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Curriculum vitae şi Listă de lucrări 
 

 

Biografie 
 

M-am născut pe data de 11 martie 1957 în Bucureşti, într-o familie de ingineri. Tot în 

Bucureşti am parcurs un traseu complet de studii: primare şi gimnalizale la Şcoala generală 

Nr. 26, liceale la Liceul „Nicolae Bălcescu” (fost şi ulterior din nou „Sf. Sava”), universitare 

la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Secţia Engleză-

Română, absolvită în 1981. Locuiesc şi astăzi în oraşul meu natal. Sînt căsătorit şi am o fetiţă. 

 Absolvind facultatea, mi-am început activitatea profesională în toamna anului 1981, ca 

profesor în învăţămîntul mediu. 

 Ca scriitor, debutasem deja în perioada studenţiei în presa culturală (fără a mai socoti 

publicaţiile şcolare şi liceale): cu versuri în 1978 şi cu articole de critică literară în 1980. 

 

 

Carieră didactică 

 

Cariera mea profesorală a avut două etape. 

Cea dintîi a durat 3 ani, atît cît dura în epocă „stagiul” obligatoriu de după repartiţia 

centralizată care se efectua la sfîrşitul facultăţii. Fiind şef de promoţie pe ţară (cu media 

generală 10 pe toţi anii de studiu), dar în condiţiile în care oraşele mari, în frunte cu 

Bucureştiul, erau „închise” proaspeţilor absolvenţi, urmare a deciziei politice luate chiar în 

acel an, am fost obligat să fac naveta ca profesor de română şi engleză în comuna Berceni, 

judeţul Giurgiu, postul cel mai apropiat de Bucureşti oferit pe lista de repartiţie din vara lui 

1981. După cei 3 ani am renunţat, dîndu-mi demisia (între alte motive, şi datorită faptului că 

între timp condiţiile de navetă se degradaseră în ritm galopant, iar în timpul stagiului 

suferisem de hepatită). 

Dorinţa mea era aceea de a preda la Universitate (posedam şi o recomandare oficială 

„pentru învăţămîntul superior şi cercetare”, eliberată la absolvirea facultăţii), însă de-a lungul 

anilor ’80 nu s-a scos la concurs nici un post de asistent, nici la Limbi străine, nici la Română. 

Abia în primăvara lui 1989 am putut ţine seminare de engleză pentru studenţii de la Drept şi 

Filozofie, însă cu un statut cu totul incert, suplinind ore dintr-o normă vacantă fără să existe 

nici un fel de act administrativ care să-mi certifice prestaţia. În consecinţă, n-am putut să fiu 

nici remunerat. Iniţiativa fusese a doamnei Gheorghiţa Dumitriu, pe-atunci prodecan la Limbi 

străine din partea Germanicelor, care spera că voi putea fi la un moment dat angajat efectiv, 

după ce se va fi consumat o perioadă de predare de acest fel, voluntară din partea mea şi 

tolerată din partea administraţiei şi a supraveghetorilor politici ai Universităţii. N-a fost să fie: 

în toamna acelui an am reluat orele în acelaşi regim, tot la Facultatea de Drept, dar a venit 

curînd revoluţia, ceea ce mi-a permis să devin oficial şi integral cadru didactic universitar. 

Predarea limbii engleze, pentru care nu simţeam o vocaţie specială, am abandonat-o. 

 A doua etapă de carieră profesorală (anticipată de seminarele pro bono înainte-

amintite) a început în primăvara lui 1990, cînd am cîştigat prin concurs un post de asistent la 

Catedra de Literatură română din Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. M-am 

angajat şi am început să predau efectiv în toamnă. Ulterior am devenit, prin concurs, lector, pe 

1 octombrie 1995, apoi conferenţiar, pe 18 februarie 2002, în fine profesor plin în iulie 2007, 

validat în septembrie acelaşi an. 

În perioada 1992-2008 am fost membru în Consiliul Facultăţii de Litere (ales în 1992, 

1996, 2000 şi 2004); am revenit în Consiliu din 2011 (mandat reînnoit în 2015 şi în 2019). 



În perioada 2000-2001 am fost şi membru al Senatului Universităţii din Bucureşti. 

În perioada martie 2000-august 2001 am fost prodecan al Facultăţii de Litere. 

În perioada 2006-2007 am fost membru al Comisiei ştiinţifice a Universităţii din 

Bucureşti. 

