva atât mesajul şi semnificaţiile artistice 
ale fiecărui poem în parte, cât şi locul acestora în ansamblul 
creaţiei literare a autorilor studiaţi.
În fine, volumul cuprinde o suită de teste din întreg cuprin-
sul literaturii române predate în liceu, prin intermediul cărora 
profesorii pot organiza recapitularea materiei pentru cele două 
importante examene (de bacalaureat şi de admitere în faculta-
te), iar elevii se pot autocontrola.
Cartea se constituie într-un util instrument de lucru.       prof. N. Chirvase

434. Gh. Constantinescu-Dobridor, Gramatica esenţială a limbii române, 480 p., ISBN: 
973-9418-75-9, Bucureşti, 2004 (Editura Vestala)
Descriere:
Prezenta gramatică include elemente esenţiale ale domeniului, adresându-se de-
opotrivă elevilor şi profesorilor, dar şi altor categorii de cititori, iubitori ai limbii 
noastre naţionale.
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Problemele discutate sunt privite din perspectivă semantică şi 
stilistică, beneficiind de explicaţii şi exemple suficiente, de re-
comandări metodice şi de cultivare a limbii.
Demonstraţiile şi schemele explicative uşurează la maximum 
înţelegerea de către cititori a tuturor aspectelor luate în discu-
ţie, iar prin prezentările sintetice, sistematizate şi clare, cartea 
de faţă vine în sprijinul acestora, dozându-le efortul de asimi-
lare a cunoştinţelor şi reducându-le timpul folosit în procesul 
învăţării.                 Gh. Constantinescu -Dobridor

435. Ovidiu Drimba, Dicţionar de literatură universală. Scriitori, 
cărţi, personaje, 240 p., ISBN: 973-9211-16-x, Bucureşti, 1996 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Profesor de mare prestigiu de literatură universală şi compa-
rată, Ovidiu Drimba a alcătuit un dicţionar exemplar, cuprin-
zând vârfurile reprezentative ale fluxului literar din cele mai 
vechi timpuri până în contemporaneitate, din principalele cul-
turi ale lumii. Alegerea sa e semnificativă.

436. Ovidiu Drimba, Scriitori, cărţi, personaje. Dicţionar de litera-
tură universală, ediţie definitivă, revăzută şi amplificată, 240 p., 
ISBN: 973-9399-98-3, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Ediţie revăzută a lucrării publicate în 1996, uşor micşorată în ce 
priveşte selectarea scriitorilor reprezentativi din diverse culturi.

437. Viorel George Dumitru, Matematica pentru examenul de ad-
mitere la liceu, 234 p., ISBN: 973-9211-27-5, 973-9200-26-5, 
Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Alcătuit riguros după programa şcolară aprobată de Ministerul 
Învăţământului, volumul de faţă reprezintă un indispensabil 
instrument de lucru, nu numai pentru elevii ce se pregătesc să 
susţină examenul de admitere la liceu, ci şi pentru profesori.
Majoritatea tipurilor de probleme au fost abordate gradual, 
de la simplu la complex, dându-li-se, în partea a II-a a cărţii, 
rezolvarea completă şi detaliată, însoţită de un bogat material 
grafic intuitiv.              Viorel George Dumitru

438. Mihai Eminescu, Poezii. I. Antume, ediţie critică, introduce-
re, argumentele şi registrul emendărilor de Gh. Bulgăr, 240 p., 
ISBN: 973-9211-89-5, 973-9200-72-9, Bucureşti, 1998 (Editura 
Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Volumul de faţă, reproduce toate poeziile publicate de Mihail Eminescu în timpul 
vieţii, urmând ca, într-un al doilea tom, să fie tipărite poemele postume. 
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Graţie aprofundării de către domnul prof. G. Bulgăr, timp de o 
viaţă, a manuscriselor şi revistelor în care versurile au apărut, 
volumul beneficiază de peste 200 corijări, în stabilirea textului, 
faţă de ediţia critică Perpessicius.
Ni se propune, astfel, o lectură mai apropiată de ceea ce a scris 
şi a gândit poetul.
Textele sunt însoţite de aparatul critic de rigoare.

439. Mihai Eminescu, Poezii. II. Postume, ediţie critică, prefaţă şi 
argument de Gh. Bulgăr, 384 p., ISBN: 973-9200-72-9, Bucu-
reşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Alcătuite într-o viziune unitară, de către prof. Gh. Bulgăr, vol. 
I, Poezii. Antume (1998), şi vol. II, Poezii. Postume (1999), re-
produc toate poemele tipărite în timpul vieţii lui M. Eminescu 
(vol. I) şi o selecţie reprezentativă a celor mai importante crea-
ţii lirice rămase în manuscrise după moartea poetului (Vol. II). 
Textul a fost stabilit prin confruntarea ediţiei Perpessicius cu 
manuscrisele şi cu ediţiile succesive publicate de editorii operei 
poetice eminesciene; operaţie în cursul căreia s-au corijat tacit 
lecţiunile greşite şi s-a reintrodus, în cazurile disputate, orto-
grafia adoptată de poet.
Prin aceasta, ediţia de faţă se constituie într-o veritabilă şi importantă ediţie critică, 
ce se adresează deopotrivă publicului larg şi specialiştilor.

440. Mihai Eminescu, Proza literară, ediţie îngrijită şi prefaţată de D. Vatamaniuc, 384 
p., ISBN: 973-9418-17-1, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Ediţia de faţă reuneşte textele în proză ale lui M. Eminescu ti-
părite în timpul vieţii: Făt-Frumos din Lacrimă, Sărmanul Di-
onis, La aniversară şi Cezara, precum şi naraţiunile păstrate în 
manuscrise: romanul Geniul pustiu şi nuvelele: [Avatarii fara-
onului Tlà], [Arhaeus], Iconostas şi fragmentarium, Visul unei 
nopţi de iarnă, [Moartea lui Ioan Vestimié]. Au fost incluse, de 
asemenea, textele din literatura populară, între care Călin Ne-
bunul, versificat de Eminescu (care stă la baza poemului, Călin, 
una din marile realizări ale creaţiei eminesciene).
Ediţia se deosebeşte de toate culegerile de proză emineasciană aflate în circulaţie, 
inclusiv de ediţia academică integrală, prin câteva aspecte. Basmul Făt-Frumos din 
Lacrimă este transferat din secţiunea literaturii populare în secţiunea creaţiei ori-
ginale pe teme populare. Versiunile parţiale şi de altă natură au fost grupate într-o 
secţiune separată cu indicarea textelor cărora sunt subordonate. Aparatul critic se ti-
păreşte, în final, ca un corpus informativ, situând în prim-plan creaţiile eminesciene.

441. Mihai Eminescu, Opera dramatică. Lucrări originale, ediţie, studiu introductiv, 
note şi comentarii de D. Vatamaniuc, 336 p., ISBN : 973-9418-25-2, Bucureşti, 2001 
(Editura Vestala)
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Descriere:
Prin frumuseţea artistică, varietatea tematică şi originalitatea 
abordării subiectelor, textele dramatice eminesciene se apro-
prie de splendoarea producţiilor poetice, îngemănându-se şi 
mergând, într-un anume sens, în paralel cu ele. Încât, nu în-
tâmplător, numeroase secvenţe lirice au fost detaşate – uneori 
chiar de poet – ca piese de sine stătătoare.
Reunind într-un volum toate fragmentele dramatice de viziune 
proprie (însoţite de aparatul critic adecvat), D. Vatamaniuc ne face 
să ne dăm, o dată mai mult, seama de valoarea acestei secţiuni, 
fără de care opera poetului, în întregul ei, nu ar putea fi înţeleasă.

442. Mihai Eminescu, Traduceri literare, ediţie, studiu introductiv, 
note şi comentarii de D. Vatamaniuc, 320 p., ISBN: 973-9418-36-8, Bucureşti, 2002 
(Editura Vestala)
Descriere:
Poet de larg orizont, însetat de frumuseţile artistice ale înainta-
şilor şi contemporanilor de pe o întinsă zonă a lumii, M. Emi-
nescu a parcurs, şi-a extras citate şi a transpus, nu o dată, în 
grai românesc creaţiile altor scriitori, în care se oglindea ceva 
din propriu-i suflet.
Trecute, însă, prin filtrul personalităţii sale, la temperatura 
combustiilor artistice uriaşe, creaţiile preluate au constituit, de 
cele mai multe ori, doar simple pretexte de dezvoltări individu-
ale, ce concurează, ca entităţi de sine stătătoare, cu originalele.
Încât, în aşa-zisele traduceri literare – reunite acum la un loc – îl regăsim mai mult 
pe poetul naţional (cu preocupările, aspiraţiile şi frumuseţile sale inegalabile) decât 
pe autorii din care „tălmăceşte“.

443. M. Eminescu, Viaţa culturală românească. 1870–1889, ediţie 
îngrijită şi prefaţă de D. Vatamaniuc, 304 p., ISBN : 973-9418-
61-9, Bucureşti, 2003 (Editura Vestala)
Descriere:
Editarea tematică a publicisticii eminesciene, începută cu vol. 
Răpirea Bucovinei, se finalizează cu vol. de faţă, în care sunt 
incluse toate articolele şi notele poetului (din perioada 1870-
1889) cu caracter cultural (artistic, literar, teatral şi ştiinţific).
Volumul evidenţiază, o dată mai mult, atât implicarea autoru-
lui în viaţa spirituală a ţării, cât şi larga sa deschidere către ma-
rile probleme ale culturii universale.
Este cel mai important volum din serie pentru înţelegerea cre-
aţiei artistice a lui M. Eminescu.

444. Esop, Fabule. Sabia înţelepciunii, traducere din limba greacă 
veche, prefaţă şi note de Traian Diaconescu, 144 p., ISBN: 973-
9418-14-7, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
După cum nu se ştie dacă Homer a fost cu adevărat creatorul 
marilor epopei ce-i sunt atribuite, tot astfel nu se poate afirma 
cu certitudine că Esop este autorul fabulelor puse pe seama lui.
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Incontestabil e însă că sub numele său – aureolat de legendă – Demetrios din Fa-
leron a adunat, în secolul IV înainte de Christos, tot ce i s-a părut mai valoros ca 
pilde şi parabole cu circulaţie orală în spiritualitatea greacă.
De atunci, de două milenii şi jumătate, sabia înţelepciunii lui Esop loveşte continuu în 
relele umane, modelând sufletele şi caracterele, individuale şi colective ale societăţii.
Pe calea aspiraţiei spre mai bine, a desăvârşirii, Fabulele lui Esop au fost îmbrăţişate 
de toţi marii învăţaţi şi au rămas până astăzi una din cărţile esenţiale pentru forma-
rea spirituală a oricui.     Traian Diaconescu

445. Octavian Goga, Poezii, ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie aprecieri critice şi 
analize literare de Florentin Popescu, 224 p., ISBN: 973-9200-40-0, Bucureşti, 1999 
(Editura Vestala)
Descriere:
Timbrul grav şi muzicalitatea solemnă, deopotrivă cu sensi-
bilitatea aparte cu care autorul sugerează trăirile omului de la 
ţară, l-au impus pe „poetul pătimirii noastre“ printre cei mai 
mari scriitori români.
Volumul de faţă cuprinde o selecţie reprezentativă din creaţia 
lui Octavian Goga, însoţită de aparatul critic necesar înţelegerii 
universului poetic al acestuia. În plus, textele incluse în progra-
ma şcolară beneficiază de analize literare detaliate.

