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Comunicat de presă

DOCUMENT EXTERN

Trilogia Codex Aureus, semnată de scriitorul Radu Silviu, va fi lansată la Târgul de Carte Alba Transilvana,
ediția a XII-a, 6-8 iunie 2019
Joi, 6 iunie 2019, de la ora 15.45, în Spațiul de evenimente al Târgului de Carte Alba Transilvana ce va avea
loc în perioada 6-8 iunie 2019, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia se va desfășura lansarea trilogiei Codex
Aureus, ce poartă semnătura tânărului scriitor Silviu Radu. Lansarea de la Alba Iulia face parte dintr-un turneu national
de promovare și se va bucura de prezența scriitoarei și jurnalistei Elena Loreta Popa, coordonator Relații Publice Muzeul
Național al Literaturii Române, care va prezenta atât trilogia, cât și pe autorul ei.
Codex Aureus este un fragment din tetraevangheliarul latin pe pergament realizat la comanda lui Carol cel
Mare (742-814), în anul 810. În anul 806 împăratul, încheind expedițiile militare de cucerire, s-a dedicat proiectelor
culturale, asistat de mari gânditori ai epocii. La curtea imperială din Aachen a întemeiat Schola Palatina, unde se studia
gramatica, retorica, greaca, muzica și scrierea caligrafică. La îndemnul savantului Alcuin a reformat lectura textelor
bisericești și a impus transcrierea în formă artistică a cărților religioase și juridice. Manuscrisul este o adevărată perlă, de
valoare inestimabilă, exemplar unic și rarisim, atât prin calitatea excepţională a ilustraţiei, cât şi prin faptul că a fost scris
integral cu cerneală de aur. Au fost realizate, din iniţiativă germană, două facsimile ale manuscrisului integral, la
München în 1967 şi la Lucerne în 2000. În literatura de specialitate maghiară şi română, fragmentul de la Alba Iulia care
aparține României este cunoscut şi sub numele Codex Aureus.
Subiectul trilogiei lui Silviu Radu este celebrul manuscris Codex Aureus. Când a început să scrie trilogia Codex
Aureus, Silviu Radu a spus: „M-am gândit că eu, ca cititor, n-aș vrea să las cartea din mână până nu ajung la ultima filă.
Aș citi pe nerăsuflate doar o poveste în care suspansul, istoria și acțiunea se îmbină deplin, fără să le pot vedea separat.
Cred că scrisul nu este o profesie, ci o pasiune care te consumă fără oprire, la fel de tare cum cred că doar un spirit liber
poate învinge timpul”, afirmă Silviu Radu.
Silviu Radu s-a născut la 29 iulie 1972 la Brăila. A urmat cursurile Liceului „Nicolae Iorga” din Brăila. A studiat
economia la Universitatea „Eftimie Murgu”, a absolvit Institutul Diplomatic Român, Colegiul Național de Apărare, Colegiul
Național de Afaceri Interne. A cochetat cu scrisul pe blogul personal din anul 2014. În 2017 a lansat la Brăila primul său
roman de ficțiune din trilogia Codex Aureus intitulat „Codex Aureus – Nume de cod”. În 2018, al doilea volum „Codex
Aureus – Cele 3 pergamente”. Tot atunci a apărut și varianta în engleză a primului volum. La începutul lunii aprilie 2019,
Editura Proilavia a scos pe piață și al treilea volum „Codex Aureus – Ultimul pion” ce va fi lansat și la Alba Iulia în cadrul
Târgului de Carte Alba Transilvana, organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba.
Intrarea la eveniment este liberă.
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