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Lui Adrian Oţoiu... 
 
 

Encomion aniversar 
 

Este greu să te distanţezi când e vorba de cei 
apropiaţi şi să-i vezi ca şi cum ar fi plecaţi de lângă tine, 
mai ales când ştii că tu eşti cel care îi vei părăsi în 
curând. Cele mai fascinante portrete sunt ale unor necu-
noscute sau necunoscuţi, învăluite de misterul secretului. 
Apropierea se consumă în cotidian, în întâlniri tangenţi-
ale, în graba zecilor de lucruri mărunte de îndeplinit, fără 
aura perspectivei. Dar asta nu înseamnă că nu vezi, dar 
vezi fragmentar, uneori monstruos, când una când alta. 
Şi cum ai putea cuprinde dintr-o privire o personalitate 
atât de complexă şi complicată ca a celui la care mă 
gândesc acum şi nu-l numesc anume, din discreţie sau 
sfială, căci sensibilitatea-i exacerbată ar putea reacţiona 
paradoxal la ceea ce altora le-ar încânta orgoliul, iar de ar 
fi să-i caut cusururi, l-aş răni pe nedrept... 

N-aş vrea să cad în păcatul unor stângăcii sau 
enormităţi, nici să-l văd cu ochi saşii şi să vorbesc despre el 
cu limba despicată. De-ar fi copil, aş zice că e copil-minu-
ne, dar este de-acum el însuşi adult minunat de propria-i 
mină. De-ar fi doar stângaci, dar e ambidextru şi stăpân 
pe tot felul de dexterităţi. De-aş fi citit „Stăpânul inelelor”, 
poate aş şti cu cine să-l compar. Dar vorba sonetului, 
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când comparăm, găsim mereu noi şi noi superiorităţi şi 
superlative, căci absolutul satisface mai puţin.  

Este greu pentru noi, cei care ne strecurăm 
nevăzuţi şi stingheri pe sub umbra pomilor în floare, să 
suportăm zelul gonacilor după perfecţiune. Mulţumiţi să 
percepem doar coaja lucrurilor, ne temem să pătrundem 
în miezul lor uneori otrăvit.  

Deşi ştiu că are mamă şi tată, ba chiar şi surori 
(înzestraţi şi ei cu multiple talente), uneori îmi face impre-
sia că e un extraterestru pripăşit printre noi din greşeală, 
venind dintr-un viitor virtual inaccesibil celor din generaţia 
mea. Este adevărat că nu e de culoare verde şi nu i se 
văd prelungirile simţurilor în lumea electronicii, dar creati-
vitatea sa în multiple domenii îl descalifică pentru stan-
dardul normalităţii. Printre atavismele sale, venind probabil 
de la strămoşii săi scribi, e fascinaţia pentru corpul 
literelor frumoase. Le adoră atât de mult încât adastă cu 
ele în nepermise aventuri, făcând geloase cuvintele. Dar e 
şi-mblânzitor de cuvinte, plesnindu-le fără milă cu cravaşa 
exigenţelor sale.  

În loc de trident, e înarmat cu un trepied. Toreador 
în arenă, învingând bivolii rutinei, cavaler al culorilor 
cinstei şi corectitudinii, contabil al calităţilor şi defectelor 
învăţăceilor, fără să fie trupeş, incomodează pre mulţi. 
Cum în vechea sa casă, se pare, are doar ceasuri moi, 
pentru noua-i reşedinţă, la care munceşte mai mult ca un 
rob s-o transforme-n castel, mă gândesc să-i fac rost de-un 
pendul marca Foucault, traficând eu însămi la frontieră...  

 
Notăreasa Anonimă 
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În amintirea schimburilor nocturne de mesaje 
şi a hazului de necaz cu care am trecut (sau ne-am 
prefăcut că trecem) de atâtea ori împreună peste 
stupefiante întâmplări şi atitudini, dar şi în amintirea 
interminabilelor discuţii şi demonstraţii ”tehno-calcu-
latoristice”, se construieşte acest mesaj de ”jumătate 
de secol”, care, chiar dacă nu este într-o ”adrianoţo-
iueză” curată, şi nici măcar într-o ”iasmineză” ca lu-
mea, reprezintă gândul bun al unui prieten adevărat 
închinat colegului, scriitorului, profesorului, internau-
tului, omului, aparent, cu capul în nori, contestat de 
unii, iubit de alţii, dar apreciat de toţi care îl cunosc 
cu adevărat.  

La mulţi ani şi fericiţi, alături de familia ta, 
Adrian Oţoiu!  

Georgeta Corniţă 

 

La 50 de ani te întrebi serios ce-ai făcut. 
Adrian are cu ce se mândri. Dar mai important e 
faptul că cei în mijlocul cărora trăieşte se gândesc 
cu drag la el. Dovada: acest Caiet gândit fără şti-
rea prozatorului, profesorului eminent. Sunt sigur 
că va produce în continuare mari surprize de care 
ne vom bucura cu toţii, maramureşeni sau nu.  

La mulţi ani, din toată inima!  

Călin Vlasie 
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Ce se întâmplă dacă alegi să intri‐n joc şi dansezi cu Jupuita? 
 
  Cu  sau  fără voie,  într‐o  singură zi  care –  e drept 
ține cât un veac – ajungi să jupuieşti literatura de 1001 de 
artificii, măşti  şi strategii.  Îl  întâlneşti pe  râzărețul Arhi‐
tect (şi alpinist) Ştefan Gliga, cel condamnat să proiecteze 
scări, nu universuri,  şi apoi  îi asculți vaierul din „Zidul 
convențiilor literare”. 
  Străbați alături de el bolgiile  şi cerurile culturii  şi 
ale civilizației, de azi sau dintotdeauna. Acest arhitect cu 
un  talent  special  în  renovarea vechilor  clădiri,  în  regân‐
direa  fațadelor,  va  şti  să  te  poarte mereu  către  locurile 
ascunse,  către  spațiile  nebănuite  ale  unor  construcții 
anoste (o garsonieră  inexistentă  în proiectul unui bloc al 
epocii de aur, un pavilion auricular, „văgăuna” memoriei 
descoperită dincolo de şifonier. Jupuita (alias Jupuitul) cu 
viscerele  la  vedere,  cu  anatomia  exhibată,  îşi  păstrează 
intactă aura de mister; inima ei inscripționată palimpsestic 
de atâtea generații care au studiat‐o,  te prinde  în mrejele 
ei,  dar  taina  îi  rămâne  pecetluită.  Ochiul  ei  ieşit  din 
orbită,  pandant  al  celui  demiurgic,  e  camera  de  luat 
vederi  în  această  stranie  călătorie,  ale  cărei  experiențe 
prea grăbit derulate, pot fi, astfel, retrăite pe îndelete, cu 
condiția  ca  tu,  cititor  sau  scriitor,  să  te  poți  conecta  la 
memoria ei. Literatura aceasta scrisă la doi ochi (unul fix, 
altul mobil,  unul  din  interior,  altul  de  sus)  –  altfel  cu 
mâna stângă – prea conştientă de cum se face, ar putea fi 
doar  un mare  calambur  într‐un  decor  de  car‐ton,  dar  se 
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încăpățânează  să creadă că există un altceva, un Dincolo, 
că  „trebuie  să  existe  nişte  formule  eterne  pentru  fru‐
musețe şi armonie.” 
  Dansând cu Jupuita strângi în brațe şi trupul sen‐
zual  al  celei  care  doreşte  cu  disperare  să  primească  o 
confirmare pentru acest dincolo: Olivera (o altă feminitate 
ambalată  masculin),  un  trup  inscripționat  cu  cerneală 
simpatică,  un  imens  text,  vizibil  doar  sub  fierbințeala 
îmbrățişărilor. 
  Cu ochiul  Jupuitei  în buzunar  te aşezi pentru un 
moment  la coada  lui...  Iocan, oscilezi  în  interpretări  şi‐n 
opțiuni  şi accepți  resemnat că: „părerile cozii se despică 
în coadă de peşte”. 
  Începi  să deprinzi mişcările alpinistului  şi escala‐
dezi un reconstituit Turn Babel (cea mai celebră scară), te 
laşi antrenat  în  reverii  etimologice,  străbați  locuri  ruderale, 
eşti  fascinat  ori  iritat  de  demonul  analogiei,  îți  faci  limba 
tirbuşon rostind cuvinte ce se‐ngână şi‐şi răspund într‐un 
fantastic  imn  postmodern.  Scara  spiralată  a  cuvintelor 
urcă  sau  coboară  spre  cotloanele  memoriei,  spre  o 
bănuită  uşă  verde,  posibilă  ieşire  din  labirint,  spre 
adevărurile  unei  istorii  ce  a  dat  naştere  unei  societăți 
clovneşti  al  cărei  mortar  este  spaima,  apoi  asişti  la  un 
Banchet  când  şugubăț,  când  enigmatic,  al  literaturii  de 
oricând şi de pretutindeni. 
  După experiența voluptoasă a dansului cu Jupuita, 
a lecturii în ritm de vals, boston, tango, slowfox, madison, 
samba, mambo, hula‐hoop, hully‐gully,  reggae, break  şi 
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tot ce se mai poate dansa în doi, vindecat de multe iluzii, 
ai  sentimentul  că  romanul  lui Adrian Oțoiu  este Marele 
Catastif,  o memorie  a  întregii  literaturi,  a  vanităților  şi 
esențelor  umanului,  textul perfect pentru  a  fi pus  într‐o 
coajă a timpului, mărturie completă despre cum era... 