Doctorand din toamna lui 1990, mi-am finalizat teza în decembrie 1998, am depus-o 

în ianuarie 1999 şi am susţinut-o în iunie (acelaşi an), obţinînd titlul de doctor în filologie (în 

baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 4703 din 14 octombrie 1999, cu diploma 

eliberată pe 7 septembrie 2000). Coordonator ştiinţific mi-a fost prof. dr. Nicolae Manolescu, 

iar referenţi ştiinţifici prof. dr. Paul Cornea, prof. dr. Ion Pop (Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj) şi prof. dr. Andrei Hoişie (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi). Mi-am publicat teza 

în toamna anului 2000. 

În vara anului 2010 am devenit coordonator de doctorate, după alţi cîţiva ani în care, 

în colaborare cu conducerea Şcolii Doctorale Litere, am supervizat activitatea unui grup de 

doctoranzi şi am susţinut şi cîteva cursuri modulare. 

În perioada 2010-2012 am coordonat programul de master de Studii literare româneşti 

al Catedrei de Literatură din care fac parte (astăzi – Departamentul de Studii literare). 

Din anul 2011 îndeplinesc funcţia de director al Şcolii Doctorale Litere (primul 

mandat: 2011-2016; al doilea: 2016-2021). 

Am organizat şi am dirijat numeroase colocvii universitare, masterale şi doctorale la 

Facultatea la care predau şi la Şcoala Doctorală Litere. 

De asemenea – la numeroase  

Am făcut parte din numeroase comisii de doctorat, în calitate de referent ştiinţific, la 

Universitatea din Bucureşti, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, la Universităţile din 

Braşov, Sibiu, Piteşti, Suceava, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, la 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. 

De asemenea, am făcut parte din numeroase comisii de concurs pentru posturi 

didactice la Universitatea din Bucureşti, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, la 

Universităţile din Oradea, Baia Mare, Ploieşti, la Universitatea Naţională de Arte din 

Bucureşti, la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la 

Universitatea de Construcţii din Bucureşti, la Universităţile „Titu Maiorescu” şi Hyperion, tot 

din Capitală. 

 

 

Carieră literară; 

alte activităţi profesionale 

 

Între cele două etape profesorale, nereuşind destul de multă vreme să-mi găsesc o 

slujbă în redacţiile de edituri sau de publicaţii culturale, în care se intra foarte greu în acea 

perioadă, am fost aproape 4 ani şomer. De fapt, lucram, tot fără angajare şi fără remuneraţie, 

ca redactor al Caietelor critice, supliment trimestrial al revistei Viaţa Românească. Am reuşit 

să obţin un post – de astă-dată oficial – de redactor la Editura Litera abia în mai 1988. Cînd 

m-am angajat la Universitate, în toamna lui 1990, transferul mi l-am făcut de la Litera. 

 În paralel, mi-am continuat cariera scriitoricească: am publicat versuri şi mai ales 

critică literară, studii, eseuri în presa culturală, am îngrijit ediţii din clasici (Bacovia, 

Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu ş.a.), am scos cîteva cărţi, de unul singur sau în 

colaborare cu colegii mei de promoţie literară, am participat la cenacluri, la colocvii şi 

festivaluri, la – în genere – ampla mişcare „generaţionistă” care a animat deceniul al 9-lea al 

secolului trecut. 

 Am obţinut în 1986 Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 

1987 Premiul pentru critică literară „G. Călinescu”. 



 

 În decembrie 1989, după cum se ştie, revoluţia a schimbat radical situaţia în ţară, 

inclusiv – sau în primul rînd – la capitolul libertăţii de exprimare, deci şi de publicare fără 

oprelişti. Iată, într-o enumerare rapidă – o schiţă de bilanţ personal al anilor scurşi de-atunci 

încoace: 

 

# În ianuarie 1990, împreună cu un grup de colegi scriitori, am lansat o nouă revistă 

literară, Contrapunct, căreia i-am fost co-director pînă în vara lui 1992. Revista era 

considerată una dintre cele mai importante din ţară şi ilustra orientarea tinerei generaţii de 

scriitori români „postmoderni”. 

# În februarie 1990 devenisem şi director al Editurii Litera, poziţie la care am renunţat 

în toamna aceluiaşi an pentru a trece la catedră, în Universitate. 

