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„De-mi ţuci autograful aicea pe obraz ,  

n-am să-l mai spăl cu lacrimi  la nice un necaz...” 

(Florin Piersic şi Emil Lungeanu la Majestic în februarie 2008) 
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D. R. Popescu şi Emil Lungeanu oaspeţi la o lansare de carte  

la Biblioteca Metropolitană Bucureşti (29 ianuarie 2009) 
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REPERE BIOGRAFICE ŞI LITERARE 

 

Născut la 4 iunie 1958 în Bucureşti, Emil (Mihail) Lungeanu şi-a avut cel 

dintâi dascăl în l i tere pe propria mamă, filolog şi istoric, laureată a 

Academiei Române (1974), iar cultivator al gustului estetic pe părintele 

său, „pictorul florilor” Ion-Emil Lungeanu. Vocaţia astronomiei, căreia îi 

va plăti tribut o bună parte din viaţă (între altele e şi autorul unui Breviar 

astronomic mare cât cartea de telefoane) i-a rămas neîmplinită, ca şi 

şcoala viorii. Deşi cele mai timpurii preocupări artistice şi scrieri 

publicate datează încă din anii de şcoală (la 9 ani câştiga premiul I  la 

concursul Muzeului de Artă Populară al României, la 11 ani vorbea la 

radio despre arhitectura peisageră, iar la 16 îşi citea propriile versuri la 

televiziune), totuşi a debutat editorial relativ târziu, abia după absolvirea 

Colegiului Naţional „Sf. Sava” şi a Universităţii Bucureşti. Scurt timp a 

fost redactor onorific al revistelor Convorbiri literare şi critice şi Piaţa 

Universităţii (1990), iar astăzi e secretar general de redacţie al revistei 

Literatorul.    A mai semnat recenzii şi cronici în periodice (Steaua, 

Contemporanul, Luceafărul, Litere, Drama, Cafeneaua literară, 

Literatorul, Suplimentul literar-artistic T.L., Tomis etc) şi a fost prezent în 

emisiuni radio ori TV. Membru titular al Uniunii Scriitorilor – Asociaţia 

Scriitorilor Bucureşti, Emil Lungeanu a publicat pe parcursul ultimelor 

două decenii 25 volume de proză, teatru, eseistică, versuri, critică şi 

istorie literară, fiind totodată reprezentat în patru spectacole ale 

Teatrului Naţional Radiofonic şi şase spectacole-lectură. Scriitorul are 

referinţe critice în O istorie condensată a literaturii române 1880-2000 

(Henri Zalis, 2005-2006, respectiv ediţia II, 2007), Istoria literaturii 

române – Dramaturgia (Mircea Ghiţulescu, 2008), Enciclopedia marilor 

personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul 

timpului, vol. X “Scriitori şi Filosofi”, (Ion Văduva-Poenaru, Ion Rotaru, 

Mihai Cimpoi, Aureliu Goci ş.a. 2009), Dicţionarul scriitorilor români de 

azi (Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin 2011) etc. A fost nominalizat 

la Premiul Uniunii Scriitorilor cu romanul Profesorul de frig (2000), la 

Premiul UNITER cu spectacolul radiofonic Grajdurile lui Augias (2002), 

la Premiul Academiei Române cu monografia de istorie literară Fantoma 

Shakespeare (2010), respectiv distins cu Premiul “D’ale carnavalului” al 

Fundaţiei Spirit Românesc Pro-Arte pentru spectacolele-lectură 
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Profesor de frig, ofer meditaţii şi Moarte în cinci mutări (2009), Premiul 

de excelenţă al Editurii Rafet la Festivalul Naţional Titel Constantinescu 

pentru Fantoma Shakespeare (2010). Versatil şi inedit ca tematică şi tip 

de abordare, demersul literar al scriitorului rămâne în mod consecvent 

animat de nevoia imperioasă a punerii propriului condei în slujba unui 

profund umanism. Construcţiile de tip prospectiv şi parabolic, 

deghizările epice ale eseului şi polimorfismul, satira la turaţie maximă şi 

angajamentul etic sunt recurente în opere, alcătuind în ansamblu un 

adevărat cod literar personal, iar rafinarea frazării printr-un întreg 

repertoriu de tehnici stilistice l-a consacrat ca pe un autor dotat „cu un 

simţ special al proprietăţii cuvintelor” (Mircea Ghiţulescu), cu 

„rafinament şi nonconformism, eleganţă stilistică şi umor” (Alex 

Ştefănescu), cu „foarte multe tehnici, un om-orchestră” (George Anca), 

care „îşi teatralizează ideile” (Nicolae Georgescu) „combinând gluma cu 

erudiţia” (Horia Gârbea), „un enciclopedist în sensul înalt al cuvântului, 

un mânuitor de idei, de contexte intelectuale de primă mână, cu un 

umor suveran şi cu o foarte mare ştiinţă a fluidităţii frazei, un stilist 

redutabil” (Henri Zalis), cu „calitatea de a te captiva” (Florentin 

Popescu). 
 