Florentin Popescu
446. Al. Macedonski, Nopţile • Rondeluri • Poeme, antologie, pre-

faţă, tabel cronologic, repere critice, analize şi bibliografie de Constantin Trandafir, 
192 p., ISBN: 973-9200-75-3, Bucureşti, 1998 (Editura Vestala)
Descriere:
Nutrită de fermentul mişcărilor moderniste de la sfârşitul se-
colului al XIX-lea şi în primul rând de poetica simbolistă, poe-
zia lui Al. Macedonski le-a apărut contemporanilor drept stra-
nie şi, nu o dată, criptică.
Sensurile ei rămân, în multe privinţe, încă ascunse, chiar şi 
după scurgerea unui veac.
Prin bogatul ei aparat critic, selecţia reprezentativă de faţă ofe-
ră elevilor, profesorilor şi tuturor iubitorilor de literatură, neaş-
teptate chei de descifrare şi de mai profundă înţelegere a operei 
unuia dintre cei mai mari poeţi români.    
     Const. Trandafir

447. Dumitru Micu, M. Eminescu în „raza gândului etern“, 224 
p., ISBN: 973-9418-91-0, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala)
Descriere:
Numit sau nenumit, indicat sinonimic sau perifrastic, gândul 
este resortul din adânc al inspiraţiei lui Eminescu. Ceea ce pla-
sează creaţia eminesciană în veşnicie este, în tot cuprinsul ei, o 
pulsaţie, debordantă sau latentă, de emoţie intelectuală. Aceas-
tă pulsaţie generează un lirism de cea mai intensă vibraţie afec-
tivă, limpezit în „raza gândului etern“. Un lirism al „emoţiei 
impersonale“, prin care acei ce îl receptează trec, împreună 
cu producătorul, din imperiul necesităţii în acela al libertăţii. 
Urcă în „mântuit azur“.     D. Micu
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448. Edgar Allan Poe, The gold bug/Cărăbuşul de aur (ediţie bi-
lingvă), traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian, 144 p., 
ISBN: 973-642-030-2 Bucureşti, 2003 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Text bilingv publicat cu toate elementele ajutătoare pentru a 
constitui un instrument pentru mai buna cunoaştere a limbii 
engleze.

449. N. Porsenna, Antologie de lirică universală, ediţie îngrijită 
şi prefaţă de Florentin Popescu, 368 p., ISBN: 973-9399-97-5, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Antologia de faţă, realizată de unul dintre scriitorii pe care, 
datorită convingerilor lor democratice, regimul comunist i-a 
aruncat în închisoare, se tipăreşte după un manuscris inedit, 
salvat de familie, în timpul percheziţiilor de dinantea detenţiei.
Valoroasă prin bogăţia şi varietatea sumarului, antologia pune 
în circuitul culturii române – în multe cazuri pentru prima 
dată – texte de mare frumuseţe din patrimoniul literaturii uni-
versale.           Florentin Popescu

450. Mariana Rădulescu, Dificultăţi ale gramaticii limbii române, 
192 p., ISBN: 973-96816-1-1, 973-96817-2-7, Bucureşti, 1996 
(Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Alcătuită pe baza programei de învăţământ pe anul în curs, lu-
crarea de faţă abordează cele mai dificile probleme, nu numai 
de gramatică, ci şi de lexicologie, fonetică şi punctuaţia, cu care 
elevii se confruntă în cursul pregătirii examenelor de admitere 
în liceu şi facultate.
Prin incursiunile teoretice, ce secondează continuu rezolvarea 
practică a testelor, lucrarea se adresează deopotrivă profesori-
lor şi tututor celor interesaţi de studierea limbii române.      Mariana Rădulescu

451. Richard Reschika, Introducere în opera lui Cioran, traducere de Viorica Niş-
cov,128 p., ISBN: 973-9211-84-1, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
În ciuda fascinaţiei crescânde, pe care personalitatea şi opera 
lui Emil Cioran o exercită asupra contemporanilor, nu există, 
deocamdată, în spaţiul cultural românesc, nici o carte care să-i 
fie consacrată.
Monografia de faţă, scrisă cu claritate şi înţelegere, vine, de 
aceea, să umple un gol, oferind, într-o perspectivă istorică şi 
exegetică bine informată, traseele tematice şi de receptare a 
operei unuia dintre cei mai viguroşi, mai autencici şi mai para-
doxali gânditori ai secolului nostru.  Viorica Nişcov
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452. Andra Şerbănescu, Consultaţii de gramatică. Tipuri de exerciţii. Modele de re-
zolvare, 64 p., ISBN: 973-9071-06-6, Bucureşti, 1991 (Editura Saeculum)
Descriere:
Concepută pe baza programelor şi a manualelor şcolare, lucra-
rea Consultaţii de gramatică se adresează în primul rând elevi-
lor care se pregătesc pentru examenul de admitere în clasa a 
IX-a profesionale, dar poate fi folosită cu succes şi de elevii de 
liceu care aspiră spre facultăţile umaniste, precum şi de profe-
sorii de limba română, la lecţiile recapitulative sau la formula-
rea subiectelor pentru lucrări scrise. Propunând tipuri de exer-
ciţii şi modele de rezolvare, acest volum are rolul de a completa 
informaţia din manual şi de a oferi soluţii corecte de rezolvare 
a unor suciecte posibile.        Andra Şerbănescu 

453. Andra Şerbănescu, Consultaţii de gramatică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 
128 p., ISBN: 973-96063-0-X, 973-96077-2-1, Bucureşti, 1993 (Editura Vestala în 
colaborare cu Editura Alutus)
Descriere:
Concepută pe baza programelor şi a manualelor şcolare, lu-
crarea Consultaţii de gramatică se adresează în primul rând 
elevilor din clasele V-VIII care se pregătesc pentru examenul 
de admitere la licee şi şcoli profesionale, dar poate fi folosită cu 
succes şi de elevii de liceu care aspiră spre facultăţile umaniste, 
precum şi de profesorii de limba română, la lecţiile recapitu-
lative sau la formularea subiectelor pentru lucrări scrise. Pro-
punând tipuri de exerciţii şi modele de rezolvare, acest volum 
– ce apare acum într-o a doua ediţie substanţial restructurată, 
actualizată şi amplificată – are rolul de a completa informaţia din manual şi de a 
oferi soluţii corecte de rezolvare a unor suciecte posibile.        Andra Şerbănescu 

454. Elisabeta Şoşa, Ortografia fără taine, iulustraţii de Done Stan, 
240 p., ISBN: 973-9399-35-5, Bucureşti, 1999 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Deprinderea scrierii corecte a limbii literare de către fiecare 
elev în primii ani ai formaţiei şcolare reprezintă un obiectiv 
însemnat al învăţământului, cu atât mai mult cu cât ortogra-
fia limbii române conţine numeroase capcane care trădează în 
timp neasimilarea ei.
Spre a le da posibilitatea celor interesaţi să-şi însuşească cu 
uşurinţă, rapid şi temeinic toate tainele ortografiei române, 
doamna profesoară Elisabeta Şosa, de la Universitatea din Craiova, oferă cititorilor 
o carte exemplară, rod al unor îndelungate meditaţii asupra secretelor ortografiei. 
Ilustrată cu desene adecvate de către un mare grafician contemporan, domnul Done 
Stan, cartea este atractivă pentru toate vârstele.

455. Elisabeta Şoşa, Scrierea corectă. Reguli, Modele, Exerciţii, 272 p., ISBN: 973-
9211-43-7, 973-9200-36-2, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
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Descriere:
Greşelile de ortografie îi depunctează pe candidaţi la examene 
şi trădează netemeinicia pregătirii intelectuale a oricui.
Sistematizând, într-o viziune proprie, ortografia română, pre-
zentând modele sugestive de urmat şi exerciţii de diverse grade 
de dificultate de efectuat, prof. Elisabeta Şoşa oferă tuturor ce-
lor interesaţi posibilitatea de a se iniţia lesnicios şi de a stăpâni 
profund tainele scrisului corect.
Cartea reprezintă un important instrument de lucru, atât pen-
tru elevi, cât şi pentru oricine vrea să se elucideze în privinţa 
ortografiei limbii române.   

456. Flora Şuteu, Elisabeta Şoşa, Ortografia limbii române. Dic-
ţionar şi reguli, 320 p., ISBN: 973-97020-9-0, 973-96678-6-7, 
Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Floarea Darurilor)
Descriere:
Lucrarea originală, sistematizând, după o concepţie proprie, 
cunoştinţele în domeniu, Ortografia limbii române (Dicţionar 
şi reguli) reprezintă un util instrument de lucru în primul rând 
pentru elevi şi profesori, dar şi pentru cei interesaţi să scrie şi 
să pronunţe corect româneşte.         Flora Şuteu

457. Constantin Trandafir, Poezia lui Bacovia, 144 p., ISBN: 973-
9399-86-X, Bucureşti, 2001 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Interpretarea de faţă se alătură contribuţiilor exegetice an-
terioare, pentru a susţine – cu argumente proaspete şi cu un 
timbru personal – că poezia lui Bacovia se bucură de maximă 
vitalitate axiologică.
În spiritul noilor metodologii critice, autorul consideră creaţia 
lui Bacovia o operă deschisă, care solicită o lectură deschisă, 
larg comprehensivă, din cele mai diverse perspective de citire.
La capătul atractivului său demers critic, C. Trandafir confirmă aserţiunile prece-
dente, în virtutea cărora G. Bacovia ar fi „cel mai european poet român“ şi crede că 
nu întâmplător, poezia cea mai tânără şi-l revendică drept precursor.
Lucrarea se constituie într-o piesă rezistentă la „Dosarul Bacovia“, niciodată clasat.

458. Constantin Trandafir, Efectul Caragiale, 208 p., ISBN: 973-
9418-38-4, Bucureşti, 2002 (Editura Vestala)
Descriere:
Exegeză insolită de mare profunzime, deschizătoare de noi 
drumuri în interpretarea semnificaţiilor şi frumuseţilor artis-
tice ale operei marelui dramaturg. E una din lucrările cele mai 
bune ale lui Constantin Trandafir.
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459. Pavel Ţugui, Arghezi necunoscut, 224 p., ISBN: 973-9200-86-
9, Bucureşti, 1998 (Editura Vestala)
Descriere:
În mod curios, biografia lui Tudor Arghezi – scriitor care a tră-
it până în zilele noastre – conţine încă numeroase taine neelu-
cidate de specialişti.
Câtorva din aceste întrebări – în special celor referitoare la 
tinereţea şi începuturile literare ale poetului sau la atingerile 
vieţii sale cu zona politicului – încearcă să răspundă, pe baza 
unor profunde cercetări literare şi arhivistice, prof. Pavel Ţugui

460. Marian Vasile, Noţiuni de teoria literaturii pentru învăţământul preuniversitar, 
160 p., ISBN: 973-9200-16-8, Bucureşti, 1996 (Editura Vestala).
Descriere:
Lucrarea constituie prima încercare de realizare – descătuşată 
de ideologia comunistă – a unui manual de teorie literară ela-
borată în concordanţă cu programa şcolară în vigoare.
Sinteză clară şi atractivă a tradiţiilor de peste două milenii ale 
disciplinei şi a teoriilor din ultimele decenii – deformate sau 
chiar interzise la noi – cartea reprezintă o contribuţie notabilă, 
utilă atât elevilor, studenţilor şi profesorilor, cât şi altor cititori 
interesaţi de stadiul actual al ştiinţelor umaniste.
Expunerea teoretică a principalelor probleme este urmată de 
exemplificări şi exerciţii, amplasate la sfârşitul fiecărui capitol. Partea a II-a a cărţii 
cuprinde un amplu dicţionar de termeni literari.
Autorul este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară 
„G.Călinescu“ al Academiei Române şi conferenţiar universitar.   Marian Vasile

461. Teodor Vârgolici, Mari scriitori români în programa şcolară, 208 p., ISBN: 973-
9200-76-1, Bucureşti, 1998 (Editura Vestala)
Descriere:
Cercetări temeinice, bazate pe îndelungate documentări în bi-
blioteci şi arhive, analizele din volumul de faţă relevă semni-
ficaţiile profunde ale unor importante momente din evoluţia 
literaturii române din secolul al XIX-lea şi din prima jumătate 
a secolului al XX-lea, ilustrate de operele reprezentative ale câ-
torva scriitori de primă mărime.
Comentariile sunt axate pe problematica programei şcolare, 
interesând deopotrivă, atât pe cei ce studiază literatura română 
(începând din primele clase gimnaziale până la bacalaureat), 
cât şi pe profesorii preocupaţi de noile descoperiri şi interpretări din istoriografia 
literară românească.        Teodor Vârgolici

462. Oscar Wilde, Prinţul fericit şi alte povestiri/The Happy Prince and other tales, 
ediţie bilingvă, traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian, ilustraţii de Liliana 
Jigău, 128 p., ISBN: 973-9418-20-1, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
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Descriere:
Extrem de dificil de transpus în alte limbi, scrierile lui Oscar 
Wilde reprezintă o adevărată piatră de încercare pentru orice 
traducător.
Nu e de mirare că ele au devenit, în timp, exerciţiile favorite 
ale celor care doresc să se perfecţioneze în stăpânirea limbii 
engleze.
Spre a răspunde unor asemenea aspiraţii, publicăm „poveştile“ 
pline de poezie ale lui Oscar Wilde într-o ediţie bilinfvă, înso-
ţită de instrumentaţia filologică necesară înţelegerii profunzi-
milor textului original.   Agop Bezerian

