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BIOGRAFIA 
 
Ioana Emanuela Petrescu s-a născut la 28.12.1941 la Sibiu şi s-a stins din viaţă la 1.10.1990 

la Cluj-Napoca. A fost critic, istoric şi teoretician literar, fiica Elvirei Popovici (n. Chiffa), 

profesoară, şi a istoricului literar Dimitrie Popovici, profesor la Universitatea din Cluj-

Napoca. Urmează şcoala primară şi liceul la Cluj-Napoca (bacalaureatul în 1959, absolventă 

a liceului „George Coşbuc”), iar apoi, Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” 

între 1959-1964, luându-şi licenţa cu o teză despre Aron Pumnul. După absolvire devine 

cadru didactic la Catedra de literatură română a Universităţii clujene, parcurgând întreaga 

ierarhie universitară, de la preparator (în 1964) la profesor (în 1990). Îşi susţine doctoratul în 

1974, cu o lucrare tipărită în acelaşi an: Ion Budai-Deleanu şi eposul comic, pentru care 

primeşte Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” al Academiei Române. În perioada 1981-1983, 

beneficiind de o bursă Fullbright, predă în SUA, la lectoratul român de la University of 

California, Los Angeles – experienţă consemnată în epistolarul american, publicat postum, cu 

titlul Molestarea fluturilor interzisă (1998). 

 

Debutează în Cercetări de lingvistică în 1966 cu studiul „Concepţia lingvistică a lui Aron 

Pumnul”. Colaborează la revistele „Tribuna”, „Echinox”, „Steaua”, „Vatra”, „Familia”, 

„Revista de istorie şi teorie literară”, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, „Limbă şi 

literatură”, „Cronica”, „Amfiteatru”, „Tomis”, ş.a. Dacă în domeniul cercetării Ioana Em. 

Petrescu a deschis un drum în investigarea operei lui Mihai Eminescu, ca profesor a creat, la 

Cluj, o şcoală de tineri şi meritorii exegeţi ai poetului. Pentru aceasta a trebuit să pună de 

acord şi să mobilizeze sincronic vocaţii eclectice – eminescolog prestigios (deşi se considera 

poetician, nu eminescolog, înscriindu-se, astfel, într-o arie mai largă de cercetare), poetician 

cu fler analitic şi imaginaţie speculativă, istoric literar redutabil. În 1989 „Uniunea 

Scriitorilor” îi acordă Premiul „Mihai Eminescu” pentru întreaga activitate. 

 

În 1972 Ioana Em. Petrescu inaugurează ediţia critică Studii literare de Dimitrie Popovici la 

Editura Dacia (volumele I-VI, 1972-1989). Paralel cu realizarea acestui proiect recuperator, 

şi-a conceput propriile scrieri drept replici virtuale la studiile tatălui său, cu precădere la cele 

eminesciene, într-o manieră „dialogică” – după cum mărturiseşte într-un interviu în 

„Tribuna”.  



Studiile Ioanei Em. Petrescu, sobre şi bine documentate, se concentrează, de regulă, asupra 

unei categorii de fapte literare considerate relevante dintr-o anumită perspectivă teoretică, din 

analiza lor rezultând o serie sau o structură semnificativă atât pentru autorul discutat, cât şi 

pentru epoca sau categoria căreia acesta îi aparţine. Adevărata statură critică a personalităţii 

sale se revelează abia în timp, în cultul devotat pe care i-l dedică foştii săi studenţi, încât 

astăzi Ioana Em. Petrescu apare ca una dintre cele mai strălucite figuri ale generaţiei sale. 
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