 

Instantaneu luat la Uniunea Scriitorilor de fotograful Ion Cucu, 

autorul Literaturii române în imagini  
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OPERE 

 

 Eu, deodată  (versuri, Litera, 1989)  Ceasul lui Făt-Frumos (eseu, 

Institutul European, 1997)  Strict secret (roman, Evenimentul, 1999) 

 Profesorul de frig (roman, Evenimentul, 2000)  Metropolis (roman, 

Evenimentul, 2001)  Ereticii (roman, Evenimentul, 2001)  Grajdurile 

lui Augias  (Teatrul Naţional Radiofonic, 2002)  Steaua Polară (roman, 

Paco, 2003)  Graffiti  (roman, Paco, 2003)  Moarte în cinci mutări 

(teatru, Epoli, 2003)  Profesor  de frig, ofer meditaţii...  (teatru, Paco, 

2003)  Grajdurile lui Augias (teatru, Paco, 2003)  Graffiti  (serial, 

Teatrul Naţional Radiofonic, 2004)  De ce a rămas în urmă ceasul lui 

Făt-Frumos  (Teatrul Naţional Radiofonic, 2006)  Lecturi pe întuneric  

(critică, Bibliotheca, 2007)  Shakespeare’s Files (Teatrul Naţional 

Radiofonic, 2007)  Profesor de frig, ofer meditaţii (spectacol-lectură, 

Clubul Dramaturgilor, 2008)  Teoria relativităţii (spectacol-lectură, 

Teatrul de Comedie & Biblioteca Metropolitană Bucureşti, 2008)  

Teatru (teatru, Ghepardul, 2008)  Gramatica tăcerii, sau codul poetic 

al lui Costin Tănăsescu (critică, Semne, 2008)  Tartor în infernul 

comediei – Manierismul satirelor lui Dinu Grigorescu (critică, Tracus 

Arte 2008)  Tartor în infernul comediei – Manierismul satirelor lui Dinu 

Grigorescu (ediţia a doua, Ghepardul, 2008)  Războiul din Lună 

(teatru, Tracus Arte, 2009)  Beţe în roate (teatru, Ghepardul 2009)  

Şapte vaci slabe (spectacol-lectură Cenaclul Păstorel Teodoreanu, 

2009)  Moarte în cinci mutări (spectacol-lectură, Clubul Dramaturgilor,  

2009)  Dureri de cap  &  Mioriţa (spectacol-lectură, Cenaclul 

Literatorul, 2010)  Jurnalul lui  Henry Wilde (roman, Ghepardul, 2010) 

 Fantoma Shakespeare (istorie literară, Rafet, 2010)  Déjà  vu 

(teatru – 14 piese, Rafet, 2010)  Rapsod în miezul iernii – Introducere 

în poetica lui Constantin Marafet (critică, Scrisul Românesc, 2011)  

Însemnări în podul palmei (critică, Rafet, 2011)  Balaurul şi Mioriţa – 

Antologie de proză fantastică (colectivă, Eagle Publishing House, 

colecţia Antologiile Eagle – Fantasy Conworld, 2011)  Pescar în larg 

(critică, Granada, 2011)  Călător în Parnas – odiseea literară a lui 

Florentin Popescu (critică în versuri, Dacia XXI, col. „Scriitorii la ei 

acasă” 2011)  Gura lumii - Extracţii critice fără anestezie (critică, sub 

tipar) 
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PUBLICISTICĂ 

 

 Luceafărul, 7 octombrie 1989  Contemporanul, 2 februarie 1990  

Piaţa Universităţii, 1 aprilie 1990  Piaţa Universităţii, 29 aprilie 1990  

Suplimentul literar-artistic T.L. 16 iunie 1990  Convorbiri literare şi 

critice, 18-23 iunie 1990  Suplimentul literar-artistic T.L., 31 iulie 1991 

 Jurnal ABC, decembrie 1994  Tomis, februarie 1995  Tomis, 

martie 1995  Tomis, mai 1995  Tomis, august 1995  Tomis, 

octombrie 1995  Tomis, iunie 1998  Revista Radio, 30 septembrie - 

6 octombrie 2002  Mesaj literar, martie 2003  Contemporanul, iunie 

2003  Steaua, iulie-august 2003  Visuri nr. 3 /2004  Steaua, iulie-

august 2004  Universul radio, 18 noiembrie 2004  Steaua, iunie 

2005  Universul radio, 26 iunie 2006  Litere, noiembrie-decembrie 

2006  Drama, 1-2 /2008  Drama, 1-2/2009  Luceafărul de 

dimineaţă, 30 septembrie 2009  Cafeneaua literară, decembrie 2009 

 Literatorul, octombrie 2010  Sud, aprilie 2011 şi altele 

 