Semințele zeiței Xipé rodesc în Chei fierbinți pentru 
ferestre moi,  în Stângăcii şi enormități,  în Trafic de  frontieră, 
modalități de a continua, mai restrâns, experiența totală a 
dansului cu Jupuita.   

Crina Bud 

 
De la 7.45 la 12.00 

 
7.45 
 S1: Bine că te văd, te rog să îi transmiţi lui Oţoiu că îi 
mulţumesc mult pentru ideea pe care mi-a dat-o cu co-
perta cărţii mele. Este şi foarte de efect, şi se poate şi 
realiza tipografic. Are azi ore? 
 Eu: Da, dar numai de la doişpe. Îi spun. 
 
7.50 
 S2: Doamna profesoară, nu ştiţi când vine domnul 
Oţoiu? Mi-a promis că îmi aduce cărţi pentru licenţă, şi  
de-abia aştept… 
 Eu: Nu e încă, îl găseşti după amiază. 
 
7.57 
 S3: Scuză-mă, dar nu ştii când are Adi ore? Are astăzi?  
 Eu: Mai încolo… 
 S3: Îi las în birou situaţiile astea. Trebuie completate 
până mâine cu datele catedrei la zi. 
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 Eu: Stai că le avem aici în dosare toate datele. Nu de-
geaba s-au făcut cinci dosare, vreo 1000 de pagini cu 
toate cele la catedra asta…Toate le-a aranjat Adi în ordine.  
 S3: Ok, vin după ele în pauză. 
 
8.50 
 S4: Oţoiu? 
 Eu: Deocamdată nu-i.  
 S4: Îl caută de la televiziune că le-a promis că îi învaţă 
să folosească nu ştiu ce program performant de montaj 
pe care ei, aşa profesionişti cum sunt, nu îl au. El l-a 
folosit anul trecut la filmuleţul făcut în timpul Conferinţei 
tinerilor canadieni, şi le-a rupt gura domnilor televizionişti. 
 Eu: Eventual sună-l, dar e cam dimineaţă şi ştiu că azi 
noapte avea de gând să termine ceva traducere de-aia 
cu forfoi. Are un deadline strâns, şi bineînţeles că a tre-
buit să o verifice a mia oară. 
 
8. 55 
 S5: Domnul profesor Oţoiu nu este? 
 Eu: La mine nu-i. 
 S5: Am vrut să îl întreb cum se poate că mi-a ieşit la 
examen 4,95 şi nu mi-a mărit la cinci.  
 Eu: Ai citit cu atenţie toate rubricile tabelului cu compo-
nentele notelor? Ştii regulile după care dă domnul 
profesor notele? Ţi-a scris în rubrica Observaţii ce e ne-
voie să mai faci? Atunci? 
 S5: Păi alţii dau o listă de nume cu note în dreptul lor… 
 Eu: Ei, şi? 
 
9.30 
 S6: Scuză-mă că te deranjez de la oră, dar trebuie să 
dau de Adi, îl aşteaptă rectorul pentru a da specificaţiile 
pentru noul laborator de limbi. Ştie cât e de pretenţios, şi 



 
 

10 

cum cunoaşte toate detaliile tehnice, aşa că nu vor să ia 
hotărâri fără el. 
 Eu: Caută-l mai târziu, sau sună-l. 
 S6: Nu răspunde acasă. 
 Eu: O fi dormind, sau a dus-o pe Mina la grădiniţă. 
 
9. 50 
 S7: Auzi, oare mai are Oţoiu caricaturile pe care le-a 
mai făcut la Felix pe vremea întâlnirilor organizate de 
British Council între scriitori români şi englezi? 
 Eu: Eu ştiu? Întreabă-l. 
 S7: Te rog să îi spui să mă caute, că dacă mai are 
ceva – ştii că erau absolut geniale – aş vrea să le folosesc 
într-un text despre relaţiile universităţilor cu British 
Council după ’90. 
 
9. 55 
 S8: Mă mai ţineţi minte? 
 Eu: Bună, mă bucur să te văd. Totdeauna e o bucurie 
să mă întâlnesc cu foşti studenţi. Ce faci? 
 S8: Bine, sunt la masterat la Cluj, şi am trecut să vă 
văd. Am fost ieri la o susţinere de doctorat despre utopie. 
Păi, doamna profesoară, mai multe am aflat eu la cursul 
despre utopie al domnului Oţoiu decât de la domnul acela 
aşa-zis specialist în utopie… 
 Eu: Te cred, dar nu e prea indicat să spui cu voce tare 
lucrurile astea. 
 S9: Şi avea o bibliografie de la 1900 toamna. 
 Eu: Ştiu. Şi nici nu avea referinţe de pe internet, că nu-s 
„sănătoase”. Citeşte articolul domnului Oţoiu despre uni-
versitate, scriitori, închistări în modele vechi, frica de 
tehnica modernă… 
 
10.30 
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 S9: Doamna profesoară, de unde putem cumpăra 
cărţile domnului Oţoiu?  
 Eu: De teorie, sau literatură? 
 S9: Literatură. Să încercăm la editură? 
 Eu: Da, accesaţi site-ul lor pe internet, şi vedeţi dacă 
mai au ceva în stoc. 
 S10: Şi traducerea lui Flann O’Brien? 
 Eu: Şi. 
 
10.50 
 S11: Salut. Nu ştii de unde a cumpărat Oţoiu şi părinţii 
lui casa pe care a demontat-o şi apoi a montat-o din nou 
la ţară? 
 Eu: Nu ştiu de unde, dar ştiu că e foarte faină. Au 
desfăcut-o bârnă cu bârnă, le-au numerotat, le-au pus la 
loc, fără nici un ajutor din partea unor „meşteri”.  
 S11: Ştiu, vreau să îl rog să îmi spună şi mie cum a 
făcut, să îmi dea idei. 
 