463. *** Literatura română clasele V-VIII. Referinţe critice. Ediţie, prefaţă şi biblio-
grafie de Ion Nistor, 192 p., ISBN: 973-9211-07-0, 973-9200-09-2, Bucureşti, 1995 
(Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Volumul pune, pentru prima dată, la dispoziţia elevilor din 
clasele V-VIII, precum şi a profesorilor de limba şi literatu-
ra română, cele mai importante referinţe critice privitoare la 
principalele texte incluse în programa analitică.
Prin intermediul culegerii de faţă, elevii pot lua contact nemij-
locit cu „vocile“ cele mai autorizate ale criticii şi istoriei literare 
româneşti.
Cartea reprezintă o lucrare absolut necesară pentru pregătirea 
examenului de admitere la licee şi şcolile profesionale.
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XVI. Seria Religia pentru elevi

464. G.F. Ciauşeanu, Creştinismul românului oglindit în graiul său, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 112 p., ISBN: 978-973-642-454-0, Bucureşti, 2020 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Deşi Gh. F. Ciauşeanu se opreşte doar la 18 termeni fundamen-
tali ai creştinismului, el face, pentru rememorarea denumirilor 
vechi, cercetări profunde, cum n-au mai fost efectuate în acest 
sens, nici înainte, nici după el.
E o deschidere de orizont, pe care filologul o apreciază în gra-
dul cel mai înalt, iar intelectualul obişnuit, preocupat de istorie 
îşi dă seama din ce afund al trecutului vine creştinismul româ-
nesc şi cât de adaptat a fost el la specificul nostru naţional în 
toate privinţele.
Păcat că asemenea incursiuni în cele mai vechi straturi culturale nu s-au mai făcut la noi.

465. Toni Halter, Jurnal Ecleziastic, traducere din romanşă, note şi prefaţă de Magda-
lena Popescu-Marin, 176 p., ISBN: 973-642-097-3, Bucureşti, 2006 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Scriitorul, elveţian de expresie romanşă, Toni Halter (1914-
1986) a fost mulţi ani organist şi dirijor al unui cor bisericesc. 
În această activitate de creaţie este inspirat de spaţiul sacral pe 
care-l urmăreşte atent din balconul bisericii. Bogăţia artistică 
şi istoria venerabilului sanctuar îi ascute fantezia. Pornind de 
la contemplarea obiectelor sau de la o impresie izolată, îşi dea-
pană gândul pe ghemul cunoştinţelor şi al experienţei proprii.
Subiectul este captivant. Aici omul se întâlneşte cu misterul 
transcedental. În descrierile sale, întreţesute cu elemente nu-
velistice, vede practica religioasă între tradiţie şi inovaţie, faţa 
retuşată a obiectului lângă profilul marcant al convingerii.
Autorul prozelor artistice Culan de Crestaulta şi al Călareţului de la Greina pare a fi 
aci altul. În realitate este acelaşi. Tensiunea externă a romanului de aventură se ma-
nifestă în Jurnal din interior spre exterior.             Magdalena Popescu-Marin

466. B.P.Hasdeu, Istoria toleranţei religioase în România, ediţie şi prefaţă de Stancu Ilin, 
80 p., ISBN: 973-9071-05-8, Bucureşti, 1992 (Editura Saeculum)
Descriere:
S-au scris destule cărţi despre religia ortodoxă în genere, pen-
tru toate vârstele. Dar niciodată până la B.P.Hasdeu nu s-a 
abordat fenomenul religios în perspectiva toleranţei pe care ro-
mânii o au faţă de toate religiile străine îmbrăţişate de-a lungul 
timpului între hotarele noastre naţionale, fără ca prin aceasta 
locuitorii ţării noastre să-şi estompeze în vreun fel sentimentul 
de supremă adoraţie faţă de religia proprie.
Din păcate, lucrarea a fost publicată în colaborare cu Editura 
Ştiinţa din Chişinău şi nu s-a pus în circulaţie dincoace de Prut.
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467. Emil Ludwig, Fiul omului. Viaţa lui Iisus, traducere din lim-
ba germană de Eugen Relgis, 192 p., ISBN: 973-9399-09-6, Bu-
cureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Una dintre biografiile clasice ale lui Iisus – ca personalitate re-
ală şi ca Dumnezeu.

468. Anca Manolache, Paşi spre mântuire. Eseuri şi studii teo-
logice, 128 p., ISBN: 973-642-025-6, Bucureşti, 2002 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Toată lupta creştinului este a deprinde iubirea. Iar dacă ar în-
treba cineva în ce fel o poate deprinde cel care nu simte un 
îndemn, care nu se simte înzestrat spre acest exerciţiu, să ne 
amintim ceea ce o anume ştiinţă a formulat cu câtva timp în 
urmă: „funcţia creează organul“, inima fiind – în afara funcţi-
ilor biologice – organul iubirii. Este necesară doar încrederea 
în chemarea Celui care ne-a asigurat: „Îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea“ (Ioan 16,33). Îndrăznind a face faptele iubirii, acestea 
se vor instala în inima noastră, păstrându-se ca îndemn spre 
altele asemenea. Fiindcă nici o iubire dezinteresată nu este lip-
sită de prezenţa harului divin. Să ne comportăm ca şi cum am 
iubi, şi această deprindere îşi va pune pecetea în inima noastră 
şi ne va consolida pe calea dobândirii nemuririi fericite, căci 
orice facem spre binele celor „mai mici“ va fi recepţionat de 
Hristos ca fiind făcut Lui (Matei 25,40 şi 46).    Anca Mano-
lache

469. Vasile Sorescu, Figuri, evenimente şi locuri biblice. Dicţio-
nar, 222 p., ISBN: 973-97020-5-8, 973-96817-9-4, Bucureşti, 
1995 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Dicţionar esenţial de religie ortodoxă, alcătuit cu competenţa 
unui preot şi profesor la Facultatea de Teologie şi cu dăruirea 
celui chemat să propovăduiască cuvântul Domnului.

470. Vasile Sorescu, Religia ortodoxă. Călăuză pentru credin-
cioşi, 192 p., ISBN: 973-9211-63-1, 973-9200-51-6, Bucureşti, 
1997 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Pledoaria unui preot plin de har pentru îmbrăţişarea şi trăirea 
enoriaşilor şi nu numai în credinţa ortodoxă.

471. Preot Vasile Sorescu, Sfârşitul lumii în perspectiva profeţii-
lor biblice, cu un argument de Calinic, Episcop de Argeş, Muscel şi Teleorman, 224 
p., ISBN: 973-9211-30-5, 973-9200-29-X, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O. în 
colaborare cu Editura Vestala)
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Descriere:
E dat omului să supravieţuiască anului 2000? Va dăinui civili-
zaţia umană dincolo de această dată? Ce se va întâmpla la „pli-
nirea veacului“? 
Întrebărilor tulburătoare de mai sus, ce frământau omenirea la 
sfârşit de mileniu, încearcă să le răspundă părintele V. Sorescu, 
bazându-se pe aprofundarea textelor biblice şi pe cunoaşterea 
din interior a tradiţiei creştin-ortodoxe.
Cartea constituie o importantă călăuză pentru orice cititor 
preocupat de soarta propriului suflet în eternitate şi are largi 
deschideri faţă de viziunea apocaliptică niciodată fixată în timp.
Ea constituie, de fapt, un îndemn către „pregătirea“ sufletească a oricui şi o îndru-
mare ce-i deschidea calea spre mântuire.

472. Părinţii isihaşti, Iubirea de linişte, introducere şi note de Antonio Rigo; traducere 
de Daniela Neagu şi Mihaela Busuioc, 160 p., ISBN: 973-9399-82-7, Bucureşti, 2001 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
O vorbă de duh spune că binele face puţin zgomot şi zgomotul 
puţin bine, iar celebra carte Urmarea lui Hristos grăieşte că pe 
Iisus e cu neputinţă a-L găsi acolo unde-i tulburare, ci numai 
unde este linişte, atât exterioară, cât şi lăuntrică. Prin urmare, 
liniştea (hesichia) constituie o condiţie intrinsecă a regăsirii, 
interiorizării şi contemplaţiei mistice într-o rugăciune a sufle-
tului însetat după cunoaşterea şi unirea cu Dumnezeu pe calea 
desăvârşirii spirituale.
Volumul de faţă reuneşte cele mai importante scrisori de spi-
ritualitate filocalică asupra isihasmului răsăritean, la care noi am putea adăuga pe 
părinţii reînnoirii isihaste româneşti: Vasile de la Poiana Mărului şi Cuviosul Paisie 
Velicikovschi.
Isihia a fost şi rămâne pentru orice credincios un dar, o aspiraţie şi un ideal în râvna 
sfântă după îndrumnezeirea ca dar întru Iisus Hristos.    Ignatie Monahul

473. *** Psalmii, în traducerea lui M. Sadoveanu, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
126 p., ISBN: 973-9071-01-5, Bucureşti, 1992 (Editura Saeculum)
Descriere:
Puţini ştiu că M. Sadoveanu a făcut traduceri din ebraică – 
poate direct (mai mult ca sigur cu ajutorul cuiva după cum 
bănuim), poate printr-un intermediar francez, având în faţă şi 
eventuale traduceri româneşti, parţiale. El e însă primul care 
tălmăceşte integral Psalmii într-o frumoasă, arhaizantă limbă 
românească. Cartea, tipărindu-se însă în Republica Moldova, 
nu mi s-au dat decât cel mult 10 exemplare, aşa încăt în spaţiul 
actualei Românii nu s-a difuzat.
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XVII. Colecţia Diaspora/ Exilul românesc

474. Titus Bărbulescu, Fiinţa neamului românesc, prefaţă de Eugen Simion, 320 p., 
ISBN: 973-9418-92-9, Bucureşti, 2005 (Editura Vestala)
Descriere:
Titus Bărbulescu publică, acum, o carte în care adună artico-
lele şi eseurile sale scrise şi apărute în Franţa, timp de câteva 
decenii: articole politice, eseuri literare, pagini memorialistice, 
note ocazionale. Când le citesc, azi, la rând, descopăr în ele „te-
mele” curente ale exilului parizian. Nu-mi propun să le comen-
tez. S-ar putea ca în unele idei (cu precădere acelea privitoare 
la istoria politicii româneşti) să nu ne întâlnim. Mă interesează 
însemnările sale despre filosofii şi scriitorii români din exil, 
dar şi altele despre viaţa universitară din anii ‚30 sau despre 
literatura română, în genere. Am citit cu interes şi plăcere amintirile despre Mir-
cea Vulcănescu şi Mircea Eliade sau notele despre Cioran şi Virgil Gheorghiu. Spre 
deosebire de unii intelectuali români din Paris, Titus Bărbulescu apreciază enorm 
pe autorul Orei 25 şi crede că prozatorul-teolog „a izbutit să lanseze o atitudine ro-
mânească de actualitate universală”. Analiza pe care o face este convingătoare. Ea ne 
obligă pe noi, criticii români, să reconsiderăm „cazul Virgil Gheorghiu”, victimă, am 
impresia, a certurilor şi geloziilor pariziene.              Eugen Simion

475. Grigore Nandriş, O radiografie a exilului românesc. Corespondenţă emisă şi pri-
mită de Grigore Nandriş. 1946–1967, ediţie şi prefaţă de I. Oprişan, 464 p., ISBN: 
973-9418-18-X, Bucureşti, 2000 (Editura Vestala)
Descriere:
Scrisorile emise şi primite de Grigore Nandriş se constituie 
într-un document fundamental pentru înţelegerea în profun-
zime a problemelor exilului românesc de după al doilea război 
mondial.
Prin intermediul lor, cititorul ia cunoştinţă de întreg calvarul 
vieţii printre străini a emigraţiei, de frământările ei pentru a se 
închega într-un tot unitar, de aspiraţia ei fierbinte de a scoate 
ţara din infernul robiei ruseşti şi, mai ales, de credinţa nestră-
mutată, cel puţin a marilor personalităţi (prezente în cuprinsul 
volumului), în victoria finală asupra forţelor răului.