 

 

PREFEŢE ŞI EDIŢII ÎNGRIJITE 

 

 Prefaţă la volumul de versuri Himere de Pharos de Luminiţa Petcu, 

Editura Rafet, 2011 (Culesul fructelor de după Mircea Micu)  

Prezentare pe coperta antologiei memoriale Mircea Micu - Testament 

liric, Editura Rafet, 2011  Prefaţă la volumul de versuri Sângerând sub 

o vrajă de Constantin Kapitza, Editura Granada, 2011 (Priveşte-te în 

oglindă de departe)  Prefaţă la volumul de dramaturgie Maidanezii de 

Dinu Grigorescu, Editura Ghepardul, 2011 (Vaccinul antirabic al Dr. 

Grigorescu)  Prezentare pe coperta volumului de versuri Cronici 

şamanice de Mihail Gabriel Badea, Editura Rafet, 2011  Prezentare 

pe coperta volumului de versuri Meşterul visului de apă de Constantin 

Kapitza, Editura Antares, 2011  Prezentare pe coperta romanului În 

umbra diamantului de Ioana Cacoveanu, în curs de apariţie  

Prezentare pe coperta volumului de debut al Oanei Călin, în curs de 

apariţie 
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Oaspete la inaugurarea noului Teatru Eugen Ionescu din Slatina, 

cu Marcel Iureş, Mihai Dinvale şi Sanda Toma (26 noiembrie 2010) 
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REFERINŢE ÎN VOLUME 

 

 Encic lopedia mar i lor  personal i tăţ i  din is tor ia , ştiinţa şi 

cu l tura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni, volumul X  

Scriitori şi Filosofi, A–L (Marea Enciclopedie Română, Secţiunea I, 

Editura Geneze, 2009, pag.480-483)  Dicţionarul scriitorilor români 

de azi (Boris Crăciun, Daniela Costin, Edit.Porţile Orientului, 2011, 

pag. 290-291, 382)  O is tor ie  condensată a l i teratur i i  române – 

1880-2000 (Henri Zalis, Editura Bibliotheca, vol. I, 2005 pag.145 şi vol. 

II, 2006 pag. 221-226 şi pag. 262-265)  O istorie condensată a 

literaturii române – 1880-2000, ediţia a doua revăzută şi adăugită (Henri 

Zalis, Editura Bibliotheca, 2007, pag. 454, 587-590, 668-669 şi 672-673) 

 Is tor ia l i teratur i i  române  – Dramaturgia (Mircea Ghiţulescu, 

Editura Academiei Române, 2008, pag. 827-828)  Dicţionarul presei 

literare româneşti 1790-1990 (I. Hangiu, Edit. Fundaţiei Culturale 

Române,1996, pag.111)  Viaţa românească (vol. 99, 2004, pag. 252) 

 Limba română (Instit. de Lingvistică al Academiei Române, 1995, 

vol.44, pag. 62, 157)  Caragiale stelist – Careul dramaturgilor (Dinu 

Grigorescu, Edit. VOX, 2008, pag. 35-37, 80-81)  xxx (D. R. 

Popescu, post faţă  la  Fantoma Shakespeare, 2010)  xxx (Alex 

Ştefănescu, postfaţă la Ceasul lui Făt-Frumos,1997)  xxx (Simion 

Pop, postfaţă la vol. Eu, deodată, 1989)  Romancierul Everac (Paul 

Tutungiu, prefaţă la ediţia a doua Câteva feluri de dragoste de Paul 

Everac, Edit. Semne, 2002)  Vatră şi oameni în freamătul vremii 

(Victor Davidoiu, Editura Bibliotheca, 2001)  Aniversare 

semicentenară (Geo Călugăru, în vol. Răsfrângeri lirice, Editura Arvin 

Press, 2008, pag. 54)  The Impact of the United Nations human rights 

treaties on the domestic level (Christof H. Heyns, Frans Viljoen, The 

Hague, 2002, pag. 489)  Două scrisori (Dinu Grigorescu, în vol. 