11. 30 
 S12: Vă deranjez… 
 Eu: Aaaa, tu erai? Ce mai faci? 
 S12: Am dori să facem un caiet dedicat domnului 
profesor Oţoiu, în care să adunăm mai multe date: o 
biografie, o bibliografie, citate, comentarii ale colegilor, 
ceva aniversar. Dar ştiindu-l modest, ne-am gândit să îi 
facem o surpriză. Aţi putea contribui cu câteva rânduri, cu 
idei, o poză… 
 Eu: Da, sigur. Mă gândesc......... 
 
 
24.00 
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 Eu: Ce aş putea eu scrie… Aş avea nevoie de un sfat, 
de o idee…. Cum ziceau la tv? Sună un prieten. Dar pe 
cine să sun? De data asta pe Adi.…… 
 

S = Somebody 
Eu = Ligia Tomoiagă  
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A fost odată ca niciodată… 

Au fost câţiva studenţi, micuţi, şi cam naivi, ce pă-
şeau timid pe coridoarele facultăţii. Lucrurile aveau să se 
schimbe fără să ne dăm seama. În scurt timp am învăţat 
că, pentru americani, Italia se rezumă la Michelangelo, iar 
în navele spaţiale totul este reciclabil, că plagiatul este o 
artă, atunci când nu eşti prins şi cititul de prea multe ro-
mane gotice dăunează grav sănătăţii (sau imaginaţiei 
lipsite de originalitate, după caz). Forma craniului pre-
vesteşte o viitoare carieră de infractor, iar utilitatea sa nu 
se reduce doar la protejarea creierului în timpul vieţii, ci 
şi la întrebuinţarea ca recipient pentru "răcoritoare". 
Pentru a fi "earnest", un bărbat trebuie să aibă o ocupaţie, 
fie ea şi fumatul, iar femeile au nevoie de multe apelative 
înainte de a-şi spune surori şi, pentru a fi cu adevărat 
invizibil, trebuie să fii orb, la propriu. Am învăţat cum ar 
fi putut arăta anul 1984, ştim ce se întâmplă în 2008, dar 
oare cum va arăta lumea în 8002? Rămâne să vedem, 
oricum nu mai e mult până atunci… 

Toate acestea şi multe altele ni le-aţi dezvăluit 
dumneavoastră. Şi pentru că "the young know better", să 
nu uităm că istoria este subiectivă, variind în funcţie de 
perspectivă, dar este cel mai adesea scrisă de învingători, 
iar dumneavoastră v-aţi lăsat cu siguranţă amprenta în 
istorie fiecăruia dintre noi. And so it goes…  

Alexandra Grozavu 
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Sincer să fiu, de când sunt student la Universitatea de 
Nord din Baia Mare, domnul profesor Adrian Oţoiu a devenit o 
parte din viaţa mea, o parte de care mă bucur şi de care sunt 
mândru la orice pas. Acest “titan” al literaturii universale şi mai 
ales anglofone nu m-a impresionat doar prin cunoştinţele vaste 
din domeniul literaturii, ci şi prin modul profesionist de a-şi 
organiza munca şi de a lucra cu studenţii. Îmi amintesc de primul 
curs când l-am văzut şi îmi făceam deja idei stupid preconcepute 
că omul asta o sa fie un calvar care o sa ne înnebunească cu 
literatura sa. Dar a fost total greşit. Abia apoi am început sa aflu 
că de fapt e mult mai mult de atât. Domnul Oţoiu e un “spirit 
enciclopedic” în adevăratul sens al cuvântului: care nu doar se 
ocupă de literatură ci o şi scrie, care cunoaşte lumea calcula-
toarelor ca un profesor în domeniu, care desenează extraordinar 
(toată lumea ştie desenele dânsului din orele de seminar), care 
cunoaşte vreo 3 limbi străine (în care mie mi s-a părut ca vorbea 
fluent) şi care are de asemenea calităţi de editor de filme şi toto-
dată calităţi actoriceşti (întotdeauna râdem cu sete când domnul 
profesor imită un personaj). Acestea sunt doar câteva din calităţile 
pe care eu le-am descoperit involuntar, fie de la cursuri fie din 
discuţiile cu dânsul. Cine ştie câte mai ascunde omul ăsta? Toate 
acestea m-au uimit că pot fi regăsibile într-o singură persoană de 
la care chiar simt ca am încă multe de învăţat. 

Acum în pragul vârstei de 25 de ani (pe un picior, restul 
sunt detalii nesemnificative) eu îl consider un spirit tânăr care ştie 
să intre în pielea studenţilor şi le cunoaşte off-urile. Sunt sigur că 
odată trecut de pragul acestei vârste, va deveni mai înţelept şi, 
cine ştie, poate că ne va lăsa se ieşim în pauze, la cursuri şi la 
seminarii :)).  

Oricum, atât eu cat şi colegii ii urăm multă sănătate şi 
putere de munca şi sperăm să îşi continue activitatea, cel puţin în 
acelaşi mod ca şi până acum, pentru că ceea ce face, face bine. 
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Şi nu în ultimul rând, dacă tot a ajuns la o vârstă aşa 
frumoasă îi doresc ca de acum încolo să roiască „insectele” în 
jurul său (ştie dânsul la ce mă refer).   

Răzvan Ghiţ 
 

Dacă tot e un moment special, Răzvan Şuteu a creat o 
scurtă compoziţie pentru domnul profesor, intitulată „Odă în 
acrostih”: 

A fost odatǎ ca-n poveşti, a fost ca niciodat’, 

Din rude nobile româneşti, un spirit luminat. 

Rapidă minte el avea şi inimă gentilă, 

Iubit, invidiat era într-o lume ostilă. 

Aceia care-l invidiau, îl invidiau degeaba. 

Nu e uşor, ca scriitor, să-ţi duci la capăt treaba! 

 

O, mare spirit luminat, deschide-a noastre minţi: 

Ţărani, intelectuali, preoţi, studenţi şi preşedinţi. 

Omul de care vă vorbesc, spiritul din poveste, 

Iubit, invidiat, gentil, vreau să vă dau de veste: 

Uomo universale Adrian Otoiu este! 
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Colaj de primăvară-vară dedicat profesorului meu de 
Literatură britanică şi americană (dar şi de Eseu 

academic, Naratologie şi Studii PoCo) 

Adrian Oţoiu (cu „ţ” !!!) 

 

La noblesse obl…  
Meow joycean. 
Unde eram? Ah, da. La noblesse oblige. Prima 

regulă de adaptare. 
La noblesse n’oblige pas toujours. Prima condiţie 

pentru literatură. 
La noblesse qu’oblige est un collage des petites 

noblesses, des grands essais et des etc’s. De ceteri. De 
„ce te râzi?!” Rizomi şi ohmi. Mi, La, Sol în diferite 
combinaţii. Ţigări bune şi ţigări ne-bune (deşi nimeni nu 
ştie să le deosebească decât prin „A mea e mai tare ca 
a ta” sau „A ta e mai slabă ca a mea”). Rahat turcesc şi 
alte fineţuri. Serii de bilet de autobuz sau controlori 
care nu cred că eşti din alt oraş şi că ai acostat hăbăuc 
într-un concediu fără remediu. Rime proaste, proaste, 
proaste şi versuri lungi, lungi, lungi. Filme experimen-
tale – de-alea relativ scurte, uneori cu sunet, alteori 
fără, alteori într-un mare fel, şi care fac să-ţi tresalte 
oligarhia circumvoluţiunilor tale bombastice. Degete în 
ochi, degete în păr, degete în obraji umflaţi. Degete în 
aer pentru răspuns. Unsori de tot soiul. Susur de apă 
prin «Romanu’» lu’ Peşte, aşa cum se aude în banca întâi 
de la tablă într-o aranjare cosmică destul de dubioasă. 
Oricum, in my opinion, Domnule Profesor, «Romanu’» lu’ 
Peşte merita premiul The Golden Pimp pentru secţiunea 
cel mai tenace narator absent. Voilà! I said it. Pastişă şi 
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autopastişă. Ţesuturi, ţesături şi conversaţii ambigue, 
câteodată ambivalente. Şi-urile ar trebui, zic, doar 
uneori, interzise aşa ca şi (fir-ar, iar „şi”) deci-urile. 
Consecinţe şi luări-aminte. Poveşti povestite în cărţi şi 
[sic] cărţi-purgatorii. Puncte puncte. Asperităţi ale sis-
temului nervos şi vizite în epoca lui X, Y, Z pe vremea 
când X,Y, Z nu erau nişte necunoscute sau nişte 
exemple ale banalului. Păsărici pe ram. Păsărici în cap. 
Păsărici mâncătoare de pisici. Pisici automultiplicatoare 
care pun pe fugă şi cel mai igienic vecin. Teriomorf şi 
alte mofturi. Sandwich maker mofluz şi orgii gastro-
nomice. Muşte cherchelite de la consumul (niciodată!) 
excesiv de literatură. Şi pe urmă? Ei, Profesore, pe urmă 
„The Ludic Game”. Post-ludum. Post-modernism. Post-
post religios sau cum o fi. Post-partum, nu post-mortem. 
Post-Christum (deşi, e discutabil). În fine, post-scriptum. 
Şi literatură.   

