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- Universitarul băcăuan Vasile Spiridon – una dintre vocile critice 
de  autoritate ale României contemporane –  a publicat la Editura Eikon 
(2020)  volumul de eseuri „Hexagonale”, în care, după cum o arată și titlul, 
explorează și analizează diverse fațete ale fenomenului cultural francez cu 
finețea și umorul care fac parte din binecunoscutu-i stil.  
Absolvent al Facultății de Filologie a Universității din București, 
conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, Vasile Spiridon a publicat 
până acum un număr impresionant de volume de critică și istorie literară: 
„Cuprinderi” (1993); „Nichita Stănescu. Monografie” (2003); „Viziunile 
<învinsului de profesie> Nichita (Cosmicitate în lirica stănesciană)” 
(2003) ; „Perna cu ace I (Din vremea <obsedantului deceniu>) (2004); 
„Gellu Naum. Monografie” (2005); „Înscriere pe orbită. O cronică a prozei 
contemporane” (2008); „<La mijloc de Rău și Bun>. Identitate spirituală 
românească în diacronie” (2008) ; „Apărarea și ilustrarea poeziei” (2009); 
„Ceasul fără rost. Fragmente din corespondența antumă. 2011-2015” (în 
colaborare cu regretatul Luca Pițu). Nu mai puțin importante sunt cele 
peste o mie de  articole și studii publicate de autor în presa literară sau în 
volumele unor congrese internaționale, iar numeroasele premii obținute de 
Vasile Spiridon de-a lungul timpului atestă – dacă mai era nevoie – 
prețuirea de care se bucură în mediul academic și scriitoricesc: Premiul 
„Balcanica” (Brăila, 2007); Premiul „Nichita Stănescu” (Ploiești, 2010); 
Premiul „G. Călinescu” (Onești, 2018); Premiul „G. Ibrăileanu” (Roman, 
2019); Premiul Opera Omnia „Tudor Arghezi” (Tîrgu-Jiu – Cărbunești, 
2019). 
Cu un ochi atent, de calofil și connaisseur  al artelor plastice, universitarul 
băcăuan a vizitat și evaluat o serie de expoziții de anvergură din Orașul-
Lumină, despre care vorbește în  „Spații expoziționale hexagonale”, 
capitolul III. Astfel, „Dada Africa. Sources et influences extra-occidentales” 
deschisă la Muzeul Orangerie (2017-2018) este „bogată în artefacte și în 
informații”, iar organizatorii reușesc să creeze un parcurs „omogen și 



coerent” despre un fenomen cultural proteiform, subversiv, promotor al 
„primitivismului” stilistic al surselor creatoare africane. 
Așa cum spune Adrian G. Romilă în postfață, discursul  din acest volum 
este „multireferențial, pasionant, plezirist, deloc exhaustiv și lipsit de tușe 
definitive ori autoritare”, iar eu nu pot decât să ader la această opinie. 
Impregnat de spiritul cartezian care a modelat cultura franceză de-a lungul 
secolelor, francofilul Vasile Spiridon ne transmite prin recentul său volum 
– „Hexagonale”- o întreagă încărcătură de emoție și gândire. O invitație la 
reluarea lecturilor din autorii menționați, la vizionarea (chiar și pe Google) 
a tablourilor sau filmelor pe care le descrie, și – mai presus de toate – la un 
periplu în țara pe care atâția români au îndrăgit-o. 
Elena-Brândușa Steiciuc 
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- Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) informează că până la data 
de 27 iunie au fost confirmate 1.711 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care 
determină îngrijorare. 
Conform unui comunicat de presă, până la aceeași dată au fost raportate la 
INSP – CNSCBT un număr de 2.307 secvențieri. 
Cele 7 laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt: Institutul 
Cantacuzino, Institutul „Matei Balş”, MedLife, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”, CRGM al 
SCJU Craiova și „Pro Vitam” Sfântu Gheorghe. 
Au fost confirmate 1.711 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină 
îngrijorare, din care: cu varianta Alpha – 1.621 de cazuri, cu varianta Beta 
– 11, varianta Gamma – 22, varianta Delta – 57. 
Până la data de 27 iunie, rata de confirmare cu variante care determină 
îngrijorare a fost de 74%. 
INSP informează că au fost înregistrate și comunicate la INSP – CNSCBT 
31 decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determină 
îngrijorare (VOC), din care: 27 cu varianta Alpha, 3 cu varianta Gamma și 
unul cu varianta Delta. 

 

 

 