Maidanezii, Editura Ghepardul, pag.14)  xxx (Henri Zalis, postfaţă la 

Steaua Polară, 2003)  xxx (Dinu Grigorescu, postfaţă la volumul 

Teatru, 2008)  xxx (Henri Zalis, postfaţă la vol. Călător în Parnas, 

2011)  Romanul în care mor (C. Tănăsescu, Ed.Brumar 2009)  
Virtualia 7 (Editura Pim, 2008, pag.113)  Elefantul (Dinu Grigorescu, 

Edit. Ghepardul, 2010, pag. 81-84)  Ne auzim la Majestic 2005–2007 

(album, Societatea Română de Radiodifuziune, pag. 22, 24, 33) şi altele 
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REFERINŢE ÎN PRESA SCRISĂ 

 
 

 Un manuscris în aşteptarea editorului : “De ce rămâne în urmă 

ceasul lui Făt-Frumos” (Alex Ştefănescu, Flacăra – “Maşina de scris”, 7 

martie 1995)  Emil Lungeanu – Gramatica tăcerii, sau codul poetic al 

lui Costin Tănăsescu (Victoria Milescu, în Sud, sept.-oct. 2008)  
Basmul  ş i  gnoza  (Evelina Cârligeanu, în Tomis, aprilie 1998)  
Rigoare şi ficţiune (Nicolae Havriliuc, în Teatrul azi, no. 3–4 / 

2011, pag.146-147)  Joc voios în parabole şi farse (Constantin 

Paraschivescu, în Teatrul azi, no. 5-6 / 2011, pag. 246-248)  Recurs 

romanesc la ravagiile frigului  (Henri Zalis, în Contemporanul, 10 mai 

2001)  Ba avem dramaturgie ! (Horia Gârbea, în Săptămâna 

financiară – “Despre cărţi, numai de bine”, 5 octombrie 2009, pag.31)  
O lectură memorabilă  (Henri Zalis, Azi Cultural – “Paradigme critice”, 

10 ianuarie 2000)  Semnificaţia unei opţiuni  (Victor Atanasiu, în 

Suplimentul literar-artistic al T.L., 24 martie 1990)  Cărţile săptămânii 

– Emil Lungeanu „Fantoma Shakespeare”, Edit .Rafet, istorie literară 

(Horia Gârbea, în Luceafărul de dimineaţă, 13 octombrie 2010)  
Clubul Dramaturgilor (Jana Morărescu, în Drama 1-2/2008)  În 

Metropolis cu Emil Lungeanu  (Ion I. Brătianu, România Mare, 10 mai 

2002)  Sămânţă de pace cu Moş Crăciun  (Henri Zalis, în Vox Art – 

“Lumina tiparului”, no.1 din noiembrie 2003)  Valsul dramaturgilor 

(Violeta Tanasă, în Cronica română, 5 iunie 2008)  Clubul 

Dramaturgilor – 26 mai 2008 (Adrian Mihalache, Drama no.1-2 din 

2008, pag. 241-242)  Cărţile săptămânii – Emil Lungeanu „Războiul 

din Lună”, Editura Tracus Arte şi „Beţe în roate”, Editura Ghepardul, 

teatru (Horia Gârbea, în Luceafărul de dimineaţă, 23 septembrie 2009) 

 Întâlnire la Biblioteca Sadoveanu  (Gabriela Hurezean, în Tineretul 

liber, 27 ianuarie 1990)  Pe cine premiază Uniunea Scriitorilor ? 

(Adevărul, 26 iul. 2001)  Gala premiilor UNITER  (Teatrul azi, 3 – 4 – 5 

/ 2003)  Prima piesă de teatru dedicată şahiştilor : “Moarte în cinci 

mutări” (Gambit – “Premiere absolute în România”, august 2003)  
Cărţile săptămânii – Emil Lungeanu “Gramatica tăcerii sau codul poetic 

al lui Costin Tănăsescu”, Edit. Semne (Horia Gârbea, Luceafărul de 
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dimineaţă, no. 29/2008  “Şcoala de la Târgovişte” în secvenţe 

contemporane (Henri Zalis, Litere, “Recitiri”, noiembrie-dec. 2003)  
Clubul Dramaturgilor (Elena Roşu, în Drama, 1-2/2008, pag. 241, 244) 

 Cenaclul revistei “Luceafărul” (Luceafărul, 8 aprilie 1989)  Flacăra 

pentru minte, inimă şi literatură - Semnal (Flacăra, 3 martie 1989)  
Clubul Dramaturgilor – 26 mai 2008 (George Genoiu, în rev. Drama 

no.1-2 din 2008, pag. 242)  Pro memoria - breviar cultural (Astra, 

aprilie 1989)  Info (Doina Mandaj, în Universul Cărţii, aug.- sept. 