Alina Bugheşiu 
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A.  REPERE  BIOGRAFICE 
 

 

 Prozatorul, eseistul şi traducătorul Adrian Oţoiu s-a născut 
la 30 aprilie 1958 în Râmnicu Sărat (Buzău). 

Studii:  

1973-1977 – Liceul de Artă Baia Mare; 

1977-1981 – Institutul de Învăţământ Superior din Baia 
Mare, Facultatea de Filologie, secţia română-engleză. În 
această perioadă a făcut parte din colectivul redacţional al 
revistei studenţeşti Nord (Baia Mare);  

1995-2001 – studii doctorale în cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca la specializarea Literatură română; 

 2001 – obţine titlul de doctor în ştiinţe filologice, cu teza 
Strategii transgresive în proza generaţiei '80. Conducător 
ştiinţific: profesor doctor Ion Pop.  

Activitate profesională:  

 1981-1987 – profesor la Şcoala generală nr. 16 Oradea; 

 1987-1992 – profesor de limba engleză la diferite şcoli din 
Baia Mare; 

 1992-1995 – asistent universitar la Catedra de Limbi 
Moderne a Universităţii de Nord Baia Mare şi editor al 
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Buletinului Ştiinţific, Fascicula Limbi Moderne al aceleiaşi 
universităţi (1993, 1994, 1995);  

 1995-2002 – lector universitar;  

 2002 – director al cursului postuniversitar de vară Cultural 
Diversities East and West: Postcommunism, Postcolonialism 
and Ethnicity la Central European University din Budapesta;  

 din 2003 – conferenţiar universitar; 

 2005 – în cadrul programului de mobilităţi ale cadrelor 
didactice Socrate/Erasmus, a predat un număr de 8 cursuri la 
University of Limerick din Irlanda. Acestea au inclus o 
conferinţă despre liminalitate şi ambiguitate ca figură recurentă 
a culturii şi literaturii române postbelice, precum şi o alta 
despre stadiul studiilor irlandeze în România;  

 2005 – prezent – şef al Catedrei de Limbi Moderne;  

Afiliere profesională: 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România; 

 Membru al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România; 

 Membru al ESSE (European Society for the Study of 
English); 

 Membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România; 

 Membru al EuroJoyce (The Group for the Study of the 
James Joyce’s Reception in Europe); 

 Membru în consiliul consultativ al revistei Internationalist 
Review of Irish Culture; 

 Membru în colegiul de redacţie al revistei Nord Literar ca 
redactor asociat. 
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Burse şi granturi:  

 2003 – obţine prima bursă rezidenţială pentru traduceri 
acordată de Ireland Literature Exchange pentru traducerea 
romanului At Swim-Two-Birds de Flann O'Brien;  

A mai beneficiat de burse de studiu şi granturi în Austria (la 
Salzburg Seminar), în Germania (la Stuttgart Seminar for 
Cultural Studies), în SUA (invitat la universităţi din Delaware, 
New Mexico şi Tennessee), Belgia, Italia (Trieste Joyce 
School), Irlanda.  

Participări la conferinţe şi seminarii:  

 1991 – ciclu de conferinţe la Université d’Angers şi Université 
de la Roche sur Yon, Franţa;  

 1995, ‘96, ‘97, ‘98 – British-Romanian Writing Seminar, 
Oradea;  

 1997, februarie – The PROSPER Programme for ESP 
(Business English), organizată de  British Council, Bucureşti;  

 1998, martie – Salzburg Seminar, Session 354: The 
Contemporary Novel, Salzburg, Austria, cu lucrarea The creative 
impulse;  

 1998, august – Stuttgart Seminar in Cultural Studies, Session 
V:  The Translability of Cultures, Stuttgart, Germania;  

 1999, ianuarie – The Second INSAP (Inspiration of 
Astronomical Phenomena) Conference, La Valetta, Malta, cu 
lucrarea When The Stars Go Astray Complicity, Ominous 
Conjunctions and Individual Eschatology;  

 1999, martie – turneu de lectură publică şi conferinţe ţinute în 
Statele Unite:  
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17 martie – lectură publică Shakespeare and Computers, la 
Carson-Newman College, The Appalachian Center, Jefferson City, 
Tennessee; 

24 martie – conferinţa Postmodernism and/or/vs Herme-
neutics, la University of New Mexico, Albuquerque, New 
Mxico;  

 2001, 18 mai – Simpozionul „40 de ani de învăţământ 
superior în Baia Mare”, Universitatea de Nord, Baia Mare, cu 
lucrarea History Reinvented: Julian Barnes, Don DeLillo, 
Peter Ackroyd and the elusive Woman in Red;  

 2001, iunie – The Fifth Trieste Joyce School, Trieste, Italia;  

 2001, august – The XXVII-th International Byron Conference, 
Boston/New York/Delaware, USA, cu lucrarea Conrad, the 
Giaour and other Byronesque Encounters in Romania;  

 2006, mai – invitat special (keynote speaker) la Aniversarea 
a 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Traducătorilor 
Profesionişti din Irlanda, precum şi la manifestarea jubiliară 
Dublin: One City, One Book: Flann O’Brien „At Swim-Two-
Birds”. Bank of Ireland Arts Centre, Dublin, Irlanda, 23 mai 
2006. Conferinţă de 80 de minute, însoţită de proiecţia unui 
film produs de Adrian Oţoiu. Titlul: From „At Swim-Two-
Birds” to „La Doi Lebădoi”: Challenges and Solutions;  

 2008, aprilie – 3rd International Conference of Young Cana-
dianists, University of North, Baia Mare, cu lucrarea Intermedial 
Zooming – from ironic distance to empathic proximity – in Five 
Canadian Films.  
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Activitate literară: 

 Debutează publicistic cu poezie în 1979, în revista Steaua. 
Ca prozator, debutează în revista Tribuna (1990) cu proza În 
arcanele minore. Debutul editorial are loc în 1996, cu volumul 
Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita (Editura Cartea 
Românească).  

 Colaborări la: Luceafărul, Steaua, Flacăra, Amfiteatru, Zig-
Zag Magazin, Familia, România literară, Tribuna, Tomis, 
Archeus, Nord Literar, Glasul Maramureşului.  

