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Supliment de informare ºi
promovare al Editurii Aius

Aurelian Zisu, Ion Caraion. Sfârºitul continuu II.
Eseuri, Colecþia Rotonde, Editura Aius, Craiova, 2011,
400 pag.
criitorul Ion Caraion (pseudonimul literar al lui
Stelian Diaconescu) face parte, împreunã cu
Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru, Radu
Stanca, Ben Corlaciu, ªtefan Augustin Doinaº ºi alþii momentului spiritual al anilor 1945-1946. Prin studiul de faþã
Aurelian Zisu radiografiazã monografic toate volumele de
eseuri: Duelul cu crini (1972), Enigmatica nobleþe
(1974), Pãlãrierul silabelor (1976), Jurnal I (1980), Jurnal
II (1998), Ultima bolgie – Jurnal (1998), Insectele tovarãºului Hitler sau Þipãtul lui Munch (1982) ºi de prozã –
memorialisticã, portretisticã, prozã de tip jurnal, prozã propriu-zisã (narativitatea) – ale scriitorului Ion Caraion.
Eseurile, care se opuneau discursului critic contemporan, au declanºat prin apariþia lor, în presa vremii, conflictul cu generaþia 60, dar relecturate ca o prozã a fragmentarului (recenzii, studii, pamflete, polemici, mãrturii, consemnãri, portrete, pagini de jurlan intim, aforisme etc.) vor
atrage cu siguranþã atenþia postmoderniºtilor de astãzi.
Sfârºitul continuu II vine în continuarea volumului
I, Poezia lui Ion Caraion, apãrut la Editura Aius în 2010.
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Nicolae Marinescu, Aius 20. File din istoria noastrã,
Editura Aius, Craiova, 2011, 312 pag.
icolae Marinescu rememoreazã într-o carte-testimonial evoluþia sinuoasã a Editurii Aius de
la o simplã societate comercialã la o întreprindere care „se integreazã eforturilor comunitãþii de a fi
prezentã în dialogul cu valorile europene”. Din cele 24 de
capitole, câte cuprinde volumul, aflãm istoria editurii craiovene din perspectiva celui care a înfiinþat-o ºi i-a dat
numele zeului cuvântului din mitologia romanã, autorul
fãcându-ne martori la tragicomicul societãþii româneºti
ante ºi postdecembriste cu întâmplãrile sale memorabile
„care nu vor intra în nici o carte de istorie”. Un loc aparte
îl ocupã mentorii spirituali, Adrian Marino ºi Ion Zamfirescu, ce apar în ipostaza de susþinãtori morali ºi spirituali ai acestui efort pentru realizarea unui act de culturã, de aceea volumul cuprinde ºi un schimb epistolar
inedit dintre cei doi oameni de culturã ºi editura Aius.
Semnificativ este ºi faptul cã în Addenda gãsim un catalog al titlurilor apãrute la editurã din 1991 pânã în 2011,
precum ºi un album cu fotografii ce confirmã ºi completeazã evenimentele din istoria editurii. Aius 20… este o
carte ce relevã etapele ºi metamorfozele construirii unei
edituri la care au colaborat cu succes douã generaþii cu
viziuni diferite, dar reunite într-un scop unic – un act
cultural valoros.
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Nicolae Mihai, Revoluþie ºi mentalitate în Þara Româneascã (1821-1848). O istorie culturalã a evenimentului politic,
Editura Aius, Craiova, 2011, 355 p.
tudiul lui Nicolae Mihai reconstituie ºi analizeazã evenimentele politice ºi mentalitatea specifice Þãrii Româneºti în intervalul 1821-1848. În centrul lucrãrii scrise de tânãrul cercetãtor craiovean stã conceptul de „revoluþie”, care, în prima parte a lucrãrii este surprins într-un context
internaþional, fapt ce necesitã istorie succintã a revoluþiei în
spaþiul modern. Apoi, autorul îºi continuã analiza la nivelul
societãþii româneºti aflatã la început de modernitate, folosindu-se de instrumente de ultimã orã din domeniul cercetãrii ºi
luând în considerare noile orientãri ale anchetei istorice. Complexitatea lucrãrii lui Nicolae Mihai este doveditã de capacitatea autorului de a identifica ºi descrie caracteristicile definitorii
ale mentalitãþii revoluþionare, din diferite perspective, fãcând
referire atât la elemente ce þin de fenomenul revoluþionar ca
atare (timpul revoluþiei, revoluþia ca eveniment fondator, populismul revoluþionar, logica revoluþionarã a binelui obºtesc,
dimensiuni populare ale mesianismului revoluþionar), cât ºi dimensiunea afectivã a participanþilor revoluþionari (frica ºi speranþa ca reprezentãri antinomice ale revoluþiei, dimensiunea
festivã a revoluþiei, revoluþia exilatã a paºoptiºtilor).
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Mihai Uþã, Metapsihologia freudianã, Editura
Aius, Craiova, 2011, 150 pag.
erioada interbelicã a rãmas în viziunea cercurilor intelectuale din România ca o „vârstã de aur” pentru cultura noastrã. În
aceastã direcþie se desfãºoarã ºi cea mai mare parte dintre eforturile exegetice, hermeneutice ºi editoriale ale lui Adiran Michiduþã, doctor în filosofie
ºi coordonatorul colecþiilor „Biblioteca de filosofie româneascã” ºi „Biblioteca de filosofie universalã”, la Editura Aius din Craiova. Apariþia ediþiei
critice a cãrþii Metapsihologia freudianã de Mihai
Uþã, în prima dintre colecþiile amintite, cu un amplu
studiu introductiv al lui Adrian Michiduþã, reprezintã o piesã importantã pentru receptarea lui Freud
în interbelicul românesc ºi pentru reflectarea climatului cultural de atunci. Ideile freudiene sunt
expuse clar ºi concis, sistematic chiar, supuse unei
analize din care rãzbat tendinþele autothone, cele
etniciste spre exemplu. Practic, odatã cu aceastã
carte, problemele psihanalitice sunt discutate din
aproape în aproape, cu o acurateþe care înlesneºte
fixarea conceptelor, stabilind ºi unele relaþii ca cele
ce reies din citatul urmãtor: „miºcarea psihanaliticã a prins rãdãcini mai ales la popoarele cu mentalitate anglo-saxonã. Este probabil cã la acestea a
contribuit miºcarea pragmaticã, care devenise aºa
de puternicã în epoca de formare a curentului psihanalist”. Importanþa acestei cãrþi pentru istoria ideilor ºi a mentalitãþilor este neîndoielnicã. (Gabriel
Nedelea)