2001)  Clubul Dramaturgilor (Mircea Ghiţulescu, în Drama no.1-2/ 

2008, pag.241-242)  Lirice (Alexandru Bărbuţă, Scânteia tineretului, 

27 mai 1989)  Martin Abramovici  în t re  « Moravuri & profeţii » şi « 

Purgatoriul poemului » (Ceahlăul, 19 ianuarie 2005)  Clubul 

Dramaturgilor (C. Popa Venerus, în Drama, 1-2/2008, pag. 242)  
Invitaţie în labirint (Evelin Fonea, Realitatea evreiască - Meridiane 

culturale 16 nov.-31 dec. 1999)  Că de n-ar fi, nu s-ar auzi  (Irina 

Soare, în Universul radio din 10-16 iulie 2006)  Clubul Dramaturgilor 

(George Radu Serafim, în Drama, 1-2 din 2008, pag.243)  Ne auzim 

la Majestic – Emil Lungeanu (Rev. Radio România no.128 din 3 mai 

2007)  Bookfest 2007 (Litere no.6-7 iunie-iulie 2007)  Societatea 

Scriitorilor Târgovişteni în casă nouă (Litere no.1 ianuarie 2008)  
Clubul Dramaturgilor (Emil Mladin, Drama 1-2/2008, pag. 243)  
Gramatica tăcerii (Violeta Tanasă, în Cronica română, 20 iunie 2008, 

pag.6)  Petele luminii (Grid Modorcea, în Tricolorul, 4 noiembrie 2009) 

 Pledoarie pentru limba română (Literatorul, octombrie 2009)  
Sfârşitul nu-i (de acceptat când e) aici ! (Paula Romanescu, în Viaţa 

medicală, 21 noiembrie 2008)  Lector (Cafeneaua literară no.7 din 

iulie 2008)  Cenaclul Literatorul (Literatorul, decembrie 2009)  
Cenaclul Literatorul (Literatorul, ianuarie 2010)  Lansare de carte – 

“Romanul în care mor” (Gabriela Zăvălaş-Anghel, în Argeşul no.648 din 

5 ianuarie 2010)  Cenaclul Literatorul (Literatorul, martie - mai 2010) 

 Z.C.R. Addenda (Mihai Sarca-Bălţăţeanu, Sensul Râmnicean, 4 sept. 

2010)  Citeşte ! (Lucia Verona, Săptămâna financiară, 18 octombrie 

2010)  Cărţile săptămânii (Horia Gârbea, în Luceafărul de dimineaţă, 

20 octombrie 2010)  Will din Stratford - negustorul incult (Horia 

Gârbea, în Săptămâna financiară- Biz Show, 25 oct.2010)  Fantoma 

Shakespeare a bântuit prin Metropolitană (C.L. Cafeneaua literară, 
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noiembrie 2010)  Cărţi şi autori – Ceasul lui Făt-Frumos (Gheorghe 

Păun, Argeş Expres, 23 dec. 2010)  Zilele Culturii Râmnicene (Spaţii 

culturale no.12 sept.-oct. 2010)  Emoţii şi elogii pentru Victor Cilinca 

(Viaţa Liberă, 2 iunie 2009)  Enciclopedia marilor personalităţi (Cornel 

Galben, în Ateneu, 8 martie 2010)  Cărţile săptămânii – Cine-a 

scufundat Titanicul ? (Horia Gârbea, în Luceafărul de dimineaţă, 6 

aprilie 2011)  Doctore, iar mă doare o carte – Emil Lungeanu 

diagnosticat de criticii săi (Constantin Marafet, în Muntenia de Buzău, 

15-30 aprilie 2011)  Debut editorial – Luminiţa Cristina Petcu 

(Muntenia, 15-31 ian. 2011)  Emil Lungeanu - Fantoma lui 

Shakespeare (Florentin Popescu, în Sud, aprilie 2011)  Dincolo de 

cuvinte (Vasile Ghinea, TVSAT Rm.Sărat, 15 august 2011)  Culesul 

fructelor de după Mircea Micu (Armonia, Portalul Saltmin Media, 18 

august 2011)  Antologia de proză fantastică < Balaurul şi mioriţa > şi 

romanul SF <Curtezana onestă şi astrologul > de Voicu Bugariu, 

lansate la BookLand (Agenţia de Carte.ro, 14 aprilie 2011)  Tîrgul 

Naţional al Cărţii de Poezie (Jurnal de Bucureşti – weekend, 21-22 mai 

2011)  Doctore, iar mă doare o carte – Emil Lungeanu diagnosticat de 

criticii săi (Const. Marafet, Muntenia de Buzău, 15-31 mai 2011)  
Mărturisire de credinţă faţă de frumos şi adevăr (Iulia Deleanu, 