Premii:  

 1979 – premiul III pentru poezie la Festivalul Artei 
Studenţeşti (Piteşti); 

 1981 – premiul I pentru creaţie literară la Festivalul artei şi 
creaţiei studenţeşti (Suceava); 

 1994 – premiul unic „Maşina de scris” oferit de revista Zig-
Zag; 

 1996 – premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut;  

  – premiul Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România 
(ASPRO) pentru „Cea mai bună carte a anului – debut”; 

 1997 – premiul special pentru volumul Coaja lucrurilor 
sau Dansînd cu Jupuita, la manifestarea „Cărţile anului 
1996”, Baia Mare; 

 1999 – premiu la secţiunea proză, pentru volumul Chei 
fierbinţi pentru ferestre moi, la manifestarea „Cărţile anului 
1998”, Baia Mare; 

 1997, 1998, 1999 – nominalizat pentru premiile Asociaţiei 
Scriitorilor Profesionişti din România pentru proză.  
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Prezenţe în topurile literare:  

 2000 – nominalizat în Monitor 2000. Topul naţional de carte, 
realizat de revista Observator cultural;  

 2003 – volumul „Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita” – 
nominalizat de critici în topul celor Zece cărţi fericite, realizat de 
revista Vatra;  

 2005 – poziţia nr. 2-5 în ancheta Bursa de valori literare (1990-
2005), realizată de Bucureştiul Cultural, supliment al revistei 22; 

 2006 – nominalizat în ancheta Cu cine defilam in Europa. Pe 
cine lăsăm în gară?, realizată de revista Cotidianul;  

 2007 – poziţia nr. 1 (ex aequo) în ancheta Bursa debuturilor 
1990-1999, realizată de Bucureştiul Cultural, supliment al revistei 
22; 

 2008 – poziţia nr. 1 (ex aequo) în ancheta Bursa debuturilor 
1990-1999, realizată de Bucureştiul Cultural, supliment al revistei 
22. 

Alte preocupări: 

 Este pasionat de calculatoare, grafică, fotografie (2 expoziţii 
personale), film (a realizat împreună cu părinţii săi sau singur peste 
20 de filme pe 16mm, de la pelicule experimentale la documentare 
etnografice, cu care au participat cu succes la diferite festivaluri 
naţionale şi internaţionale). 

 

Pseudonim: Adrian Sehelbe. 
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B.  BIBLIOGRAFIA  OPEREI 
 

 

I. VOLUME  

Proză: 

 Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita : 
Roman.  Bucureşti : Cartea Românească, 1996.  448 p.  

Ed. a 2-a.  Piteşti : Paralela 45, 2002.  495 p.  (Colecţia 
80. Proză). 
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Referinţe la volum: 

Ştefănescu, Alex.  Debut strălucit.  România literară, 29, nr. 13, 
3-9 apr. 1996, p. 8.   

Boerescu, Dan-Silviu.  Imprimanta divină apocrifă sau carna-
(j)valul (t)existenţei.  Luceafărul, nr. 14, 10 apr. 1996, p. 16.   

Radu, Tania.  Lumea la procesor.  Cotidianul, (Supliment 
cultural) Litere, arte, idei, 10 iun. 1996, p. 3.   

Mureşanu, M.  Adrian Oţoiu: Coaja lucrurilor sau Dansând cu 
Jupuita.  Universul cărţii, 6, nr. 6-7, iun.-iul. 1996, p. 16, 19.   

Adamek, Diana.  În arcanele majore.  Tribuna, 8, nr. 30, 25-31 
iul. 1996, p. 5.   

Cristea-Enache, Daniel.  Arca lui Oţoiu.  Caiete critice, nr. 8, 
1996, p. 104-107.   

Dărăbuş, Ştefan.  În căutarea logosului. Adrian Otoiu: „Coa-
ja lucrurilor sau Dansând cu Jupuita.  Echinox, mai 1997, 
p. 8. 

Groza, Claudiu.  Miezul de sub coajă.  Apostrof, 8, nr. 5, mai 
1997, p. 11, 27.   

Tudorovici, Doina.  Dans pe coaja lucrurilor. Luceafărul, nr. 23, 
18 iun. 1997, p. 22.   

Băicuş, Iulian.  Coaja literaturii sau dansând cu lucrurile.  
România literară, 30, nr. 34, 27 aug.-3 sep. 1997, p. 4.   

Cozmuţa, Augustin.  Invenţie epică şi joc textualist.  Archeus, 
1, nr. 1 (15), sep. 1997, p. 40-42.   

Puiu, Dana.  Romanul analogic al secolului 21.  Familia, 33, 
nr. 10, 1997, p. 15-19.   
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Curta, Eugen.  Vizitând un „site”.  Discobolul, nr. 14, feb. 
1999. 

Moraru, Cornel.  Un roman „mediatic”.  Vatra, 27, nr. 344 
(11), nov. 1999, p. 47-48.   

Glodeanu, Gheorghe.  Un Dedal postmodern.  Piaţa literară, 
2, nr. 15, 1-14 aug. 2002, p. 7. 

Mihai, Ion M.  Coaja şi miezul lucrurilor (I-II).  Graiul Mara-
mureşului, 15, nr. 3883, 11-12 ian. 2003, p. 3; nr. 3889,  
18-19 ian. 2003, p. 3. 

Cordoş, Sanda.  Ora fără timp.  Vatra, 30, nr. 2-3, feb.-mar. 
2003, p. 75-76.   

Chivu, Marius.  Contemplarea nesfârşitelor coji.  România 
literară, 36, nr. 13, 2-8 apr. 2003, p. 4.   

Ilea, Daniel.  Martor de eroziune.  Orizont (Timişoara), 15,  
nr. 8, aug. 2003, p. 14.   

Ilea, Daniel.  O noapte cu jupuita.  Vatra, 31, nr. 1-2, ian.-feb. 
2004, p. 111-113.   

Budac, Alexandru.  Coji, carcase, caroserii.  Orizont, 17, nr. 
11, nov. 2005, p. 6.  „«Cum să încep?», «De unde să apuc 
acest hypertext?», «La ce să fiu atent când îl recitesc?» sunt 
doar trei dintre numeroasele întrebări pe care mi le-am pus 
înainte de a mă încumeta să scriu despre Coaja lucrurilor sau 
Dansînd cu Jupuita. Orice tentativă de a decupa subiectul cărţii 
lui Adrian Oţoiu se va dovedi extenuantă. Principiul de 
incertitudine funcţionează şi aici: te preocupă povestea, îţi 
scapă detaliile construcţiei; te interesează doar felul în care 
este construit romanul, pierzi frumuseţe de poveste! Dacă 
vrei să-l „spargi” în capitole ori să-l analizezi pe fragmente 
vei avea surpriza să constaţi că eşti de fapt prins în jocul 
unor structuri recursive. În plus, Coaja lucrurilor nu se lasă 
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uşor descojită la rândul ei, iar feţele poveştii trebuie 
potrivite cu grija şi răbdarea necesare aranjării culorilor unui 
Cub Rubik. [...] Romanul lui Adrian Oţoiu face parte din 
acea specie rară a cărţilor inepuizabile atât la nivel lexical, 
cât şi la nivel semantic.” 

 Chei fierbinţi pentru ferestre moi : Carte de cal-
culatoare pentru spirite literatoare = Hotkeys for Soft Windows : 
fiction handbook for computer nerds. Vol. 1.  Piteşti : Paralela 
45, 1998.  124 p.  (Colecţia 80. Seria Proză). 

Referinţe la volum: 

Felecan, Daiana.  Atitudini nebănuite.  
Contemporanul-ideea europeană, 9, 
nr. 23, 10 iun. 1999, p. 7.   