476. Gabriel Pleşea, Aruncă pâninea ta pe ape. Roman, 316 p., 
ISBN: 973-96421-5-2, 973-96077-9-9, Bucureşti, 1994 (Editura 
Vestala în colaborare cu Editura Altutus-D)
Descriere:
Născut la Bucureşti, Gabriel Pleşea a studiat engleza la Univer-
sitatea Bucureşti, unde şi-a luat licenţa în filologie (1967). Şi-a 
desfăşurat activitatea profesională în diverse domenii, care nu 
i-au adus întotdeauna satisfacţiile dorite. Pasiunea de a scrie 
i-a fost limitată la traduceri din literatura engleză şi americană. 
În 1967, ia calea exilului, stabilindu-se la New York, unde se 
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dedică din nou studiilor universitare. Obţine un Master’s Degree de la Universitatea 
Columbia, în specialitatea relaţii internaţionale (1979). În primăvara anului 1989 îşi 
publică primul roman original, scris în engleză, Bitter Be Thy Bread. Aruncă pâinea 
ta pe ape, rescris de autor în limba română, este prezentat azi cititorilor din ţară.

477. Gabriel Pleşea, Scriitori americani contemporani. Corespondenţe din New York, 
208 p., ISBN: 973-9200-53-2, Bucureşti, 1997 (Editura Vestala)
Descriere:
Familiarizat îndeaproape cu literatura americană, în atmosfera 
căreia trăieşte şi creează de peste două decenii, Gabriel Pleşea 
reuneşte în volumul de faţă o suită de portrete dedicate câtor-
va dintre cei mai interesanţi scriitori contemporani de peste 
ocean.
Excursul critic, multiplu instrumentat, oferă cititorului român 
posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele despre personalită-
ţile marcante sau de a pătrunde în universul mai puţin cunos-
cut al reprezentanţilor de frunte ai noii generaţii.
Cartea constituie o fereastră deschisă către una din marile literaturi ale lumii. 

478. Gabriel Pleşea, Scriitori români la New York, 330 p., ISBN: 973-9200-91-5, Bucu-
reşti, 1998 (Editura Vestala)
Descriere:
Volumul de faţă reuneşte o serie de „tablouri“ reprezentative 
pentru un grup de scriitori români care locuiesc şi creează la 
New York.
Pentru fiecare dintre ei, prozatorul şi publicistul Gabriel Ple-
şea, stabilit el însuşi la New York, a inclus câte un interviu, o se-
lecţie concludentă din operă şi o semnalare din partea criticii.
Cititorilor din România, ca şi celor din comunităţile româneşti 
din afara ţării, li se oferă, astfel, posibilitatea de a cunoaşte, din 
sursă directă şi autorizată, preocupările acestor români „transplantaţi“ în vâltoarea 
megalopolisului american.

479. Gabriel Pleşea, Corespondenţe din New York. Reportaje, comentarii, opinii, atitu-
dini din „perioada de tranziţie“, 320 p., ISBN: 973-9418-10-4, Bucureşti, 1999 (Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Situat de cealaltă „parte a presei“, şi prin convingeri şi prin po-
ziţie geografică, scriitorul şi publicistul Gabriel Pleşea, stabilit 
la New York din 1976, reuneşte în prezentul volum o selec-
ţie reprezentativă din corespondenţele sale scrise, în perioada 
post-decembristă, atât pentru publicaţiile din ţară cât şi pentru 
cele din exil.
Cititorilor din România, precum şi celor din comunităţile ro-
mâneşti din afara ţării, li se oferă, astfel, posibilitatea de a „des-
coperi“ aspecte inedite ale realităţilor româneşti, observate 
dintr-un unghi, poate, mai avantajos.
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480. Gabriel Pleşea, Dosarul cu bârfe, 320 p., ISBN: 973-9218-21-X, Bucureşti, 2000 
(Editura Vestala)
Descriere:
După „recuperarea“ demnităţii intelectuale şi profesionale în 
ţară străină (în Aruncă pâinea ta pe ape, 1994) şi încercarea 
neîmplinită de a restabili comunicarea cu cei rămaşi acasă (în 
Imposibila reîntoarcere, 1996), Ion, personajul romanelor lui 
Gabriel Pleşea, simte chemarea rememorării locurilor şi a ani-
lor de dinantea plecării pe alte meleaguri. 
Incursiunile în trecut îi sunt prilejuite de răsfoirea propriului 
dosar, adus peste Ocean, „în dar“, de unul dintre prietenii săi 
din copilărie, fost şi rămas iniţiat în intrigile perioadelor pre şi 
post-totalitare.

481. Gabriel Pleşea, Concordia ca necesitate înţeleasă, 224 p., ISBN: 973-9418-30-9, 
Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Prezentul volum al scriitorului şi publicistului Gabriel Pleşea, 
stabilit la New York din 1976, aduce în discuţie, printr-o nouă 
selecţie reprezentativă din corespondenţele sale, scrise pentru 
publicaţiile din exil, inabilitatea clasei politice româneşti de a 
smulge ţara din marasmul aşa-zisei perioade de tranziţie. Iner-
ţia structurilor economice, politice, juridice şi de poliţie politi-
că din perioada comunist-totalitară şi-a găsit aliaţi de nădejde 
în soluţiile „democraţiei originale” enunţate de continuatorii 
dogmelor economiei centralizate şi ale teoriei marxist-leni-
niste. Pentru a înfrunta starea gravă de lucruri, românilor li se cere, după 11 ani 
de bătut pasul pe loc, să „înţeleagă” dificultăţile prin care trece ţara, recurgând la 
împăcare, amnistie şi armonie, trecând cu buretele peste crimele comise în timpul 
dictaturii comuniste şi totalitar ceauşiste ca şi peste cele comise în timpul deturnării 
revoltei populare din decembrie 1989 şi al mineriadelor. S-ar putea afirma, aşadar, 
că sintagma materialist-dialectică de „libertate ca necesitate înţeleasă” a fost regân-
dită şi rescrisă într-un concept nou, de „concordie ca necesitate înţeleasă”. Trăind 
departe de ţară, autorul cugetă asupra ineditului din „fenomenul” românesc şi oferă 
în textele sale câteva incitante observaţii.

482. Gabriel Pleşea, Trilogia exilului, legată+cartonată, 736 p., ISBN: 973-642-021-3, 
Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reuneşte trei romane ale scriitorului Gabriel 
Pleşea, publicate anterior, în perioada 1994-2000, la editura 
Vestala din Bucureşti.
Romanele – Aruncă pâinea ta pe ape (1994), Imposibila reîn-
toarcere (1996) şi Dosarul cu bârfe (2000) – narează etapele 
adaptării, recuperării demnităţii intelectuale şi profesionale în 
ţară străină, urmate de încercarea, după decembrie 1989, de a 
relua contactele fireşti cu cei din Ţară şi încheiind cu rememo-
rarea (prilejuită de răsfoirea propriului „dosar“) a locurilor şi a 
anilor dinaintea plecării pe alte meleaguri.
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Trilogia reprezintă una dintre cele mai tulburătoare prezentări artistice ale zbuciu-
mului unui român, vieţuind departe de locurile de obârşie, către care aspiră şi unde 
îi vine greu să se reîntoarcă. 

483. Gabriel Pleşea, Reporter la New York, 304 p., ISBN: 973-9418-74-0, Bucureşti, 
2004 (Editura Vestala)
Descriere:
Volumul Reporter la New York, al scriitorului şi publicistului 
Gabriel Pleşea, stabilit, din 1976, în marele oraş american, re-
prezintă, într-un anume sens, o continuare a volumelor Cores-
pondenţe din New York (1999) şi Concordia ca necesitate înţe-
leasă (2001).
Spre deosebire de culegerile publicistice anterioare, axate în 
exclusivitate pe problematica românească, volumul de faţă se 
deschide larg către marile probleme mondiale ale zilei, autorul 
realizând în cuprinsul său o interesantă cronică a atacurilor teroriste din 11 septem-
brie 2001 şi a deliberărilor nesfârşite şi ineficace din cadrul Consiliului de Securitate 
al ONU privitoare la criza irakiană. Încât, fără să fii informat de nicăieri, îţi poţi 
forma o imagine clară şi obiectivă asupra celor două importante momente din viaţa 
umanităţii.
Atracţia spre evenimentele dramatice, desfăşurate pe mapamond, nu l-au împiedi-
cat, însă, pe reporter – devenit între trimp preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Străini 
(Foreign Press Association) din New York – să-şi continue observaţiile incisive şi 
incitante asupra situaţiei economico-politice şi cultural-sociale dezastruoase din 
România, ceea ce dovedeşte o dată mai mult că autorul e preocupat, înainte de toate, 
de soarta Ţării sale de origine şi de viitorul ei.  

484. Gabriel Pleşa, Destine întortocheate. Roman, 304 p, ISBN: 
978-973-120-001-9, Bucureşti, 2006 (Editura Vestala)
Descriere:
În al patrulea său roman scris în exil, Gabriel Plesa se dove-
deşte constant un observator atent al vieţii românilor ce tră-
iesc departe de Ţară. Destine întortocheate, un roman cu tramă 
pseudo-poliţistă, continuă încercarea de a desluşi rosturile co-
naţionalilor noştri în ţări ce oferă încă mirajul „realizării“, aşa 
cum a făcut-o şi în Aruncă pâinea ta pe ape (1994), Imposibila 
reîntoarcere (1996) şi în Dosarul cu bârfe (2000).
Dacă în scrierile anterioare, naraţiunea se concentra asupra recuperării demnităţii 
intelectuale şi profesionale în ţara străină, a efortului de a restabili legături cu cei 
rămaşi acasă şi de a infrunta înscrisurile din propriul dosar ale unui erou evadat din 
tirania comunist-ceauşistă, romanul de faţă propune, prin intermediul personajului 
principal, Reporterul, angrenat în investigarea unui omor, o evaluare a condiţiei 
noului emigrant român, mânat să plece din ţară pe motive mai degraba economice 
decât politice, şi care se dovedeşte mai prompt şi mai abil în procesul de adaptare pe 
meleaguri străine, cu atât mai rapid, cu cât efectele globalizării tind să şteargă orice 
hotar geografic, economic şi social ce ar mai exista între state şi naţiuni.  
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485. Gabriel Pleşea, Marasmul românesc. Comentarii, opinii, ati-
tudini consemnate în perioada 2004-2010, 238 p., ISBN: 978-
973-120-074-3, Bucureşti, 2011 (Editura Vestala)
Descriere:
Deşi departe de ţară, Gabriel Pleşea se interesează profund de 
ceea ce se întâmplă acasă.
Nemulţumit de mersul din rău în mai rău, de lipsa de orizont a 
conducătorilor şi de cheltuirea energiilor în lupte politice steri-
le, el şi-a înăsprit în ultima vreme comentariile critice, în dorin-
ţa înfiripării unei voinţe de ieşire din marasmul în care vieţuim.

486. G. Pleşea, Un reporter român la Naţiunile Unite. Corespondenţe de la sediul din 
New York al Organizaţiei Mondiale (perioada 1994-2011), 240 p., ISBN: 978-973-
120-077-4, Bucureşti, 2012 (Editura Vestala)
Descriere:
România n-a avut până la Gabriel Pleşea un reporter acreditat 
permanent la ONU, care să urmărească zi de zi activitatea Or-
ganizaţiei la sediul său central din New York.
Trăind în marele oraş american, ziaristul, semnând corespon-
denţe pentru România liberă, a avut posibilitatea să cunoască 
în profunzime, pe durata a aproape două decenii, Organizaţia 
şi să-i desluşească mecanismele vizibile şi mai puţin vizibile.
De aceea, reportajele sale, întotdeauna obiective şi lipsite de 
festivismul textelor altor confraţi ajunşi întâmplător în „casa 
păcii“, relevă, atât esenţa, cât şi dedesubturile dezbaterilor din Adunarea Generală, 
Consiliul de Securitate şi alte organisme ale ONU.
Reunite  pentru prima dată în cartea de faţă, comentariile, publicate de autor în ma-
rea lor majoritate la Bucureşti, deschid  perspective absolut noi către o importantă 
felie de istorie contemporană a lumii. 

487. Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil; 1. Figuri din lumea literară; 2. Portrete politice, 
ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan, 576+416 p., ISBN: 973-642-019-1, 973-642-
000-0, 973-642-001-9, Bucureşti, 2002 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumele Figuri din lumea literară şi Por-
trete politice, reunind cea mai mare parte a 
memorialisticii lui Pamfil Şeicaru din pe-
riodicele exilului, tind să reconstituie poa-
te cea mai importantă operă a autorului, 
schiţată doar ca proiect, Fuit quonda Illi-
oneum (a fost cândva cetatea Illionului).
Strălucitul gazetar din perioada interbeli-
că ne învie cu o artă desăvârşită, în pagini 
memorabile, întreg peisajul literar-cultu-
ral-politic românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a seco-
lului XX, oferindu-ne momente de unică delectare şi de o mai profundă înţelegere 
a culturii şi istoriei naţionale.
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XVIII. Colecţia Sănătatea familiei

488. Prof.dr.Ion Gherman, Medicina alternativă tradiţională. Ghid practic, 336 p., 
ISBN: 973-9418-52-X, Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Medicina alternativă, tradiţională – veche de când lumea – se 
întâlneşte frecvent cu medicina alopată, ştiinţifică, pe terenuri 
comune, disputându-şi dreptul de a-l ajuta pe om în lupta cu 
boala, bătrâneţea şi moartea.
Lucrarea de faţă adună la un loc, în ordinea alfabetică, toate 
modalităţile tradiţionale de combatere şi ameliorare a bolilor, 
de însănătoşirea a omului sau de păstrare a condiţiei sale fizice 
normale.
Ea explică, ghidează, recomandă tratamentele de bază şi-i lasă 
pacientului, prin indicaţiile bibliografice, posibilitatea de a aprofunda cele mai mul-
te dintre problemele ridicate de suferinţa sa.             prof. dr. Ion Gherman

489. Dr. Grigore Malteazanu, Alimentaţia şi boala canceroasă, 
504 p., ISBN: 973-9399-96-7, Bucureşti, 2002 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
Cercetările din ultimii ani au demonstrat că unele componente 
sau elemente din alimente, ca şi alţi constituenţi naturali, ce 
pot exista în produsele de consum alimentar, ar putea preîn-
tâmpina producerea cancerului sau ar putea interveni în re-
pararea unor modificări celulare apărute, ori spre a opri sau 
reversa mecanismele unora din etapele de cancero-geneză ce 
transformă celula normală într-una malignă.
Lucrarea de faţă constituie o sinteză originală a tuturor investigaţiilor în această direc-
ţie, cu puncte de vedere deschizătoare de drumuri. Ea se adresează, atât specialiştilor, 
cât şi publicului interesat de combaterea şi eradicarea cancerului, această maladie ce îşi 
măreşte continuu numărul victimelor.     Dr. Grigore Maltezeanu
Dr. Grigore Maltezeanu, medic şi farmacist, este un cunoscut specialist. După susţi-
nerea doctoratului în ştiinţe medicale (1972) şi după o lungă activitate de cercetare 
şi experisnţă de clinică, în sferele cancerului, începe investigaţiile în domeniul ali-
mentaţiei în relaţie cu boala cancerosă în clinicile de specialitate din Franţa (1978-
1993), lucrând efectiv la elaborarea prezentei cărţi…

490. Dr. Grigore Maltezeanu, Contra riscului de cancer. Diete şi 
regimuri alimentare în prevenţia şi tratamentul bolilor maligne, 
208 p., ISBN: 973-85868-0-1, Bucureşti, 2005 (Editura Saecu-
lum Vizual)
Descriere:
Dr.Grigore Maltezeanu, medic şi farmacist, membru de onoa-
re al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, şi-a închinat în-
treaga viaţă cercetărilor privitoare la prevenirea şi combaterea 
cancerului, acest flagel al epocii contemporane.
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Subintitulată Diete şi regimuri alimentare în prevenţia şi tratamentul bolilor maligne, 
lucrarea Contra riscului de cancer reprezintă, nu numai un preţios ghid de com-
portament direcţionat spre prevenirea şi stoparea dezvoltării cancerului, ci şi un 
îndrumar mai larg de găsire a acelui stil echilibrat de viaţă, care asigură, în ultimă 
instanţă, imunitatea organismului împotriva tuturor bolilor maligne.
Totodată, cartea doctorului Gr. Maltezeanu are darul de a-l introduce pe cititor în 
febra marilor bătălii neştiute, pe care cercetătorii de astăzi le duc pe toate meridia-
nele pentru eradicarea suferinţei umane.

491. Prof. dr. Constantin Dumitrescu, dr. Rodica Perciun, Diabetul zaharat. Ghid prac-
tic, ediţia I: 160 p., ISBN: 973-9211-83-6, 973-9200-67-2, Bucureşti, 1998; ediţia a 
II-a: 192 p., ISBN: 973-9211-83-6, Bucureşti, 2000 (Editura Saeculum I.O. în cola-
borare cu Editura Vestala)
Descriere:
Elaborată de doi reputaţi specialişti, lu-
crarea de faţă prezintă aspectele cele mai 
importante ale manifestării diabetului 
zaharat, precum şi modalităţile de com-
batere şi îngrijire a bolii (sub aspectul 
complex al dietei, exerciţiului fizic şi al 
tratamentului medicamentos).
Cartea se adresează deopotrivă specialiş-
tilor, practicienilor, studenţilor în medicină, asistentelor medicale, precum şi paci-
enţilor, familiilor acestora şi oricăror persoane interesate de problematica respectivă. 

492. dr. Rodica Perciun, Diabetul zaharat. Ghid practic, cu o prefaţă de prof. Dr. Con-
stantin Dumitrescu, 192 p. + 8 pl. color, ISBN : 978-973-642-294-2, Bucureşti, 2012-
2017 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea de faţă, re-
structurată şi actua-
lizată faţă de ediţiile 
ei anterioare, oferă 
persoanelor afectate 
de diabet orientarea 
de ultimă oră a tera-
piei.
Nu avem pretenţia 
exhaustivităţii şi nici 
de a satisface toate orientările, dar ceea ce înfăţişăm, propovăduim în activitatea 
noastră practică.
Scopul nostru principal îl constituie reorientarea atitudinii şi înlăturarea concepţi-
ilor greşite.
Milităm pentru ideea că, în vederea echilibrării, nu e suficientă o simpla vizită de 
rutină la medic.      Dr. Rodica Perciun
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493. Norma Wiliams, Hetty Einzig, Totul despre sănătatea femeii. Ghid practic, tra-
ducere de Bogdan Cherăscu şi Gabriela Cociorvă, 320 p., ISBN: 973-9211-18-6, Bu-
cureşti, 1996 (Editura Saeculum I.O.) 
Descriere:
Lucrare celebră în spaţiul de limbă engleză, ghidul practic de 
faţă reprezintă un îndrumar indispensabil pentru orice feme-
ie care doreşte să afle cauzele şi remediile diverselor suferinţe 
momentane sau se interesează de modalităţile de întreţinere 
complexă a sănătăţii,
Cartea beneficiază de toate câştigurile medicinii moderne. Ea 
se traduce pentru prima dată în limba română.

Gabriela şi Bogdan Cherăscu
494. Barbara Nees-Delaval, Totul despre sănătatea copilului. Ghid 

medical practic pentru părinţi, traducere de Ştefania Brăi-
leanu, 336 p., ISBN: 973-9211-49-6, 973-9200-42-7, Bucureşti, 
1994 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Lucrare enciclopedică de mare răsunet, beneficiind de ultimele 
câştiguri ale ştiinţei medicale, ghidul practic pentru părinţi, pe 
care îl publicăm, reprezintă, nu numai un îndrumar de primă 
urgenţă, în caz de boală, ci, mai ales, o carte de lectură atentă 
şi permanentă, pentru a învăţa cum să creştem copii sănătoşi şi 
bine dezvoltaţi intelectual.        Ştefania Brăileanu
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XIX. Colecţia Beletristică. Traduceri

495. Pierre Benoît, Atlantida, traducere de Gellu Naum, prefaţă de 
Ioan Pânzaru, 176 p., ISBN: 973-9071-14-1, Bucureşti, 1992 
(Editura Saeculum)
Descriere:
Pierre Benoât împleteşte cu o incontestabilă măiestrie mitul 
platonic al Atlantidei şi epopeea autentică a cuceririi Saharei, 
dându-ne unul din acele romane de dragoste care servesc de 
reper istoriei moderne a pasiunii.      Ioan Pânzaru

496. Alexandre Dumas, Cavalerul reginei, vol. I-II, traducere de 
Costache Popa, postfaţă de Antoneta Tănăsescu, 400 p, ISBN: 
973-9071-18-4, Bucureşti, 1992 (Editura Saeculum)
Descriere:
Iubire, fidelitate, sacrificiu – într-un roman de aventuri a cărui 
acţiune cuprinde întreaga lume a Franţei de la 1793.   
    Antoaneta Tănăsescu

497. Alexandre Dumas, După douăzeci de ani, vol. I-II, traduce-
re de Marcel Gafton, prefaţă de Dan Grigorescu, 320+336 p, 
ISBN: 973-9071-15-X, 973-9071-16-8, Bucureşti, 1992 (Editu-
ra Saeculum)
Descriere:
Eroii din Cei trei muschetari se reîntâl-
nesc în paginile romanului După două-
zeci de ani la vârsta maturităţii pentru 
o nouă aventură, care îi duce în Anglia, 
unde regele Carol I Stuart e în pericol de 
a-şi pierde capul.
Intrând în păienjenişul intrigilor politicii 
înalte, vechii prieteni îl înfruntă de fapt 
pe vicleanul cardinal Mazarin, primul 
ministru al unei Franţe agitate de răscoa-
la Frondei.      Dan Grigorescu

498. Alexandre Dumas, Mâna providenţei, traducere de Elis Buş-
neag, postfaţă de Ioan Pânzaru, ISBN: 973-9071-21-X, Bucu-
reşti, 1993 (Editura Saeculum)
Descriere:
Tradus pentru prima dată în româneşte, romanul lui Alexan-
dre Dumas, Mâna providenţei oferă cititorului o acţiune pal-
pitantă, plină de neprevăzut, în cadrul căreia uneltirile unui 
geniu al răului – urzind nefericirea protaginiştilor îndrăgostiţi 
– se izbesc, în cele din urmă, de intervenţie justiţiei divine.
 Ioan Pânzaru
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499. Alexandre Dumas, Regina Margot, traducere de Mircea Alexandrescu şi Costache 
Popa, postfaţă de Antoneta Tănăsescu, 608 p, ISBN: 973-96063-1-8, 973-96077-1-3, 
Bucureşti, 1993 (Editura Vestala în colaborarea cu Editura Alutus-D)
Descriere:
Pe fundalul crimelor declanşate de uciderea hughenoţilor în 
Noaptea Sf. Bartolomeu, Regina Margot – căsătorită formal – 
se dăruie, între zidurile Luvrului, care aud, văd, simt totul, unei 
iubiri romantice, sfârşită tragic, de o puritate şi intensitate unice.
Vârf al creaţiei lui Al. Dumas, romanul – dramatizat, ecranizat 
şi tradus în mai toate limbile pământului – captivează prin ten-
siunea şi imprevizibilul acţiunii. Se publică acum în versiune 
românească completă.    Antoaneta Tănăsescu

500. Alexandre Dumas, Fiul condamnatului, traducere şi postfa-
ţă de Cornelia Ştefănescu, 288 p., ISBN: 973-96550-3-3, 973-
96421-6-0, Bucureşti, 1994 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Pe fundalul înnegurat al Franţei, aflată în preajma Nopţii Sfân-
tului Bartolomeu, un fiu natural încearcă, fără susces, pe cont 
propriu, să-şi salveze tatăl, pe nedrept condamnat la ardere pe 
rug, ameninţând cu moartea şi chiar ucigând o parte din vino-
vaţii direcţi ai acuzării.
Aventura erotică, prezicerea viitorului, reconstituirea obiceiu-
rilor de epocă, duelul şi crima punctează la tot pasul desfăşu-
rarea acţiunii principale, imprimându-i o permanentă notă de 
imprevizibil.
Romanul e una dintre creaţiile de vârf ale autorului.          