Realitatea evreiască, 1-23 iunie 2006)  Lucian Hetco, rev. Agero, 

Stuttgart  Dramaturgia română rămâne marea Cenuşăreasă a 

literaturii, spun criticii literari (Cotidianul, Ultima oră, 28 sept. 2009)  
Doctore, iar mă doare o carte – Emil Lungeanu diagnosticat de criticii 

săi (Const. Marafet, în Muntenia, 13 iunie 2011)  Doctore, iar mă 

doare o carte – Emil Lungeanu diagnosticat de criticii săi (Constantin 

Marafet, Muntenia de Buzău, 15-31 iulie 2011)  Fantoma 

Shakespeare (Cătălin Stoia, Şapte seri)  Nominalizări la Uniune 

(Observator cultural no.75 din iulie 2001)  Doctore, iar mă doare o 

carte – Emil Lungeanu diagnosticat de criticii săi (Const. Marafet, în 

Muntenia de Buzău, 1-15 iul.2011)  Fantasy & Science Fiction 

(Michael Haulică, Observator Cultural, 12 august 2011)  Debut 

editorial – Luminiţa Cristina Petcu (Jurnalul de Vrancea, 23 ianuarie 

2011)  Festivalul de creaţie literară Titel Constntinescu / Fenomenul 

Marafet (Muntenia de Buzău, 18 august 2011)  Scriitori târgovişteni în 

casă nouă (Elena-Alexandra Oprescu, Dâmboviţa, 17 dec. 2007)  
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Culesul fructelor de după Mircea Micu – prefaţa noului volum de poezie 

Himere de Pharos publicat de Luminiţa-Cristina Petcu (Emanuel Pope, 

Cititor de proză – Republica Artelor, 9 feb.2011)  Doctore, iar mă 

doare o carte – Emil Lungeanu diagnosticat de criticii săi (Const. 

Marafet, Muntenia de Buzău 1-15 august 2011)  O înscenare titanică 

(Horia Gârbea, Săptămîna Financiară – Biz Show, 20 mai 2011)  
Afară-i vopsit gardul (Mircea Pricăjan, Aşa nu! no.12 din mai 2011  Şi 

eu am fost la Rîmnicu Sărat ! (Florin Dochia, Spaţii culturale no.7-8 / 

2010)  Revista revistelor - Sud (Radu Costea, Pro Saeculum, 15 

aprilie - 1 iunie 2011, pag.158)  BookLand (2) : Eagle Publishing  

House (Bursa mondenă, 15 aprilie 2011)  Iniţiativa Caraman – Teatrul 

Românesc în România (Ziua de Constanţa, 19 aug. 2011)  Carte, 

editură, poezie la Râmnicu Sărat. Constantin Marafet : poezia 

provinciei, provincia poeziei (Const. Stancu, Reţeaua literară, 12 august 

2011)  Emoţii şi elogii pentru Victor Cilincă (Marius Ţuca, în Viaţa 

Liberă, 2 iunie 2009)  Interviu cu scriitorul Constantin Marafet (Const. 

Stancu, în Agero, Stuttgart, sept. 2011)  Mircea Micu (Virginia Mehes, 

în rev. Observatorul, Toronto, Canada, 25 august  2011) şi altele 

 

 
 

Cu Horaţiu Mălăele la noul său atelier de caricatură (22 oct. 2010) 
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REFERINŢE ÎN PRESA AUDIOVIZUALĂ 

 

 

 O idee pe zi pentru România (Alexandru Mironov, Radu George 

Serafim, TVR-1, 17 iulie 2001)  Punct şi de la capăt (Cătălin Ţârlea, 

TVR-2, 27 martie 2000)  Lecţia de privit (Radu George Serafim, TVR-

2, 29 noiembrie 2003)  Jurnal cultural (TVR Cultural, 21 octombrie 

2010  Viaţa cărţilor (Anca Duţu, Radio România Cultural, 11 ianuarie 

2000)  Jurnal cultural (TVR Cultural, 6 iunie 2008)  Mediateca - 

Structurile umanului (Constantin Vişan, Radio România Cultural, 11 mai 

2001)  Revista Teatrului Naţional Radiofonic (Marina Spalas, Radio 

România Cultural, 4 octombrie 2002)  Clepsidra cu imagini (Radu 

George Serafim, TVR-2, 6 februarie 2002)  Practic matinal (Leonard 

Miron, ediţia 6 iulie 2001, TVR-1)  Ataşatul cultural  (C. Vişan, Radio 

România Cultural, 28 decembrie 2001)  Revista Teatrului Naţional 

Radiofonic (Irina Soare, Radio România Cultural, 21 noiembrie 2004)  
Tentaţii culturale (C. Vişan, Radio România Cultural, 3 august 2001)  
Editorial  (Mirela Nicolae, Radio România Cultural, 13 februarie 2002)  
Revista Teatrului Naţional  Radiofonic (Irina Soare, Radio România 

Cultural, 25  iunie 2006)  xxx (Vanda Florea, Radio Lynx, Iaşi, 16 

decembrie 2009)  Jurnal cultural (TVR-Cultural, 20 iunie 2008)  
Jurnal cultural (TVR-Cultural, 15 decembrie 2008)  Comorile oraşului 