Cernat, Paul.  Lecţiile ficţiunii virtuale.  
România literară, 32, nr. 29, 21-27 
iul. 1999, p. 6.  „Pornind de la titlul 
bilingv Chei fierbinţi pentru ferestre 
moi/ Hot Keys for Soft Windows cu al 
său subtitlu „didactic” Carte de calcu-
latoare pentru spirite literatoare este 
derulată, pas cu pas, o ingenioasă peda-
gogie de programare şi seducţie a "spiritelor literatoare" 
autohtone (presupus novice în ale cibernauticii...) simu-
lîndu-se – pe suport de hîrtie – traseul accesării cărţii pe un 
ecran de calculator. O carte a cărei macrostructură este un 
User’s Manual al relaţiilor dintre computer şi literatură, 
dintre hard-ul de concepţie şi soft-ul de utilizare, miza fiind 
implicarea cititorului în jocurile ficţiunii virtuale. Verticala 
mediană a cuprinsului, în care elementele iconice ilustrează 
comenzile traduse, de cealaltă parte a ei, ca titluri de capitole: 
e transpusă ca head al oglinzii paginilor, în care fiecărui 
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capitol/fişier îi corespunde o „fereastră deschisă” spre labi-
rintul industriei de vise, programatorul avînd grijă să 
introducă, la dreapta comenzii plasate în debutul fiecărui 
capitol, explicaţia ei în română.  
 Adrian Oţoiu e un profesionist, dar şi un hedonist al 
metaficţiunii; IQ-ul artistic foarte ridicat, hedonismul picant 
al scriiturii, aerul de prospeţime amuza(n)tă, tandreţea uşor 
cinică (à la Kurt Vonnegut) şi naturaleţea alternării 
registrelor imprimă prozelor sale un „high touch” de o 
calitate puţin obişnuită.” 

Sălcudeanu, Nicoleta.  Ghidul micului experimentalist prag-
matic.  Vatra, 27, nr. 344 (11), nov. 1999, p. 48-49.   

Moldovan, Rareş.  Winding & Webdings.  Familia, 37, nr. 5, 
mai 2001, p. 29-31.   

Cordoş, Sanda.  „Ţară de mâna a doua”.  Adevărul literar şi 
artistic, 12, nr. 693, 25 nov. 2003, p. 5.   

 Stângăcii şi enormităţi : carte de calculatoare pentru 
spirite literatoare = Web Side Story : Fiction Handbook for 
Computer Nerds. Vol. 2.  Piteşti : Paralela 45, 1999.  210 p.  
(Colecţia 80. Proză ; 2). 
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Referinţe la volum: 

Cernat, Paul.  Ficţiune digitală, distopie sinistrală.  Obser-
vator cultural, nr. 8, 18-24 apr. 2000, p. 11.  „Printre cei care 
au iniţiat, în ultimii ani, revoluţia cyberpunk în proza româ-
nească mainstream este şi Adrian Oţoiu, care în 1996 a 
publicat un roman-revelaţie (Coaja lucrurilor sau Dansînd cu 
Jupuita), unde viziunea carnavalescă, babilonică, de un ludic 
debordant, sugera apocalipsa virtuală a Galaxiei Gutenberg 
în postcomunism. Cartea a făcut senzaţie, smulgând elogiile 
criticii şi două premii pentru debut (U.S. şi A.S.P.R.O.). 
Într-un articol din numărul 2 al revistei Vineri, Ion 
Manolescu, teoretician al „textualismului virtual”, afirma că, 
într-o istorie postmodernă a literaturii române, Adrian Oţoiu 
şi-ar găsi cu uşurinţă un loc, alături de Sebastian A. Corn, 
între Nedelciu şi Mircea Cărtărescu.  

Astfel, poetul pseudonimizat Adrian Sehelbe, discret 
cenaclist de Luni la începutul anilor ’80, universitar anglist, 
din 1992, la Filologia băimăreană, se impune ca un refor-
mator al prozei autohtone la finele anilor ’90... Anul trecut, 
Oţoiu a publicat, la Paralela 45, un prim (fals) volum de proză 
scurtă, Chei fierbinţi pentru ferestre moi. Carte de calcula-
toare pentru spirite literatoare, din păcate, aproape neobservat 
de critică. Vina le aparţine, evident, criticilor. Volumul anun-
ţa un roman-puzzle care, din multele-i trasee epice concu-
rente, venite de oriunde, cu navigări prin scenarii virtuale 
multicolore, pline de vervă, suspans, senzualitate, fantezie, 
idei trăznite şi teme grave, lăsa mai multe fire deschise, 
unele urmând să fie dezvoltate în „navigările pe web-ul 
liniştit” din volumul II. „Urmarea” nu a întârziat prea mult, 
apărând după câteva luni sub titlul pervers de Stângăcii şi 
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enormităţi. Ca să nu reiau explicaţiile din cronica pe care am 
scris-o anul trecut la vol. I, în România literară, citez din... 
catalogul apariţiilor pe 1999 ale editurii Paralela 45: „La fel 
ca şi în primul volum, cartea încearcă să-i reconcilieze pe 
literaţii tehnofobi cu tehnocraţii ce nu mai citesc decât cărţi 
de calculatoare. O face mimând aspectul unui manual de 
informatică: bara de unelte e la locul ei, spre a nu-l defami-
liariza pe împătimitul de computere.” 

Urian, Tudorel.  Album second-hand.  Cuvântul (Bucureşti), 
6, nr. 6, iun. 2000, p. 7.   

Moldovan, Rareş.  Lista şi obiectul.  Familia, 37, nr. 5, mai 
2001, p. 32-35.   

Critică literară: 

 Trafic de frontieră : Proza generaţiei 80 : Strategii 
transgresive. Vol. 1.  Piteşti : Paralela 45, 2000.  262 p.  
(Colecţia 80. Eseuri ; 1).  
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Referinţe la volum: 

Curşeu, Ioan.  Trafic de frontieră.  Echinox, 5 mai 2001, p. 12. 

Cernat, Paul.  Avantajele frontierei.  Observator cultural, nr. 67, 
5-11 iun. 2001, p. 11.   

Rogozanu, C.  Manual de postmodernism clasic.  România 
literară, 34, nr. 24, 20-26 iun. 2001, p. 5.  „Să fii scriitor 
consacrat şi să te dedici criticii pare să devină o modă în 
literele româneşti. Mircea Cărtărescu încearcă o „panora-
mare” a literaturii române contemporane, Simona Popescu îi 
dedică lui Gellu Naum o monografie, Gheorghe Crăciun 
înclină vizibil către critică în ultimii zece ani etc. În Trafic 
de frontieră. Proza generaţiei '80. Strategii transgresive, 
Adrian Oţoiu, un scriitor deja foarte apreciat, cu un stil bine 
consolidat, încearcă o descriere completă a prozei optze-
ciste. Dacă în perioada interbelică alunecarea era inversă, de 
la critică la literatură (Garabet Ibrăileanu, G. Călinescu, E. 
Lovinescu), acum avem de-a face cu un fenomen tipic 
postmodernităţii, cred. Călinescu spunea că nu poţi fi critic 
fără să încerci (să ratezi) în literatură – axioma pare să se fi 
dat peste cap de douăzeci de ani încoace: nu poţi fi scriitor 
bun dacă nu scrii (ratezi, dacă e cazul) critică.” 

Cliveţ, Nicoleta.  Cică nişte traficanţi...  Cuvântul, 7, nr. 6, 
iun. 2001, p. 6.   

Glodeanu, Gheorghe.  Strategii transgresive.  Contempo-
ranul-ideea europeană, 11, nr. 41, 25 oct. 2001, p. 4.   
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 Ochiul bifurcat, limba saşie : Proza generaţiei 80 : 
Strategii transgresive. Vol. 2.  Piteşti :  Paralela 45, 2003.  280 p.  
(Colecţia 80. Eseuri ; 1). 

Referinţe la volum: 

Ghenceanu, Vasile Radu.  Maramureş: cărţi, 2003 (IV).  
Graiul Maramureşului, 16, nr. 4198, 24-25 ian. 2004, p. 3. 

