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„Numai contradicțiile mari și periculoase, antinomiile interioare irezolvabile dovedesc 

o viață spirituală fecundă, deoarece numai în ele fluxul și abundența lăuntrică își pot găsi 

moduri de realizare”, spunea Cioran în încercarea de a reda caracteristicile unei existențe 

autentice și intense. De altfel, a fi implică o incursiune a individului într-un univers a cărui 

complexitate este asigurată printr-o coexistență a contrariilor care se răsfrânge chiar și asupra 

cotidianului. Dacă 2020 a fost un an al pierderii, 2021 a fost un an al regăsirii noastre, în care 

am hotărât să reluăm desfășurarea dezbaterilor studențești, într-o formă adaptată situațiilor 

actuale. Am avut parte, așadar, de patru episoade fructuoase, în care membrii Centrului 

Studențesc de Cercetare Literacum și-au expus ideile referitoare la tema avută în discuție 

(Pierderea și regăsirea eului), pe baza unui corpus ce a cuprins texte aparținând unor autori 

din spații culturale diferite, precum Eminescu, Philippide, Macedonski, Lorca, Pessoa, Goethe, 

Blake sau Cioran, în care am descoperit diferite valențe ale paradoxalelor prăbușiri în înălțimi 

și suișuri în prăpăstii pe care existența le implică și asupra cărora vă invităm să vă opriți 

privirea analitică.  

Fie că se orientează spre literatura română, fie spre cea universală, studenții Facultății 

de Litere, Istorie și Teologie sunt invitați să intre în jocul succesivelor pierderi și regăsiri, în 

prelungirea dezbaterilor CSCL, de această dată sub forma unui articol. În urma unei selecții, 

vom fi bucuroși să includem contribuțiile voastre în următorul număr (11) al revistei 

„Literacum” care, asemenea întregii activități a centrului studențesc de cercetare, trece într-o 

nouă etapă de existență. Astfel, luând naștere în 2014 ca o publicație structurată sub formă de 

rubrici și continuând prin cuprinderea comunicărilor de la Colocviul Literacum, revista noastră 

dorește să capete în acest an contururi cvasi-tematice, care să aducă laolaltă, sub egida aceleiași 

idei, autori, genuri literare și, bineînțeles, perspective de analiză diferite. 

Doritorii sunt așteptați să trimită exercițiile hermeneutice către Revista „Literacum” 

printr-un e-mail adresat oricăruia dintre membrii comitetului de redacție până în data de 

15 octombrie 2021, urmând a fi anunțați ulterior dacă articolul lor a fost selectat spre publicare. 

Pentru a fi luată în considerare, lucrarea trebuie să cuprindă minimum 5 pagini, să respecte 

normele de tehnoredactare prezente pe site (https://www.literacum.ro/norme-de-redactare/) și 

să abordeze tema propusă, textele-suport și metodele utilizate rămânând la alegerea autorului.  

 
Nerăbdătoare să citim analizele voastre, 

Oana Gogoșeanu și Mirela Rof, din partea echipei Literacum 
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