P

Marcel Ciorcan, Meridian 1934-1946. Monografie
bibliograficã, Editura Aius, Craiova, 2011, 130 pag.
onografia bibliograficã a Caietelor „Meridian” (1934-1946), îngrijitã ºi comentatã de
Marcel Ciorcan, cuprinde cadrul istoric ºi
spiritual în care apare revista craioveanã condusã de Tiberiu Iliescu, I. Mihãiescu ºi Const. I. Manea, informaþii
despre scopul acestei reviste de culturã ºi o selecþie de
texte reprezentative organizate pe secþiuni: poezie, prozã, istorie ºi criticã literarã, cronici cinematografice, plastice ºi muzicale etc. Marcel Ciorcan subliniazã cã în Caietele „Meridian”, pe lângã promovarea unei literaturi de
calitate, a unei gândiri deschise spre noutate ºi experimentele de tip avangardist ale colaboratorilor, exista o
permanentã preocupare pentru încurajarea spiritului democratic ºi a ideii de alternativã la valorile mumificate ale
diferitelor ideologii. În carte vom gãsi alãturi de cronicile
semnate de Flelix Aderca, Al. Balaci, Miron Radu Paraschivescu, Petre Pandrea sau Horia Lovinescu ºi autori
reprezentativi ai spiritului avangardist ca Eugen Ionescu, Saºa Panã, Gellu Naum, Victor Brauner, Gherasim Luca,
Geo Bogza sau Virgil Teodorescu.
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cãrþi
pentru copii
Poveºtile pentru vacanþa
de Crãciun scrise de Cristina
Oprea îi invitã pe copii la citit ºi
colorat. Ajunul Crãciunului
poate deveni o adevãrata aventurã prin intermediul acestei
cãrþi cu desene atractive, ce
ilustreazã cele paisprezece poveºti, dintre care amintim: „Mãnuºile lui Moº Crãciun”, „Prima icoanã”, „Floarea Crãciunului”, „Steluþa”, „Bradul de
Crãciun”, „Micuþa balerinã”,
„Clovnul Toto” etc. „Aceastã
carte este darul meu de Crãciun
pentru toþi cei mari care nu au
uitat încã drumul spre tãrâmul
dorinþelor ºi al puritãþii sufleteºti – copilãria”, mãrturiseºte Cristina Oprea la începutul
acestei cãrþi de poveºti.
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Cristina Oprea, Poveºti pentru vacanþa de Crãciun, Editura Aius, Craiova, 2011, 52 pag.