Popescu, Simona.  De două ori cinci : Răspuns la ancheta 
„Topul cărţilor memorabile ale culturii române apărute după 
’90” realizată de Gabriela Lupu.  Cotidianul, 15, nr. 296, 14 
dec. 2006, p. 16-17.  „Să alegi cîteva cărţi importante din 
perioada postcomunistă nu-i uşor – nu doar pentru că trebuie 
să laşi deoparte cărţi care sînt mai importante pentru tine 
decît cele «pentru toţi», dar şi pentru că ar putea fi excluşi 
din discuţie autori importanţi prin proiectul lor, prin suma 
cărţilor lor, mai mult decît pentru unul sau altul din 
volumele lor. [...] 
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Am să respect, de data asta, regula jocului şi am să dau 
cîteva titluri (cinci!) [...].  

Limba saşie, ochiul bifurcat, de Adrian Oţoiu (prozator, 
dar aici jucând rolul de critic literar), pentru exemplaritatea 
lui – model al criticii serioase, de anvergură, branşată la 
actualitate, creatoare de concepte şi de limbaj, aşa cum la 
noi nu prea există (avem mai degrabă de-a face azi cu o 
inflaţie de kritikuşi buni la toate, capricioşi şi fragmentari, 
fără criterii şi fără direcţie, localişti şi impresionişti).” 

Traduceri:  

Modern Elements of Entrepreneurial Training ICTWAY 
2003.  Baia Mare : Editura Fundaţiei CDIMM, 2003.  211 p.  

O'Brien, Flann.  La doi lebădoi : (roman). Traducere 
din limba engleză, tabel cronologic şi prefaţă de Adrian Oţoiu.  
Piteşti : Paralela 45, 2005.  380 p.  

Coautor: 

Maramureşul turistic = Tourism in Maramureş. 
Text = Romanian version: Vasile Ştiru, Adrian Oţoiu, Gelu 
Florea, Bertoti Péter ; Versiunea engleză = English version: 
Adrian Oţoiu.  Baia Mare : [s.n.], 1998. 

Ediţii on-line:  

Dicţionar român-francez francez-român descărcabil gra-
tuit, realizat de Adrian Oţoiu. Conţine circa 20.000 de cuvinte 
în fiecare sens. Include multe forme flexionare. 

Cultural Diversities East and West: Postcolonialism, 
Postcommunism and Ethnicity – pagina cursului de vară post-
universitar organizat la Central European University din Buda-
pesta în 2002. 
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Prefeţe: 

Ardelean, Selena Luminiţa.  Pozne cu Jmeke : [pove-
şti].  Baia Mare : Editura Maria Montessori, 2001.  

Barth, John.  Varieteu pe apă. Traducere de Radu R. 
Şerban.  Piteşti : Editura Paralela 45, 2002. 

Eighteenth and Nineteenth Century English Prose : An 
Anthology.  Baia Mare : Editura Universităţii, 1997  

 

II. ALTE SCRIERI 

 

În volume: 
 

Fîntînile : [versuri].  În: Popas în hiperboreea.  Baia Mare, 
1980, p. 107-108.  

Numele Tuberculului.  În: Spiridon, Monica ; Lefter, Ion 
Bogdan ; Crăciun, Gheorghe.  Experimentul literar românesc 
postbelic.  Piteşti : Paralela 45, 1998, p. 252-258. 

The seven POEs.  În: Naked Went the Novelist.  Salzburg 
Seminar, Austria, 1998. 

Tip of the Day.  În: Romanian Fiction of the 80's and 90's : 
A Concise Anthology.  Piteşti : Paralela 45, 1999, p. 247-277. 

Automobile Metempsychoses in the Land of Dracula.  În: 
Autopia : Cars and Culture. Editors Peter Wollen and Joe 
Kerr.  Londra : Reaktion Books, 2002, p. 199-208. 

Under Eastern Eyes : Cross-cultural Refractions.  Timi-
şoara : Editura Marineasa, 2003. 
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„Le sens du pousser” : On the Spiral of Joyce's Reception in 
Romania.  În: The Reception of James Joyce in Europe. 
Editors Geert Lernout and Wim Van Mierlo.  Londra : 
Thoemmes Continuum, 2004, p. 198-213. 

Reveal codes: Profesiunea domnului Onoriu.  În: Tizenegy 
kortárs román prozairó.  Nagyvárad : Literator könyvkiadó, 
2005.  

Fictional(ized) Documentary and Documentary(-like) Fiction: 
Nanook of the North and Atanarjuat.  În: Virtual Canada : 
proceedings of the 2nd International Unconventional Meeting 
of Young Canadianists = Le Canada virtuel : actes de la 2e 
rencontre internationale non-conventionnelle des jeunes cana-
dianistes.  Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2006,  
p. 235-250.  

Intermedial Zooming – from empathic proximity to ironic 
distance – in five Canadian Films. În: The Third Unconven-
tional Meeting of Zoung Canadists = La 3e rencontre inter-
nationale non-conventionnelle des jeunes canadianistes.  
Baia Mare, 2008, p. 28-29. 

 

În periodice:  

Poezii: 

Dacă... ; Din culisele verii ; Tîrziu culorile cad.  Luceafărul, 
23, nr. 2, 12 ian. 1980, Supliment Biblioteca Luceafărului,  
nr. 6, p. 6.  

O tornadă luminoasă ; Visăm la o inundaţie.  Amfiteatru, 15, 
nr. 1, ian. 1980, p. 6.  

Nadir de tristeţe ; Ceva astral, necurat şi bălai ; Ocnaşi în 
redingote.  Luceafărul, 24, nr. 6, 7 feb. 1981, p. 4. 
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Sărbătoare de iarnă la ţară.  Amfiteatru, 16, nr. 2, feb. 1981, 
p. 5; Nord, nr. 1, 1981, p. 10. 

Jocuri livide de primăvară.  Flacăra, 30, nr. 22, 28 mai 1981, 
p. 7. 

Totul începe cu o uitare totală.  Nord, nr. 1, 1981, p. 3. 

Punctul mort ; Şarpele verde şi maliţia.  Nord, nr. 4, 1982, p. 5. 

Scene primăvăratice.  Pentru socialism, 35, nr. 8872, 12 mai 
1984, p. 3. 

 

Proză, studii, articole, eseuri: 

În arcanele minore : (Fragment din romanul „Coaja lucru-
rilor”).  Tribuna, 2, nr. 35, 30 aug. 1990, p. 5. 

Bine aţi venit la SMRT : (Fragment din romanul „Coaja 
lucrurilor”).  Apostrof, 2, nr. 7-8, 1991, p. 12. 

Joi, pe la ora 9²º : [fragment din romanul Coaja lucrurilor sau 
Dansând cu Jupuita].  Zig-Zag Magazin, 5, nr. 7 (194), 24 
feb.-2 mar. 1994, p. 23.  

Extrase din scrisorile autorului [trimise lui Alex. Ştefănescu].  
Zig-Zag Magazin, 5, nr. 42, 3-9 nov. 1994, p. 11. 

Un personaj secundar : [Fragment din romanul „Coaja lucru-
rilor”].  Luceafărul, nr. 20, 1994, p. 8-9. 

Change of Paragraph, Change of Worlds: Malcolm Lowry’s 
Personal Eschatology”.  Buletin ştiintific, seria A, vol. 9, fas-
cicula Limbi Moderne, Baia Mare, 1994, p. 77-83. 

Ivan Klima’s Golden Trades .  Buletin ştiintific, seria A, vol. 9, 
fascicula Limbi Moderne, Baia Mare, 1994, p 84-91. 
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Tir, anamneză şi copromanţie : Fragment din roman.  Archeus, 
1, nr. 1, iul. 1995, p. 8. 

Tulburări locale cu capete de porci : (Fragment din romanul 
„Coaja lucrurilor”).  Familia, 27, nr. 6, iun. 1996, p. 6. 

Cum să cerem Europei să ne strângă la piept, când suntem 
încă intoleranţi cu vecinii, cruzi cu animalele, autoritari cu 
femeile şi copiii?  Arc, nr. 1-2, 1997, p. 26-27. 