Antoaneta Tănăsescu
501. Alexandre Dumas, Horoscopul, traducere şi postfaţă de Cor-

nelia Ştefănescu, 288 p., ISBN: 973-96550-1-7, 973-96421-4-4, 
Bucureşti, 1994 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Citit în palmă, la un han de la răscrucea drumurilor, des-
tinul pesonajelor principale din Horoscopul lui Alexandre 
Duma se derulează implacabil, prevestind tragedia franceză 
de proporţii naţionale (Noaptea Sfântului Bartolomeu) evocată în Regina Margot.
Intriga şi complotul, duelul şi crima, despotismul şi samavolnicia, pigmentate în 
naraţiune – pentru plăcerea cititorului – cu aventuri erotice palpitante, dau acţiunii, 
nu numai un colorit dens de epocă, dar şi o imprevizibilitate şi savoare, ce te fac să 
nu laşi cartea din mână.
Romanul apare pentru prima dată în traducere românescă.    Cornelia Ştefănescu

502. Gaston Leroux, Misterul camerei galbene, traducere de Rodica Pânzaru, 320 p., 
ISBN: 973-96077-4-8, Bucureşti, 1993 (Editura Vestala)
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Descriere:
În laboratorul de fizică al castelanului de la Glandier, în care pro-
fesorul Stangerson îşi încheie experienţele privind discocierea 
materiei în particole elementare, are loc o dramă a cărei enigmă 
se străduiesc s-o dezlege cei mai celebri detectivi ai momentului.
Victima cheamă în ajutor şi agonizează dincolo de o uşă zăvo-
râtă, într-o încăpere complet impenetrabilă, în care, când încu-
ietorile cedează, nu poate fi găsit nici un asasin.
Dezvăluirea adevărului va constitui o adevărată surpriză.
Destinul eroilor şi imprevizibilul întâmplărilor se continuă în 
romanul Parfumul doamnei în negru. Rodica Pânzaru

503. Gaston Leroux, Parfumul doamnei în negru, traducere de 
Rodica Pânzaru, postfaţă de Radu Toma, 352 p., ISBN: 973-
96063-4-2, Bucureşti, 1993 (Editura Vestala)
Descriere:
Fiica profesorului Stangerson, a cărei viaţă Ballmeyer (escroc, 
asasin şi mare maestru al deghizărilor) a jurat s-o curme, se 
căsătoreşte.
Şase bărbaţi înarmaţi o păzesc în Castelul lui Hercule pe Coas-
ta de Azur. Criminalul se substituie unuia dintre apărători, pu-
nând în pericol viaţa eroinei în orice clipă.
Tânărul ziarist Rouletabille obsedat de identitatea dintre persoana păzită şi enigma-
tica doamnă în negru, care îl vizita în liceu şi plângea pe umerii lui, şocându-l cu 
parfumul ei ieşit din comun, îl va descoperi pe ucigaş.
Surpriza adevărului îi provocaă o mare durere.
Cartea continuă acţiunea din Misterul camerei galbene dând 
dezlegările definitive.           Radu Toma

504. Hector Malot, Perrine (Regăsirea familiei), cu o postfaţă de 
Ioan Pânzaru, 336 p., ISBN: 973-96550-2-5, 973-96421-8-7, 
Bucureşti, 1994 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu Edi-
tura Vestala)
Descriere:
Replică şi, într-un anume sens, continuare a ideii romanului Singur pe lume, Perrine 
înfăţişează drama unei fetiţe rămasă orfană, care îşi află, în cele din urmă, bunicul şi 
fericirea alături de el.
Romanul a stat la baza ecranizătii seria-
lului TV de mare popularitate cu acelaşi 
titlu. Se publică cu ilustraţiile ediţiei fran-
ceze princeps.           Ioan Pânzaru

505 a. J.C.Mardrus, O mie şi una de nopţi, vol. 
I-II, în româneşte de Petre Hossu, prefaţă 
de Ovidiu Drimba, 272+240 p., ISBN: vol. 
1: 973-9071-08-2; vol. 2: 973-9071-03-1, 
Bucureşti, 1991 (Editura Saeculum)
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Descriere:
Cea ma citită carte din lume după Biblie – O mie şi una de nopţi – apare pentru pri-
ma dată în grai românesc în versiune integrală, bogat ilustrată cu reproduceri după 
vechile manuscrise persane şi hinduse.

505 b. J.C.Mardrus, O mie şi una de nopţi, vol. I-III, în româneşte de Petre Hossu, 
prefaţă de Ovidiu Drimba, 256+256+224 p., ISBN: vol. 1: 973-9211-20-8, 973-9200-
20-6; vol. 2: 973-9211-21-6, 973-9200-21-4; vol. 3: 973-9211-22-4, 973-9200-22-2 
Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Cea mai amplă şi 
mai frumoasă co-
lecţie de basme din 
lume, 1001 de nopţi 
satisface gustul tu-
tutor categoriilor de 
cititori. Îndrăgosti-
tul de aventuri fabu-
loase şi de orizonturi 
necunoscute, pasio-
natul de istorisiri enigmatice, adolescentul şi maturul, începătorul într-ale lecturii 
şi rafinatul sunt încântaţi deopotrivă de imprevizibilul acţiunii, de arta desăvârşită a 
naraţiunii şi de zborul fantezist al imaginaţiei.          Ovidiu Drimba
Din păcate, versiunea Petre Hossu nu a mers, cum credeam, şi după primele trei 
volume, bogat ilustrate, am oprit continuarea ei.

506. Xavier de Montépin, Lumină în amurg, traducere de Elis Buşneag, postfaţă de Ioan 
Pânzaru, 288 p., ISBN: 973-9071-10-9, Bucureşti, 1993 (Editu-
ra Saeculum)
Descriere:
False decese, false identităţi, erori judiciare, licoarea adevăru-
lui întrebuinţată în sprijinul minciunii, particulari siliţi să se 
substituie poliţiei, iubiri ameninţate de asasini se împletesc în 
ţesătura narativă a romanului Lumină în Amurg, evoluând spre 
un dezdonământ favorabil tinerilor îndrăgostiţi.
Carte de foarte mare tiraj, conţine în structura ei, în mod cert, 
una din cheile succesului la public (nu însă şi al valorii pro-
priu-zise).         Ioan Pânzaru

507. Wiesław Myśliwski, Orizont, traducere, prefaţă şi note de Stan 
Velea, 450 p., ISBN: 973-9399-74-6, Bucureşti, 2000 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Wiesław Myśliwski (n.1932), unul dintre cei mai mari scriitori 
polonezi contemporani – adevărat clasic în viaţă –, este autorul 
romanelor: Livada goală, Palatul, Piatră peste piatră, Orizont 
şi al lucrărilor dramatice: Hoţul, Chelarul, Copacul şi Requiem 
pentru stăpână.
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Romanul Orizont, tradus acum pentru prima dată în româneşte, a fost încununat, la 
apariţie, în 1997, cu premiul „Stanislaw Reymont“ şi cu Marele Premiu pentru Lite-
ratură „Nike“.       Stan Velea

508. Raymonde de Rienzi, Între lege şi pasiune, traducere de C. 
Diaconescu, 216 p., ISBN: 973-96421-0-1, Bucureşti, 1994 
(Editura Vestala)
Descriere:
Avocatul René Commines se îndrăgosteşte de una dintre cli-
entele sale, neştiind – la început – nevenindu-i să creadă – mai 
apoi – că în spatele gingăşiei, candorii şi frumuseţii divine a 
acesteia se poate ascunde o ucigaşă.
Lupta sfâşietoare dintre pasiunea cotropitoare, trezită de vino-
vată, şi dorinţa protagonistului de a nu-şi trăda jurământul faţă 
de lege şi profesiune, imprimă romanului o tensiune remarca-
bilă, ce te face să-l citeşti pe nerăsuflate.

509. Walter Scott, Talismanul, traducere de Al. Ştefănescu-Mede-
leni şi Al. Iacobescu, cu o postfaţă de Dan Grigorescu, 320 p., 
ISBN: 973-9071-07-4, Bucureşti, 1993 (Editura Saeculum)
Descriere:
Mirajul Orientului tainic şi al aventurii se împleteşte în Talis-
manul cu firele unei iubiri romantice, într-o naraţiune palpi-
tantă, desfăşurată în ambianţa de cavalerism, intrigă şi fana-
tism a cruciadei a III-a, condusă de legendarul rege Richard 
Inimă de Leu.                Dan Grigorescu

510. Henryk Sienkiewicz, Pe câmp de glorie. Roman, traducere, 
prefaţă şi note de Stan Velea, 256 p., ISBN: 973-9071-17-6, Bu-
cureşti, 1992 (Editura Saeculum)
Descriere:
Roman de capă şi spadă, Pe câmp de glorie este, mai ales, o evo-
care palpitantă a puterii de neînfrânt a iubirii care leagă două 
fiinţe în vârtejul ameţitor al unor evenimente atestate de istoria 
Poloniei.              Stan Velea

511. Robert Louis Stevenson, Straniul caz al doctorului Jekill şi al 
domnului Hyde, traducere şi prefaţă de Agop Bezerian, 128 p., 
ISBN: 978-973-8455-34-4, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum 
Vizual)
Descriere:
Tema luptei dintre bine şi rău, în cadrul aceleiaşi fiinţe, tratată 
în genere cu alonje transcedental-religioase, capată la Robert 
Louis Stevenson un suport ştiinţific în Straniul caz al doctorului 
Jekill şi al domnului Hyde – personajul central dedublându-se 
reversibil până în final, când reîntoarcerea în sine nu mai este 
posibilă, ca pedeapsă subînţeleasă pentru crimele săvârşite.
În Markheim – cea de a doua povestire inclusă în volum – mo-
tivaţia antinomiei dintre cele două principii e acut psihologică.
Avem de a face cu două texte literare incitante, de mare moder-
nitate, care au cunoscut o largă difuziune mondială.   
       Agop Bezerian
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512. Stefan Zeromski, Fascinaţia păcatului, traducere, prefaţă şi 
note de Stan Velea, 416 p., ISBN: 973-9399-07-X, 973-9200-
90-7, Bucureşti, 1998 (Editura Saeculum I.O. în colaborare cu 
Editura Vestala)
Descriere:
Clasic al literaturii poloneze, candidat la Premiul Nobel, ală-
turi de Reymont, Stefan Zeromski realizează în Fascinaţia pă-
catului una dintre cele mai valoroase creaţii ale sale.
Destinul eroinei principale, menit a impresiona prin drama-
tismul, imprevizibilul şi semnificaţiile incifrate, se împleteşte 
sau se confruntă cu evoluţia a numeroase personaje, profund 
conturate, într-o acţiune ce sugerează, prin forţa artei, însuşi tumultul vieţii.
Roman de dragoste în primul rând, dar şi de moravuri, roman de aspiraţii roman-
tice şi de aventură, dar şi de analiză psihologică şi de reflecţii filosofice, Fascinaţia 
păcatului constituie o carte exemplară.
Ea se traduce pentru prima dată în limba română.