# Am editat între 1992 şi 1994 versiunea românească a publicaţiei europene Liber. 

# În anii 1995-1998 am condus ramura din România a postului american Radio Europa 

Liberă; am fost apoi comentator politic pentru Europa Liberă şi pentru BBC – Secţia Română, 

pînă la închiderea succesivă a posturilor, o dată cu intrarea României în NATO şi în Uniunea 

Europeană; am colaborat şi colaborez şi cu alte posturi de radio, în special cu România 

Actualităţi şi Radio France International – România; după apariţii sporadice în emisiuni 

politice la diverse posturi de televiziune, din toamna lui 2012 colaborez sistematic cu Digi 24 

TV şi cu Realitatea TV, adeseori şi cu TVR 1 şi 2 etc. 

# În februarie 2000 am lansat şi pînă în ianuarie 2005 am condus revista Observator 

cultural, considerată una dintre cele mai importante publicaţii intelectuale româneşti ale 

perioadei. 

# În perioada 2004-2012 am realizat emisiunea Cartea la TVR Cultural. 

# În anii 2005-2006 am coordonat pagina de cultură a cotidianului Ziua. 

# În martie 2006 am lansat revista aLtitudini, care s-a impus şi ea între principalele 

periodice culturale româneşti actuale; apariţie întreruptă în toamna lui 2009. 

# De-a lungul anilor, am scris şi am publicat numeroase articole, studii, eseuri de 

critică şi istorie literară, dar şi de actualitate culturală sau, după 1990, pe teme socio-politice. 

# Am susţinut rubrici în revistele bucureştene România literară, Amfiteatru şi Cinema 

(pînă în 1989), apoi în revistele pe care le-am fondat, Contrapunct, Observator cultural şi 

aLtitudini, şi în Viaţa Românească (tot bucureşteană), Mozaicul (Craiova), Tribuna şi 

Apostrof (ambele clujene); sînt şi astăzi titular al rubricii Jurnal de cărţi în lunarul Apostrof; 

# În „universul virtual” am susţinut o rubrică tip cronică de carte pe un site-portal de 

informaţii şi comentarii culturale, ArtActMagazine, în 2009-2012, şi un Jurnal vizual pe cel 

mai important site-portal de arte vizuale din România, Modernism.ro, cu cîteva episoade în 

2012 şi 2016, sistematic din 2018; 

# De asemenea, din iunie 2018 susţin două rubrici săptămînale în revista Reporter 

global (franciză a prestigioasei The Economist britanice): una de analize politice şi un Jurnal 

cultural, pe toată gama artelor. 

# În orizont editorial, în anii 2000-2017 am colaborat îndeaproape cu Editura Paralela 

45, unde am publicat peste 20 de volume personale, am îngrijit un mare număr de ediţii, am 

semnat prefeţe şi postfeţe, am colaborat la diverse volume colective şi am coordonat 4 

dicţionare; colaborări izolate şi cu alte edituri, precum bucureştenele Tracus Arte, Sieben 

Publishing, Spandugino şi Crime Scene Press, Polirom din Iaşi, Aius din Craiova, Limes din 

Cluj, Editura Universităţii din Bucureşti ş.a.; 

# Din 2017 colaborez îndeaproape cu Editura Cartea Românească, actualmente 

gestionată de Grupul Editorial ART: antologii, îngrijiri de ediţii, prefeţe etc. 

# În toată perioada postcomunistă am participat la numeroase reuniuni intelectuale 

internaţionale, congrese, colocvii ş.a.m.d. şi am colaborat la periodice din străinătate. 



# La sfîrşitul lui decembrie 1989 devenisem membru al Uniunii Scriitorilor din 

România. În perioada aprilie 1990-februarie 1995 am fost membru ales al Consiliului de 

conducere al Uniunii. 

# În vara anului 1994 am participat – de asemenea – la înfiinţarea unei noi structuri 

asociative în cîmp literar, Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România, pe care o prezidez 

de la fondare. 

# Iar în 1997 m-am numărat printre fondatorii Asociaţiei de Literatură Comparată din 

România, devenită în 2001 Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România – 

ALGCR. 

 

 

Detalii academice 

şi ştiinţifice 

 

Aş vrea să insist la final asupra dimensiunilor academice şi ştiinţifice ale activităţii 

mele. Deşi am fost mereu implicat şi în alte domenii culturale şi jurnalistice, mi-am urmat cu 

pasiune profesională şi cu conştiinciozitate cariera didactică. Îmi permit să „punctez” cît mai 

multe dintre lucrurile care mi se par menţionabile în acest sens într-un atare „memoriu de 

activitate”: 

 

# Am susţinut mai întîi seminare, apoi cursuri care au acoperit toate epocile, fixîndu-

mă – însă – asupra secolului XX, în special asupra literaturii recente, de după al doilea război 

mondial. 