Antologia Poezii de iarnã
cuprinde poezii pentru copiii din
clasele I-IV. Veþi gãsi aici cele mai
frumoase poeme despre iarnã ºi
sãrbãtorile ei, scrise de poeþii din
programa ºcolarã a ciclului primar:
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
Nicolae Labiº, Otilia Cazimir, Elena
Farago, George Coºbuc, Octavian
Goga sau Nichita Stãnescu.

În seria „Serbãrile copilãriei” a colecþiei
„Biblioteca de ghiozdan”, Editura Aius vã propune
o cãrticicã intitulatã Serbãrile Crãciunului ce cuprinde
o serie de patru scenete tematice (Iarna, Moº Crãciun,
Fulg de nea ºi Crenguþa fermecatã) menite sã le ofere
educatorilor sau învãþãtorilor scenarii ºi poezii gândite
pentru grupe de 20 de copii, cu ocazia serbãrilor din
ajunul Crãciunului. În acest fel, copilul dumneavoastrã
poate învãþa despre obiceiurile, tradiþiile ºi pregãtirile
care se fac pentru a sãrbãtori naºterea pruncului Iisus.

Poezii de iarnã, Colecþia
„Biblioteca de ghiozdan”, Editura
Aius, Craiova, 2010, 32 p.

Antologia pentru copii Am
plecat sã colindãm..., îngrijitã de
prof.univ.dr. Carmen Banþa, cuprinde cele mai îndrãgite colinde
ale copilãriei, de la Steaua sus
rãsare, Astãzi s-a nãscut Hristos,
O, ce veste minunatã sau Din an
în an pânã la O, brad frumos,
Noi umblãm sã colindãm, Pluguºorul sau Sorcova.

Mãdãlina ªtefania Ciungu (coord.),
Serbãrile Crãciunului, Colecþia
„Biblioteca de ghiozdan”,
Editura Aius, Craiova,
2011, 48 p.

Am plecat sã colindãm..., Colecþia „Biblioteca de ghiozdan”,
Editura Aius, Craiova, 2010, 48 p.

În colecþia „Biblioteca de
ghiozdan”, Editura Aius vã
propune o cãrticicã de colorat
intitulatã Moº Crãciun ºi poveºtile lui minunate ce îi introduce pe micii cititori în atmosfera de Crãciun cu ajutorul
unor poveºti despre semnificaþia religioasã a acestei sãrbãtori (Moº Crãciun – Primul
creºtin, Luceafãrul s-a aprins
la naºterea pruncului Iisus,
Despre însemnãtatea Crãciunului), despre aventurile bradului de Crãciun (Bradul o salveazã pe Maica Domnului,
Bradul de Crãciun – semnul
demnitãþii ºi al devotamentului, Darurile bradului) ºi despre renul preferat al lui Moº
Crãciun (Rudolf, renul care a
salvat Crãciunul).
Moº Crãciun ºi poveºtile
lui minunate, Colecþia „Biblioteca de ghiozdan”, Editura
Aius, Craiova, 2010, 48 p.