513. Ştefan Zweig, 24 de ore din viaţa unei femei, traducere de S. Paul, 
96 p., ISBN: 973-9071-02-3, Bucureşti, 1991 (Editura Saeculum)
Descriere:
„Poate că din zilele lui Erasmus (asupra căruia ne-a oferit o 
lucrare strălucită) nici un alt scriitor nu a fost atât de celebru ca 
Ştefan Zweig. Dar niciodată o faimă mondială nu a fost supor-
tată cu mai multă modestie, decenţă şi nefăţarnică smerenie.“ 
         Thomas Mann

514. Edgar Wallace, Vrăjitorul, cu o postfaţă de Antoaneta Tănăsescu, 328 p., ISBN: 
973-96063-7-7, Bucureşti, 1993 (Editura Vestala)
Descriere:
Un criminal feroce, considerat mort, reapare după ani la Lon-
dra, terorizând opinia-publică. Descoperirea lui, mereu amâ-
nată – cu o artă a captării maxime a interesului cititorului –, 
constituie pretextul narativ al romanului Vrăjitorul.
Misterul ce înconjoară personajul, acţiunea vie, plină de ne-
prevăzut, împletirea planului detectivist cu cel erotic, grija 
pentru caracterologie şi analiza stărilor psihologice şi mai ales 
surpriza de proporţii din final fac din roman o lectură plăcută 
şi captivantă.   Antoaneta Tănăsescu

515. *** Figuri celebre din toate timpurile. Anecdote, selecţie, prelucrare şi prefaţă de 
Adriana Lăzărescu, 400 p., ISBN: 978-973-642-412-0, Bucureşti, 2019 (Editura Sae-
culum I.O.)
Descriere:
Aparente breşe în aureola creată de istorie în jurul marilor per-
sonalităţi, anecdotele deschid perspective neaşteptate asupra 
biografiei şi a creaţiei acestora.
Întâmplările hazlii sau vorbele de duh au, adesea, darul de a 
contura mai sugestiv profilul unei figuri proeminente şi chiar 
al unei epoci decât o pot face dascălii pedanţi şi cărţile seci!
Ne instruim – aşadar – amuzându-ne. E favoare pe care ne-o 
oferă – între altele – şi volumul de faţă.     Adriana Lăzărescu
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XX. Colecţia Debut

516. Victor Munteanu, Veşti la marginea acoperişului, prefaţă de I. Oprişan, 96 p., 
ISBN: 973-9071-22-8, Bucureşti, 1993 (Editura Saeculum)
Descriere:
Seria „Debut“ înfăţişează cititorilor volumul încununat cu pre-
miul anual de poezie „Lucian Blaga“ iniţiat de Editura Saecu-
lum.
Volumul a fost selectat dintr-un număr de peste 80 de plachete, 
trimise de poeţi, care în principiu nu publicaseră nici o cule-
gere de versuri.
Desprindem un fragment din Prefaţă: „În pofida stridenţelor 
teribiliste, de care autorul se desprinde cu greu, lirica sa, struc-
tural meditativă, se întrupează în ritmuri grave. Discursul po-
etic are o culegere natural solemnă. Tonalitatea de bază e de 
rugă şi de incantaţie.
Intuitiv Victor Munteanu are predilecţia temelor mari, care sunt ale poeziei dintot-
deauna: scurgerea nemiloasă a timpului, puterea destinului, forţa dragostei, teama 
de necunoscut, ameninţarea perpetuă a morţii, legătura cu şirurile anterioare de 
generaţii.
Dar, mai presus de orice, el e obsedat de drama existenţei şi a cunoaşterii umane. 
Încât poezia sa capătă aspectul unei jerbe de întrebări neliniştite asupra sensului 
vieţii.“
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XXI. În afara colecţiilor

517. Gavril Cornuţiu, Gândurile peregrinului, 288 p., ISBN: 978-973-8455-59-7, Bucu-
reşti, 2015 (Editura Saeculum Vizual)
Descriere:
Meditaţiile din volum reprezintă drumul meu către mine în-
sumi. Acestă definiţie a fost folosită, de fapt, în celebre medi-
taţii filosofice. Fiecare ne naştem cu puterea de a ne mira şi 
cu visul de a cunoaşte cu toate simţurile realitatea care, cu cât 
este mai îndepărtată, cu atăt pare mai fabuloasă şi de domeniul 
basmului. Pe masură ce te plimbi prin lume, printre lucruri, 
printre oameni, confruntarea dintre imaginea din mintea ta şi 
realitatea propriu-zisă are, ca prim rezultat, anularea misteru-
lui care sălăşluieşte în acea realitate din tine. Se pierde un fel de 
vrajă. Dar, pe masură ce încerci să înţelegi realitatea în cauză, 
ancorând-o în realităţile pe care le-ai întâlnit deja, se naşte o 
altă uimire şi o altă vrajă, cu mult mai profundă. Este o mare diferenţă între uimirea 
în faţa performanţei şi uimirea în faţa devenirii performanţei. Orice victorie este 
glorioasă, dar este cu mult mai măreaţă lupta care a permis victoria. Este distanţa de 
la a auzi la a asculta, de la a vedea la a privi. Lumea toată este plină de frumuseţi şi de 
minuni, iar un suflet, cât timp nu s-a uscat, este reverberant cu ele şi ajunge, astfel, 
cunoscându-le, la uimirea supremă, care este uimirea înţelegerii fondului aparenţe-
lor.                   dr. Gavril Cornuţiu

518. Ciprian Doicescu, Iulia Hasdeu. Cu tălmăciri  din poeziile sale, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de I. Oprişan, 160 p., ISBN: 978-973-120-069-9, Bucureşti, 2010 (Editura 
Vestala)
Descriere:
Năzuind să se „contopească sufleteşte“, în procesul traducerii, 
cu autoarea, Ciprian Doicescu a ales din creaţia Iuliei Hasdeu 
poemele care i s-au părut, nu numai cele mai frumoase, dar şi 
cele mai profunde şi le-a transpus, nu o dată, la nivelul origi-
nalului; în orice caz străduindu-se să nu le altereze în nici un 
fel substanţa.
Concomitent cu realizarea unor tălmaciri de calitate, autorul 
formulează, în studiul introductiv, câteva deschideri interesan-
te de perspectivă, către specificul şi valoarea liricii Iuliei Hasdeu, întregind, astfel, 
actul recreării româneşti a versurilor scrise în franceză, cu cel al exegezei din inte-
rior a poeziei.
Se înţelege că, prin astfel de calităţi, volumul lui Ciprian Doicescu trece din sfera 
obişnuitului în cea a demersurilor esenţiale.

519. Laurenţiu Hanganu, „Memoria“ ecoului. Studii şi articole de istorie literară şi 
literatură comparată, 256 p., ISBN: 978-973-642-157-0, Bucureşti, 2008 (Editura 
Saeculum I.O.)
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Descriere:
Pedepsită de geloasa Hera pentru vina de a-i fi adormit vigi-
lenţa cu intrigile unor poveşti fără sfârşit – timp în care Zeus, 
libertin şi berbant, o înşela cu divinităţile feminine ale munţilor 
–, nimfa Echo nu mai poate decât să repete ultimele cuvinte care 
îi sunt adresate: răzbunarea zeiţei este reacţia celui care, reve-
nit în lumea realului, denunţă imaginarul ca tărâm al narcozei, 
aservirii şi manipulării. La fel ca Şeherezada mai târziu, Echo 
neutralizează impulsul de a acţiona prin fascinaţie şi seducţie, 
ademenind-o şi înrobind-o pe Hera în închisoarea imaginaţiei; 
memoria nimfei este literatura însăşi.       Laurenţiu Hanganu

520. Zoe Iustina Martin, Înfăţişarea Afroditei. Amintiri despre Ioan Sima, cuvânt îna-
inte de Dan Grigorescu, postfaţă de Liviu Vălenaş, 272 p., ISBN: 973-642-068-2, 
Bucureşti, 2004 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Un creion sprinten desenează, în această carte de amintiri, 
portretul unuia dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai artei 
transilvane din secolul trecut, Ioan Sima; un portret, prin firea 
lucrurilor subiectiv, în care admiraţia se asociază, nu o dată, cu 
un umor plin de duioşie. Pentru orice iubitor al artelor româ-
neşti, cartea doamnei Zoe Iustina Martin e un binevenit îndru-
mar în biografia şi creaţia unui artist, din nefericire, mult mai 
puţin cunoscut de comentatorii fenomenului artistic decât im-
punea valoarea picturii şi a graficii sale.       Dan Grigorescu

521. Nicolae Matei, Nicolae Oprea, Ion Avram, Sergiu Şerbotei, Cartea acţionarilor din 
societăţile comerciale pe acţiuni, coordonare ştiinţifică: Gheorghe Ionescu, 320 p., 
ISBN: 973-9211-67-4, Bucureşti, 1997 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea se adresează unui cerc foarte larg de persoane (fizice 
şi juridice) interesate acccidental sau preocupate în mod spe-
cial de acţiunile şi acţionarii societăţilor comerciale. Uşor ac-
cesibilă şi sistematic structurată, cartea – de o incontestabilă 
actualitate – poate fi folosită atât în cunoaşterea problematicii 
teoretice, cât mai ales în aplicarea practică a demersurilor con-
ţinute pentru soluţionarea concretă a celor mai multe probleme 
cu care acţionarii români se confruntă. Lucrarea reprezintă pri-
ma încercare de definire şi modelare a acţionariatului ca o in-
stituţie românească în plină expansiune. Gheorghe Ionescu

522. Horia Matei, Papagalul portocaliu. Roman, 208 p., ISBN  : 
973-9418-27-9, Bucureşti, 2001 (Editura Vestala)
Descriere:
Autor al câtorva cărţi foarte îndrăgite de cititori (Enigmele 
Terrei, vol. I-II, Piraţi şi corsari, Cartea, un călător milenar ş.a.), 
Horia Matei ni se înfăţişează astăzi într-o ipostază cu totul 
nouă, pe care povestirile ştiinţifico-fantastice din anii ‚50, şi 
mai ales eleganţa şi tensiunea scrisului său o lăsau de bănuit.
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Domnia sa „debutează“ acum cu un roman (de sertar) de mare frumuseţe şi interes, 
elaborat, cu riscul de a-şi pierde libertatea, în ultima decadă a regimului comunist.
Şarjă alegorico-fantezistă, de subtile şi rafinate insinuări la adresa dictaturilor din 
toate timpurile, dar întrupată, evident, din materialul faptic al realităţilor româneşti, 
uşor recognoscibil subtextual, Papagalul portocaliu se constituie într-o proză artisti-
că originală, de mare atractivitate, pe care, nu ne îndoim, că cititorii o vor aprecia 
cum se cuvine, ca una dintre rarele oaze ale pustietăţii acelor ani.

523. Gheorghe Oană, Nicolae Matei, Nicolae Oprea, Petre Isac, 
Cartea cenzorilor din societăţile comerciale, 332 p., ISBN: 
973-9211-11-9, Bucureşti, 1995 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Lucrarea absolut necesară contabilităţii în anii ‚90 ai secolului 
trecut, ai liberalizării tuturor acţiunilor comerciale.

524. I. Oprişan, În umbra morţii. O felie de viaţă, Roman, 368 p., 
ISBN: 978-973-642-232-4, Bucureşti, 2010 (Editura Saeculum 
I.O.)
Descriere:
„Dragostea (esenţa Vieţii) şi Moartea (vrăjmaşa ei) sunt surori. 
Dragostea seamănă  şi Moartea culege. Dragostea deschide 
ochii spre frumos; Moartea îi inchide.
Dragostea e lumină şi bucurie; Moartea e întuneric şi tristeţe.
Dragostea e capricioasă şi nu poposeşte la oricine; Moartea nu 
ocoleşte pe nimeni.
Dragostea e primăvară; Moartea e iarnă ...
Şi totuşi, sunt locuri pe pământ unde natura e pururea blândă 
şi omul trăieşte ca-n rai.
Rugămu-ne Ţie, Doamne, aruncă în hăuri coasa Morţii şi la-
să-ne doar secera Lunii, ca,  sub raza ei, să putem gusta din plin 
viaţa, pe care ne-ai dat-o.“       (Din reflecţiile părintelui Isidor Boancă)
Abordând tema luptei cu Moartea şi a încercării de biruire a ei, romanul face in-
cursiuni nu numai în sufletul şi gândurile personajului principal, ci în ale tuturor 
celor care îl înconjoară, de la copii până la bătrâni, spre a reliefa, circumscrie şi ma-
terializa diverse forme şi eventualităţi (altfel neobservabile în viaţa de zi cu zi) ale 
competiţiei cu speranţa de înfrângere a Destinului.
E o carte pasionantă.     

525. I. Oprişan, Flori de cer albastru, proză pseudo-fantastică, 320 
p., ISBN  : 978-973-642-225, Bucureşti, 2009 (Editura Saecu-
lum I.O.)
Descriere:
„Dacă e relativ uşor să ne umplem braţele cu flori de câmp, po-
posind în vreo poiană sau oprindu-ne la marginea drumului, 
încă şi mai lesnicios e să adunăm de pe nesfârşitele pajişti ale 
firmamentului azuriu florile de cer ale imaginaţiei, lăsându-ne 
în voia fanteziei…“
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Povestiri poematice, de un tip cu totul nou, încercând să aducă 
la lumină „realităţile“ revelatorii ale subconştientului încărcat 
de aura fantezist-mitică a imaginaţiei; să deschidă – altfel spus 
– porţile „eului“ tainic.

526. Rut Plouda, Sco scha nüglia nu füss/Parcă n-a fost nimic, 
prefaţă de Chasper Pult, traducere din romanşă, note şi post-
faţă de Magdalena Popescu-Marin,112 p., ISBN: 978-973-642-
168-6, Bucureşti, 2009 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Cea de a doua carte tradusă dintr-un scriitor romanş (fraţii 
noştri romanşii din Elveţia) de d-na Magdalena Popescu-Marin, în încercarea de a 
face cunoscute la noi creaţiile lor literare.  