(Cezar Lungu, TVRM, octombrie 2010)  Dincolo de cuvinte (Vasile 

Ghinea, TVSAT, 13 august 2011) 
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REFERINŢE ÎN PRESA ON-LINE 

 

123people.co.uk  agenda.liternet.ro  agentiadecarte.ro (Silvian 

Floarea la Clubul Dramaturgilor, 29 mai 2011 – şi altele)  
alba247.com  allbookstores.com(SUA)  altmarius.ning.com(SUA)  
Amazon.com  amosnews. ro  argesexpres.ro  argesmedia.ro  
asb.ro  ateneu.info  audioz.ro  aurel-maria-baros.ro  
autenticpromotion.ro  balinferi.wordpress.com  Barnes & Noble. 

com  biblioteca-gds.org.ro  bmb.ro („Emil Lungeanu Fantoma 

Shakespeare – prima monografie românească despre cea mai mare 

enigmă din istoria literaturii”, 20 oct. 2010)  bookfinder.com  book-

land.ro  Books-A-Million  books-google.it  bursamondena.ro  
carasseverin247.com  cartesiarte.ro  carte.ubix.ro  carti.ro  

cartiortodoxe.ro  catalog.bnrm.md  centrul-cultural-pitesti.ro  

cititordeproza. wordpress.com (Biblioteca Cititor de Proză)  
comandacarti.ro  comunicatedepresa.ro  cookstown.org  

costyconsult.wordpress. com („Cartea în cetate. Rapsod în miezul 

iernii”, 13 august 2011)  Cotidianul.ro („Dramaturgia românească 

rămâne marea Cenuşăreasă a literaturii, spun criticii literari”, 28 sept. 

2009)  criterii.ro  cronicaromana.ro  Dambovita.ro  dictioplus.ro 

 dochia. bravepages.com (Revista nouă – Florin Dochia)  ebay.com 

 eteatru.ro  library.ethz.ch (ETH Bibliothek, Zürich)  euroinst.ro  

extracarti.ro  filecrop.com  filespart.com  forum.AcasaTV.ro  
giconet.tl (Gh. Florescu „Obsesii culturale”)  hasdeu.md /ro (Biblioteca 

Municipală B.P.Haşdeu din Chişinău)  horiagarbea. blogspot.com  
hotfilesearch.com  ilazu.blogspot.com  imaginastore.com  

IndieBound  Informaţia.ro  junimeadigitala.ning.com („Confluenţe 

lirice”)  jurnaluldevrancea.ro  libraria.com.ro  librariaeminescu.ro 

 librarie.net  librarienicol.ro (Librăria Nicol)  literatura-in-

imagini.com (Literatura română în imagini – documentar)  Luceafărul 

Românesc,   2 aprilie 2008 („Întâlniri cu scriitori”)  

magazin.bloombiz.ro  magazin. myjob.ro  mebfind.com  

members.multimania.fr (Teatrul Tineretului Piatra Neamţ)  
mediafaxfoto.ro  mlr.ro (Muzeul Literaturii Române)  
munteniadebuzau.ro  my.opera. com  nautilus.ro (Liviu Radu, „O 

antologie cu o mioriţă”, 41/ iunie 2011)  newsmonster.ro  niuzer.ro 
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 observatorcultural.ro  o-carte-pe-zi.com  okazii.ro  old.bmms.ro 

 old.cotidianul.ro  openlibrary.org  opiesapezi. blogspot.com   
pipl.com (SUA)  poetica.ro  poezie.ro  port.ro  price.ro  pro-

saeculum.ro  ps2.ro  radiocultura.ro  radioromaniacultural.ro  
rapidog.com  regizorcautpiesa.ro (Gala Tînărului Actor, Mangalia, 31 

august - 3 sept. 2011)  reteaualiterara.ro  reteaualiterara.ning.com 

 revista-galileo.ro  revistaluceafarul.ro  rocultura.ro (Mugur Grosu) 

 romanianjewish.org  ro.netlog.com  saltmin.com  sapteseri.ro 

 scribd.com  scriitoriromani contemporani.com (Dicţionar elementar, 

Asociaţia Scriitorilor Creştini din România şi Asociaţia Română pentru 

Patrimoniu)  serialreaders.com  sfin.ro (Săptămîna Financiară)  
shopmania.ro  soniassony. hi5.com  srsff.ro  sst.bibliotheca.ro  

stirisibiu.ro  sursadestiri.ro („Citeşte !”, 15 oct. 2010)  suspans.ro  
teatrul-azi.ro  teenpress.ro  teislatina.ro (“Invitaţi din lumea teatrului” 