# Predau cursuri la programul de master de „Studii literare” la înfiinţarea sa, din 1994, 

şi la Şcoala Doctorală Litere. 

# În anul academic 1997-1998 am predat, de asemenea, un curs de master de 

„Literatură română postbelică” la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. 

# În anul universitar 2004-2005 am predat un curs şi la masterul de „Tehnica şi 

practica editării” al Facultăţii de Litere din Universitatea din Bucureşti. 

# Mai înainte, în anii academici 1992-1994, am predat ca profesor invitat la 

Departamentul de Franceză-Română al Facultăţii de Litere de la Universitatea din 

Amsterdam, în cadrul relaţiilor de schimb convenite între cele două universităţi (Bucureşti şi 

Amsterdam). 

# În mai multe volume publicate în ultimii ani am inclus studii şi analize rezultate din 

cursurile şi seminarele pe care le-am susţinut de-a lungul anilor ’90 la Facultatea de Litere. 

# Cîteva dintre aceste volume, editate în limbi străine, au circulat pe trasee 

internaţionale de schimb ştiinţific. 

# În toţi aceşti ani, am organizat şi am participat la numeroase reuniuni de tip 

colocvial sau ştiinţific în Facultatea de Litere, am colaborat la Analele Universităţii din 

Bucureşti, la volumul omagial editat de Catedra noastră la împlinirea de către profesorul Paul 

Cornea a vîrstei de 75 de ani ş.a.m.d. 

# Am participat – fireşte – şi la numeroase alte congrese, colocvii, simpozioane, alte 

tipuri de dezbateri ştiinţifice organizate de alte universităţi din ţară, de centre şi institute de 

cercetare etc. 

# De asemenea, am susţinut conferinţe şi am participat la dezbateri ştiinţifice în 

universităţi şi centre sau institute de cercetare din Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Olanda, 

Statele Unite ale Americii, Turcia etc. 

# Am fondat în 1994 Cafeneaua critică, proiect de dezbateri culturale pentru studenţi, 

activ şi astăzi. 



# Am editat cu începere din 1994 o revistă a studenţilor, Litere Nouă, din ale cărei 

serii succesive de redactori am selectat o echipă activă de critici şi istorici literari care ulterior 

au publicat sistematic în Observatorul cultural, în aLtitudini, dar şi în România literară şi în 

alte reviste, conturîndu-se ca noi eşaloane de comentatori profesionişti ai literaturii, după ce în 

anii ’90 se înregistrase o „sincopă” în materie. 

# De circa un sfert de secol, am coordonat sau am făcut parte din mai multe colective 

de cercetare şi din colective de autori care au realizat lucrări colective, lexicografice etc. 

 

 

Listă de lucrări (selecţie) 

 

I. Volume de autor 

 

A. În limba română: 

 

Recapitularea modernităţii. Pentru o nouă istorie a literaturii române, Editura Paralela 45, 

Piteşti – Braşov – Bucureşti – Cluj-Napoca, 2000; 

Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale, Editura Paralela 45, Piteşti – Braşov – 

Bucureşti – Cluj-Napoca, 2000; 

Bacovia – un model al tranziţiei, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-

Napoca, 2001; 

Doi nuvelişti: Liviu Rebreanu şi Hortensia Papadat-Bengescu, Editura Paralela 45, Piteşti – 

Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 2001; 

Scurtă istorie a romanului românesc (cu 25 de aplicaţii), Editura Paralela 45, Piteşti – 

Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 2001; 

Mic dicţionar de scriitori bucureşteni din secolul XIX sau Despre cum se trăia altădată fala 

de a reprezenta Capitala, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 

2001; 

Alexandru Ivasiuc, ultimul modernist, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-

Napoca, 2001; 

Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Paralela 45, Piteşti – Braşov – Bucureşti – Cluj-Napoca, 2001; 

Anii ’60-’90. Critica literară, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti, 2002; 

Primii postmoderni: „Şcoala de la Tîrgovişte”, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti, 2003; 

5 poeţi: Naum, Dimov, Ivănescu, Mugur, Foarţă, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti, 

2003; 

Despre identitate. Temele postmodernităţii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004; 

Flashback 1985: Începuturile „noii poezii”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005; 