527. Neagu Rădulescu, Turnul Babel, cu o prefaţă de Mihai Ghe-
orghe Andrieş, 224 p., ISBN: 973-9399-23-1, Bucureşti, 1999 
(Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Formulând reţeta succesului, Albert Einstein a elaborat urmă-
toarele ecuaţii: A=X+Y+Z, în care X este munca, Y – joaca, iar 
Z - „ţine-ţi gura“!. Neagu a muncit cu sârg, s-a jucat cu vorbele 
şi creioanele colorate cât şi cum a vrut, dar a ignorat factorul Z: 
niciodată nu şi-a ţinut gura. Pe lângă vervă, imaginaţie sclipi-
toare şi har, această temerară libertate i-a asigurat succesul. Un 
succes ce sfidează timpul. Turnul Babel o demonstrează. Axiomatic.
                      Mihai Gheorghe Andrieş

528. C.Săteanu, Carnavalul literar – Caragiale în anecdotă, edi-
ţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 224 p., ISBN: 978-973-642-
361-1, Bucureşti, 2016 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Maestru al anecdotei, pe care a colecţionat-o şi a transpus-o în 
forme cu adevărat artistice, C. Săteanu dă în volumele Carnaval 
literar şi Caragiale în anecdotă, o suită de glume, farse, clipe din 
viaţa unor personalităţi române, pe care le asociază în mod ra-
finat cu documente, polemici şi convorbiri cu diverse figuri ale 
timpului, într-un amestec atractiv şi revelatoriu pentru înţele-
gerea atât a scriitorilor evocaţi, cât şi a epocii în care ei au trăit.

529. Constantin Trandafir, 1989. Vedere din provincie. Jurnal, 
256 p., ISBN: 978-973-120-066-8, Bucureşti, 2009 (Editura 
Vestala) 
Descriere:
După 1989, mulţi au dat buzna în competiţia anticomunistă 
prin tot felul de mijloace, inclusiv prin jurnal. Personal, n-am 
fost disident (!), nu-s nici de dreapta, nici de stânga, nici mă-
car inteligent, după cum recomandă savuroasa vorbă a lui Paul 
Reynaud. S-a mai petrecut şi o invazie de jurnale, multe din 
ele dorite şi benefice, altele, însă, de-a dreptul inutile, compuse 
de grafomani ori date pe piaţă prea devreme. Jurnalul, dacă nu 
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are o cât de mică vechime, e fără noimă. Din cauza vizibilităţii 
reduse a subsemnatului şi din cauza avalanşei amintite, pagini 
diaristice n-au fost date publicităţii decât după 20 de ani, când 
s-au mai limpezit apele şi a apărut o determinare.  
        Const. Trandafir

530. Teodor Vârgolici, I. Oprişan sau pasiunea cărţii. Jurnal de 
lectură, 272 p., ISBN: 973-642-071-x, Bucureşti, 2005 (Editura 
Saeculum I.O.)
Descriere:
Volumul de faţă reuneşte cronicile literare dedicate cărţilor 
personale sau îngrijite de I.Oprişan, precum şi altor lucrări 
apărute în ultimul deceniu la editurile Saeculum I.O. şi Vestala. Textele au fost pu-
blicate iniţial în paginile revistei Adevărul literar şi artistic.          Teodor Vârgolici

531. Mariana Vrancea, Minienciclopedia secretelor gospodăreşti, 271 p., ISBN: 973-
9211-28-3, 973-9500-27-3, Bucureşti, 1996 (Editura Saeculum 
I.O. în colaborare cu Editura Vestala)
Descriere:
Minienciclopedia secretelor gospodăreşti reprezintă o carte 
de învăţătură – fără iz pedagogic – pentru orice debutantă în 
„viaţa în doi“; o carte a „trucurilor practice“ care te învaţă cum 
poţi deveni o bună gospodină, cum poţi avea o „casă lună“, 
cum poţi realiza tu însăţi tot felul de lucruri utile şi agreabile, 
într-un cuvânt, cum poţi deveni cu adevărat stăpâna casei şi a 
inimii soţului tău; o carte care se citeşte şi se păstrează pentru 
că se revine la „secretele ei“ până devin şi ale tale.
       Mariana Vrancea (Numele e un pseudonim)

532. *** Études contrastives, 128 p., ISBN: 973-96816-2-X, Bucu-
reşti, 1994 (Editura Saeculum I.O.)
Descriere:
Iniţiată ca o revistă româno-franceză, în franceză, sub egida 
Asociaţiei Române de Studii Franceze şi a Institutului Fran-
cez din Bucureşti (coordonatori prof. Irina Bădescu şi Norbert 
Dodille), publicaţia al cărei prim volum a apărut la Editura 
Saeculum I.O; în 1994, are menţionată în frontispiciul volu-
mului ca responsabil pe Teodora Cristea.
În sumar semnează articole: Corina Cilianu-Lascu, Teodora 
Cristea, Alexandra Cuniţă, Janeta Drăghicescu, Carmen Sto-
ean, Viorel Vişan, iar Anca Măgureanu ia un interviu prof. Robert Martin de la Uni-
versitatea Paris IV – Sorbonne. E singurul număr care a apărut la editura noastră.

Ultimele titluri. În curs de apariţie

532. Ion Longin Popescu, Pământul canadian al făgăduinţei, ISBN: 978-973-642-469-4, 
Bucureşti, 2020.
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Descriere:
Am ajuns în Canada la invitaţia Clubului „Mihai Eminescu“ din 
Regina, Saskatchewan. Bill Donison, preşedintele clubului, ală-
turi de Comitetul de conducere, a propus finanţarea vizitei mele 
atât peste ocean, cât şi în provinciile unde trăiseră pionierii ro-
mâni de la 1900. Fantastica mea vizită a fost sprijinită de Aso-
ciaţia „România“, condusă de marele istoric Virgil Cândea şi de 
colegii săi, Petre Ghelmez, Ion Pahonţu, Gheorghe Milea şi Radu 
Bănică. În aşezările din preerie şi în casele de bătrâni din oraşe, 
am întâlnit câteva zeci de români din prima generaţie, veniţi în copilărie din Ţara 
Veche sau născuţi în Canada, în anii 1900-1914. Povestea vieţii lor, ca descoperitori 
ai unei Lumi Noi, este cutremurătoare. Volumul de faţă vă invită la o lectură fără 
egal în publicistica românească.            Autorul

533. I. Otescu, Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, ediţie îngrijită şi prefaţă 
de I. Oprişan, ISBN: 978-973-642-470-0, Bucureşti, 2020.
Descriere:
Nedispunând de nici o bibliografie relativă la credinţele ţărani-
lor români despre cer şi stele, I. Otescu a apelat la experimentele 
lui Al. Odobescu, B.P. Hasdeu, Mic. Densusianu şi a altora de 
a-şi atrage alături, în marea sa aventură, pe învăţătorii ţării.
În felul acesta, chiar dacă România era atunci mai mică, el a pu-
tut să cunoască cea mai mare parte a credinţelor populare des-
pre crugul ceresc ce ne stă deasupra şi să le înfăţişeze pentru 
totdeauna în minunata sa lucrare, care a fost şi rămâne o carte 
de excepţie.

534. D. Kalmusky, Semnele apocalipsei, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, ISBN: 
978-973-642-467-0, Bucureşti, 2020.
Descriere:
Cartea aceasta are darul de a ne pune la grea încercare multe 
certitudini ştiinţifice. Oare e atât de eronat darwinismul? Tra-
versează o criză atât de acută ştiinţa originilor? A existat, în-
tr-adevăr, omul înaintea maimuţei? Suntem subiecţi ai unor ex-
perimente de corecţie şi transfer? Meritul fundamental al lucră-
rii nu e acela că întrevede un cataclism mondial viitor, ci că face 
analiza rece, eliberată de orice prejudecăţi, a unuia prezent.  
                             Walt T. Bradford
Premisa biblică de la care porneşte demonstraţia cărţii e natura etern rea a omului. 
Dacă bunul simţ e înlocuit de bestialitatea politică, iar ştiinţa se insinuează în locul 
religiei, dacă arbitrarul ia locul legii, atunci înseamnă că în lume s-au ivit destule 
semne ale celui din urmă act de corecţie a acesteia: Apocalipsa.  Alex Ungureanu

*

La sfârşitul acestei interminabile liste de cărţi publicate de Editura Saeculum I.O., care 
îi poate încânta pe unii, dar îi poate şi supăra pe alţii că nu se mai termină, ne face plăcere 
să le oferim, şi unora şi altora, un articol foarte interesant despre vitalitatea românească, 
cu speranţa că-i va încânta pe toţi cei care vor răsfoi această listă până la sfârşitul ei.
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„Întâmplarea m-a făcut să dau de două tablouri de o valoare oarecare, de la începutul 
veacului al XVIII-lea1 – scria N. Iorga (nu are importanţă titlul articolului) într-unul din 
principalele sale periodice: Neamul românesc literar, V, 22 iul. 1912) – Tablourile acestea 
sunt pictate pe pânză trainică, de un pictor german, iar ceea ce ne interesează pe noi e că ne 
prezintă pe un ţăran român şi soţia sa, în port naţional bănăţenesc. Pe tablouri avem scrisă, 
în limba germană, scurta biografie a acelor pe care îi înfăţişează. Unele părţi din biografii 
sunt nedescifrabile, s-au şters, din cauza vechimii de aproape două sute de ani; cu toate 
aceste lipsuri, o biografie scurtă a acestor ţărani români se poate reconstrui din alt loc.

Ţăranii sunt de origine din satul Sadova în Banat, care sat a fost moşie ereditară din 
timpuri vechi a bogatei familii maghiare Andrassy, până la anul revoluţiei, 1848.

Pe moşia din Sadova a familiei Andrassy au trăit, vremuri îndelungate, aproape de 
necrezut, ca slugi credincioase, moş Ioan Rovin şi soţia sa Sara: aşa le era numele, după 
cum ne arată tablourile.

Moş Ioan trăise nici mai mult, nici mai puţin decât, se zicea, 176 de ani. Respectabilă 
bătrâneţă, cum poate alta nu ne-ar putea înfăţişa istoria. Bunica Sara, la moartea soţului 
ei, era de 144 (!) de ani şi ni se spune în biografie că a mai trăit mult timp după moartea 
lui moş Ion.

Ni se dă şi anul naşterii lui Ion Rovin, 1552; şi mort la 1728. Se pomenesc apoi toţi 
regii unguri supt care a trăit moşul. Dacă îmi aduc bine aminte, se pomeneşte de un copil 
al său de 152 (!) de ani, şi de strănepotul său cel mai mic, care avea 32 de ani.“

Realitatea bate basmul – s-ar putea spune…
*

Sau dacă aceasta nu vă place, aş încheia înşiruirea de cărţi cu frumoasa doină a Pru-
tului, pe malul căruia m-am născut, în admirabila şlefuire a lui Sergiu Victor Cujbă, spre 
a vă reaminti iarăşi şi iarăşi despre marea jale ce s-a produs, la 1812, când jumătate din 
trupul Moldovei a fost însuşit samavolnic de „prietenii“ de la Răsărit.

Doina Prutului

1. Se află în posesiunea d-lui dr. Virgil Budinţian, medic în Caransebeş şi sunt de vânzare.

– Foaie verde de secară,
Prutule, apă amară,
Ce vii turburat prin ţară?
– Cum să nu viu turburat,
Dac-atât am aşteptat
Şi aştept mereu, mereu,
Să se schimbe rostul meu?
Căci grozav am obosit
La străin să fiu robit.
Eram românească apă
Azi străinii se adapă.
De ostaşi eu sunt păzit
Şi de dânşii ispitit
Ce văd, de nu se strecoară
Vre-un frate înspre ţară,

Să se vadă fraţi cu fraţi
De acelaş dor mânaţi.
Iar eu stau şi n-am ce face
Nici în luptă-s, nici în pace,
Şi de-atâta frământare
Îmi sunt apele amare;
Şi de-atâtea lacrămi plânse
Şi de-atâtea doruri stinse…
O Ştefane, Doamne sfânt,
Ce nu ieşi tu din mormânt
Să baţi aprig din picior
Să-ţi aduni al tău popor?
Iar eu mândru, fericit,
Să curg iarăşi lin, tihnit,
Pentr-un singur neam şi-o ţară
Cum a fost odinioară…

(Din vol. Cântări basarabene, Editura Luceafărul, Chişinău, 1919)
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