Alchimia operei.  Tomis (Constanţa), nr. 8 (325), aug. 1997,  
p. 5, 15. 

Postmodernism and/or/vs Hermeneutics.  Buletin ştiintific, 
seria A, vol. 11, fascicula Limbi Moderne, Baia Mare, 1997,  
p. 57-70. 

O mână norocoasă la second hand.  Tomis (Constanţa), nr. 4 
(345), apr. 1999, p. 9, 14. 

Malta şi cerul înstelat.  Amphion (Constanţa), nr. 1, iul. 1999, 
p. 63-65. 

Writer-in-resistance.  Interval (Braşov), nr. 7, 1999, p. 107-108. 

Spate în spate: Ioan Milea.  Vatra, 27, nr. 344 (11), nov. 1999, 
p. 41-43. 

Discursul indirect liber – un sindrom imunodeficitar al spiri-
tului monologic.  România km 0, 1, nr. 1, dec. 1999, p. 183-189. 

Discovering the U.S.A. as Carson-Newman.  Carson-Newman 
Studies (Jefferson City, USA), vol. 9, nr. 2, 1999, p. 171-119. 

Principiul dicţionarului: între serigrafie şi ficţiune non-linară.  
Amphion (Constanţa), nr. 2, 2000, p. 67-77. 

Metaficţiuni istoriografice în proza optzecistă : Ochiul bifur-
cat şi limba saşie: proza generaţiei ’80 (I-IV).  Calende 
(Piteşti), 11, nr. 1-4, ian.-apr. 2001, p. 38-51; nr. 5-8, mai-aug. 
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2001, p. 45-58; nr. 9-12, sep.-dec. 2001, p. 50-61; 12, nr. 1, ian. 
2002, p. 49-60.  

Canonade, geologie literară şi Pluta Meduzei.  Observator 
cultural, nr. 54,6-12 mar. 2001, p. 9-10. 

Micul trafic cu istoria.  Amphion (Constanţa), nr. 5, 2001,  
p. 66-69.  

În cinematograful de vară.  Steaua, 52, nr. 7-8, iul.-aug. 2001, 
p. 32-36. 

Reveal Codes: Profesiunea Domnului Onoriu : [proză].  Fa-
milia, 37, nr. 7-8, iul.-aug. 2001, p. 140-150.  

History Rewritten, between Extrapolation and Speculation.  
Buletin ştiinţific, seria A, vol. 15, fascicula Limbi Moderne, 
Baia Mare, 2001, p. 195-207. 

The Liminal and the Hybrid: Possible Bridges Between Post-
colonialism and Postcommunism: An Application on Romanian 
Fiction of the Eighties and the Nineties.  Comparative Studies 
of South Asia, Africa and the Middle East (University of 
Illinois, Chicago), vol. 23, nr. 1-2, 2003, p. 87-105. 

Site-urile literare.  Cultura (Bucureşti), 1 nr. 32, 20-26 oct. 
2004, p. 11-13, 20.  

Tip of the Day: Shakespeare and Computers.  Words without 
Borders, oct. 2004. 
http://www.wordswithoutborders.org/article.php?lab=Tip. 

„Expresii frumoase” şi lecturi obligatorii : Intertextul clişei-
form la G`80.  Tomis (Constanţa), 10, nr. 4, apr. 2005, p. 36. 

From At Swim-Two-Birds– to La Doi Lebădoi: Translating 
Flann O’Brien into Romanian.  Internationalist Review of 
Irish Culture : Ireland in Translation, spring 2007, p. 63-83. 
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Traduceri: 

Canetti, Elias.  Informatorul ; Frumonstrul ; Necroforul ; 
Inspectorul de glorii.  Archeus, 1, nr. 3, sep. 1995, p. 14.  

Canetti, Elias.  Informatorul.  Glasul Maramureşului, 1, nr. 33, 
23 apr. 1997, [supl.] Glasul literar şi artistic, nr. 2, p. [II]. 

Weatherby, Beth.  Sirena.  Tomis, 4, nr. 8, aug. 1999, p. 16. 

Weatherby, Beth.  La început. Traducere şi prezentare de Adrian 
Oţoiu.  România km 0, 1, nr. 1, dec. 1999, p. 141-143. 

O`Brien, Flann.  La „Doi Lebădoi”.  Familia, 39, nr. 11-12, 
nov.-dec. 2003, p. 108-114. 

O`Brien, Flann.  Un erou al vechii Irlande : [fragment din 
volumul „La Doi Lebădoi”].  Nord literar, 3, nr. 4, apr. 2005,  
p. 16. 

 

III.  INTERVIURI, ANCHETE 

 

„Sînt obligat să fac filme, fiindcă n-am cu cine să le fac” : 
Dialoguri ad-hoc cu Adrian Oţoiu, anul II Filologie, Baia Mare, 
autor total al unui total de 14 filme. A consemnat Ioan Buduca.  
Viaţa studenţească, 23, nr. 24, 13 iun. 1979, p. 5. 

„Totul se petrece la nivelul cuvîntului.” [Adrian Oţoiu despre 
romanul său]. A consemnat Zina Leş.  Glasul Maramureşului, 
1, nr. 77, 25 iun. 1997, [supl.] Glasul literar şi artistic, nr. 10,  
p. [II].   

Credeţi oare că scriitorul/artistul trebuie să mănînce de trei 
ori pe zi? Sau, dimpotrivă, el trebuie să rămînă „Un artist al 
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foamei”? Răspuns la Ancheta Apostrof.  Apostrof, 8, nr. 7-8, 
iul.-aug. 1997, p. 15-16. 

Fabule despre perfecţionism (I-II). Interviu realizat de Raluca 
Alexandrescu.  Observator cultural, nr. 57, 27 mar.-2 apr. 2001, 
p. 18-19; nr. 58, 3-9 apr. 2001, p. 18-19.  

Cine a gãsit cutia neagrã a bicicletei sau Literatura românã 
trebuie sã iasã din orfelinat. Răspuns la ancheta realizată de 
revista Echinox.  Echinox, 3 apr. 2001, p. 2. 

A fost Sehelbe şi 89, 74% sincer : Interviurile Gazetei: Azi, 
Adrian Oţoiu, scriitorul celebru-discret. Reporter: Mihaela 
Mihalea.  Gazeta de Maramureş, 2, nr. 25, 1 iun. 2003, p. 12. 

Scapin, Fabrizio.  „Maramureşul nu e un muzeu” : (Fabrizio 
Scapin, realizatorul filmului Maramureş, de vorbă cu Adrian 
Oţoiu).  Nord literar, 1, nr. 5, oct. 2003, p. 9, 13.  

„Intelectualii români au o oroare sacră faţă de emoţie”. 
Interviu realizat de Iolanda Malamen.  Ziua, 12, nr. 3372, 12 
iul. 2005, p. 18.  

Nimic cald, nimic tactil, nimic erotic. A consemnat Cristian 
Pătrăşconiu.  Orizont (Timişoara), 17, nr. 11, nov. 2005, p. 4-5, 13.   

Jurnalism cultural şi/sau critică literară? (III) : [anchetă].  
Observator cultural, 6, nr. 52, 23 feb.-1 mar. 2006, p. 6-7.  

Interview with ILE bursary recipient Dr Adrian Oţoiu.  
Ireland Literature Exchange, apr. 2006.  
http://www.irelandliterature.com/en/bus_inter1.asp.  

„Despre bloguri şi forţa lor” : [răspuns la ancheta realizată de 
Cătălin Sturza] „Roblogomania sau despre mania blogurilor în 
România”.  Cultura, 2, nr. 38, 7 sep. 2006, p. 18-19.  

„Hai să ne dematerializam!” : [răspuns la ancheta] „Politicile 
internetului”.  Cultura, 2, nr. 47, 9 nov. 2006, p. 14. 
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