Puzzle cu „noul val”. Addenda la falsul tratat de poezie Flashback 1985, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2005; 

Adrian Marino: un proiect pentru cultura română. Analize şi evocări, Editura Aius, Craiova, 

2006; 

Nicolae Manolescu – de la cronica literară la Istoria critică…, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2009; 

O oglindă purtată de-a lungul unui drum. Fotograme din postmodernitatea românească, 

Editura Paralela 45, Piteşti,  2010; 

7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Müller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2010; 

Recapitularea modernităţii. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Ediţia a II-a, cu un 

epilog despre neomodernism, Editura Paralela 45, Piteşti, 2012; 



Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii“ culturale. Ediţia a III-a, adăugită, Editura Paralela 

45, Piteşti, 2012; 

Despre identitate. Temele postmodernităţii. Ediţia a II-a, adăugită, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2012; 

Prietenii din povestea literaturii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2013; 

Scurtă istorie a romanului românesc. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2013; 

Alţi postmoderni: Florian, Reichmann, Raţiu, Petreu, Pecican, Bodiu & 12 poeţi saşi şi şvabi, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2014; 

„Generaţionismul” literar. Concepte, istorie, mărturii [reeditare a primei părţi din Flashback 

1985. Începuturile „noii poezii”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005], Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2016; 

Începuturile poeziei postmoderne (1977-1985) [reeditare a părţii a doua din Flashback 1985. 

Începuturile „noii poezii”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005],  Editura Paralela 45, Piteşti, 

2016. 

 

B. În limbi străine: 

 

A Guide to Romanian Literature. Novels, Experiment, and the Post-Communist Book 

Industry, Paralela 45 Publishing House, Piteşti, 1999. 

 

II. Volume în colaborare 

 

A. În limba română: 

 

Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, Experimentul literar românesc 

postbelic, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998. 

 

B. În limbi străine: 

 

Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, Experiment in Post-War Romanian 

Literature, Paralela 45 Publishing House, Piteşti, 1999. 

 

III. Coordonare editorială/lexicografică 

 

A. În limba română: 

 

Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor. Texte şi imagini alese şi puse laolaltă de Adrian 

Guţă şi Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999; 

Ion Bogdan Lefter (coordonator), Scriitori români din anii ‘80-’90. Dicţionar bio-

bibliografic, Vol. I, A-F, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 

2000; 

Ion Bogdan Lefter (coordonator), Scriitori români din anii ‘80-’90. Dicţionar bio-

bibliografic, Vol. II, G-O, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 

2001; 

Ion Bogdan Lefter (coordonator), Scriitori români din anii ‘80-’90. Dicţionar bio-

bibliografic, Vol. III, P-Z, Editura Paralela 45, Piteşti – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca, 

2001; 

Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie (coordonatori), Nicolae Manolescu – 70, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2009; 



Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie (ediţie îngrijită de), Cenaclul de Luni – 40, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti, 2017. 

 

B. În limbi străine: 

 

The Golden Bough. The Romanian Novel. Co-editors: Ion Bogdan Lefter, Carmen Muşat, No. 

1 (5)/1997; 

Romanian Writers of the ’80s and ’90s. A Concise Dictionary. Coordinated and with an 

introduction by Ion Bogdan Lefter, Paralela 45 Publishing House, Piteşti, 1999. 

 

IV. Ediţii îngrijite şi comentate 

 

Jean Bart, Europolis şi trei nuvele. Selecţie şi prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Militară, 

Bucureşti, 1985; 

Alexandru Ivasiuc, Păsările. Antologie, prefaţă, comentarii, referinţe critice şi bibliografie de 

Ion Bogdan Lefter, Editura Albatros, Bucureşti, 1986; 

Liviu Rebreanu, Mărturisire. Nuvele şi schiţe. Selecţie şi prefaţă de Ion Bogdan Lefter, 

Editura Militară, Bucureşti, 1986; 

Hortensia Papadat-Bengescu, Femeia în faţa oglinzei. Antologie, postfaţă şi bibliografie de 

Ion Bogdan Lefter, Editura Minerva, Bucureşti, 1988; 

Dinu Regman, Stop cadru. Poeme. Cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Litera, 

Bucureşti, 1990; 

Radu Petrescu, G. Bacovia, Prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999; 

Desant ’83. Antologie de proză scurtă. Ediţia a II-a. Prefaţă şi dosar critic de Ion Bogdan 
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