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Scrisori din exil de Traian D. Lazar, Raluca Andreescu 

La Editura Curtea Veche a apărut cartea « Scrisori din exil » de Traian D. Lazar, Raluca 

Andreescu. 

« Ce bucurie pentru mine de a te şti în plin avânt ştiinţific, şi evoluând într-o lume adecvată 

savantului şi artistului! »  

Academician Al. Rosetti către Basarab Nicolescu (15 august 1970) 

 

« Foarte illuminating analiza pe care o faci „căldurii“, „spaţiilor privilegiate“ şi, mai ales, 

coexistenţei realului cu ficţiunea mitologică. Şi cred că eşti primul cititor care a „văzut“ 

structura şi destinul de Mare Zeiţă al Oanei… »  

Mircea Eliade (15 iunie 1974 — despre exegeza cărţii sale « Pe strada Mântuleasa », făcută de 

Basarab Nicolescu) 

„Vă adresez toate urările mele, acompaniate de mulţumirile mele, pentru cartea Dv. bogată, 

sugestivă, ale cărei teze ar fi putut zdruncina scepticismul meu congenital, dacă aş fi fost mai 
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tânăr.“ 

Emil Cioran (27 decembrie 1988 — despre cartea lui Basarab Nicolescu, La science, le sens 

et l’évolution. Essai sur Jakob Boehme) 

TRAIAN D. LAZĂR (n. 1941, Iacobeni, Botoşani) a absolvit facultatea de Istorie-Filosofie 

de la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iaşi. A predat Istoria în învăţământul secundar şi la 

Colegiul Naţional „I.L Caragiale“ din Ploieşti (după 1989). A publicat studii şi articole de 

istorie în volume colective: Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, III, 1986; 

Arhivele Naţionale — Direcţia Judeţeană Prahova, VI, 2001; Gh. Buzatu (coord.), Iluzii, 

teamă, trădare şi terorism internaţional, 1940. Omagiu profesorului Ioan Scurtu, vol. II, 

„Demiurg“, Iaşi, 2010; Ivor Porter (1913-2012). Un englez în istoria României, Editura ICR şi 

Fundaţia culturală „Memoria“, Bucureşti, 2013, şi în reviste: Europa XXI, vol. XV-XVI, 

2006-2007, Historia, Magazin istoric etc. Este autorul unor cărţi de istorie: Iuliu Maniu şi 

serviciile secrete, Editura „Mica Valahie“, 2006; Jurnalul Regelui Mihai I de România, 

reconstituit după acte şi documente contemporane, vol. I: 1921-1940, „Demiurg“, Iaşi, 2011; 

Primarul şi primăria Ploieşti la 1960 (în colaborare cu Petre Vâlcu), Editura „Ploieşti-Mileniul 

III“, 2014; Constantin Mănescu şi vechea mişcare socialistă, Editura „Ploieşti-Mileniul III“, 

2015, şi al unor volume de istorie şi critică literară: I.L. Caragiale şi N. Iorga în noi ipostaze, 

„KartaGraphic“, 2012; Noutăţi de istorie şi critică literară, „Demiurg“, Iaşi, 2013. A publicat 

articole de istorie şi critică literară în revistele: România literară, Convorbiri literare, 

Apostrof, Cultura, Cronica Veche, Viaţa Românească etc. În 2015, a obţinut Premiul pentru 

Istorie Literară al revistei Convorbiri literare. 

RALUCA ILEANA ANDREESCU (n. 1977) a urmat, între anii 1996-2000, cursurile 

Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza“ din Bucureşti. Din 

2006, ocupă funcţia de şefă a Direcţiei Judeţene Prahova a Arhivelor Naţionale. A urmat 

cursuri postuniversitare de administraţie publică şi paleografie slavonă. În 2007, a participat la 

Stagiul Tehnic internaţional al Arhivelor, organizat de Direcţia Arhivelor din Franţa. Este 

doctorandă, în specialitatea Istorie, la Universitatea „Valahia“. Pasiunea pentru istorie şi 

literatură i s-a manifestat prin publicarea unor articole în presa locală ploieşteană. Recursul la 

documente istorice şi literare inedite i-a permis să publice în volume colective şi reviste de 

prestigiu: Arhivele Naţionale — Direcţia Judeţeană Prahova, Convorbiri literare, Oglinda 

literară. 
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