- Teatrul Eugen Ionescu din Slatina)  tnr.ssr.ro (Teatrul Naţional 

Radiofonic)  toateblogurile.ro  trilulilu-download.com  uniter.ro  

University of Michigan  viatabrailei.ro  wantedsoft.3xforum.ro  
wapedia.mobi/ro  wiezoekje.nl  wikipedia.org  ro.wordpress.com 

 zemrashqiptare. net (Albania)  ziuaconstanta.ro  ztb.ro  şi multe 

altele 

 
Invitat la Salonul literar de iarnă al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni 

 şi la lansarea celei de-a doua ediţii a  Istoriei condensate a literaturii 

române 1880-2000 cu Radu Cârneci, Henri Zalis şi Mihai Stan 
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Vorbind la Cenaclul „Nichita Stănescu” al criticului Victor Atanasiu 

(în prim-plan) la un an după debutul editorial (foto februarie1990) 
 

 
Două decenii mai târziu la inaugurarea Cenaclului „Literatorul” împreună 

cu Mircea Micu, Iulian Neacşu, Aureliu Goci, Grigore Mărăşanu, Paula 

Romanescu, Florin Costinescu şi prof. Ion Coja (19 noiembrie 2009) 
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        Eu, deodată 

                                    versuri, Edit. Litera, 1989 

        postfaţă de Simion Pop 

 

 

 

 

 

Debutul editorial, aproape simultan cu primul grupaj de poeme publicat 

de revista Luceafărul, a venit abia după şaisprezece ani de la cele mai 

timpurii versuri apărute în revistele de gimnaziu, astfel că titlul ar putea 

foarte bine să ascundă o ironie. E singurul volum semnat de scriitor cu 

ambele prenume, ulterior renunţând la cel de-al doilea spre a se evita 

confuzia cu binecunoscutul regizor de teatru Mihai Lungeanu, vărul său, 

de patru ori laureat al Premiului UNITER.  „Deh, e un adevăr trist că şi 

marii oameni au uneori rude mărunte, de la Dickens citire”, i-a explicat 

mucalit scriitorul lui Matei Vişniec când i-a fost prezentat. Simion Pop, 

salutând debutul, vestea un navigator pornit în căutarea unei Americi 

lirice „persuasiv, programat, predestinat la cursă lungă”, având ca 

instrumente de bord „radarul inteligenţei, sentimentele computerizate 

(...) şi binoclul prin care îşi priveşte cu benefică spaimă sinele.” Mai 

exigent cu inspecţia navei, criticul Victor Atanasiu semnala devieri ale 

busolei sub influenţa polului magnetic stănescian şi o „imagistică 

simbolistă de mult desuetă”, dar şi semne evolutive de bun augur : „Am 

citit astfel, în manuscris, o plachetă a poetului net superioară celei 

tipărite” (era vorba de Misterul din port, manuscris pe care criticul l-a 

pierdut). Volumul de debut, şi aşa subponderal din născare, a mai fost 

subţiat un pic şi de cenzură, cea mai pitorească dintre amputări fiind 

probabil extirparea unui Jurnal de vânătoare transilvană  pe motiv că 

gurile rele l-ar fi putut interpreta drept o aluzie la scandalul accidentului 

de vânătoare petrecut tocmai atunci în Dolj, unde primul-secretar şi 

vicele său se împuşcaseră oleacă tovărăşeşte, probabil antrenându-se 

pentru apropiata Revoluţie.  
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La Biblioteca Academiei cu Lucian Chişu, directorul Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, Mircea Micu şi George Radu Serafim (15 ian. 2008) 

 

 
La decernarea Premiilor „Dimitrie Bolintineanu” (24 octombrie 2009)   
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        Ceasul lui Făt-Frumos 

        eseu, Edit. Institutului European, 1997 

        postfaţă de Alex Ştefănescu  

 

 

 

 
 

„Ceasul lui Făt-Frumos este o probă de hermeneutică degajată, pe 

itinerarii variate, de la analiza funcţiilor cognitive ale basmului şi a 

invariantelor tematice (motivice) până la microscopia limbajului narativ, 

mizând pe efectul spectacular al intuiţiei personale a autorului. 

Finalitatea acestui periplu à la légère e însă cât se poate de serioasă :  

reconstituirea unei structuri mentale profunde, care va fi stat la originea 

basmului ispirescian. În relictele folclorice, Emil Lungeanu caută o lume 

vie. Adevărată antropologie naratologică ! (...) O primă şi salutară 

precauţie pe care şi-o ia autorul este despărţirea de maeştri, adică de 

tot compendiul formulărilor apologetice intrate în uzul didactic, 

supralicitate, absolutizate (şi transformate în consecinţă în canoane 

indestructibile). Dimpotrivă, simulând ingenuitatea lectorială şi 

disimulându-şi logistica sub aparenţele frazării joviale (în definitiv, nu e 

aceasta chiar tehnica pedagogiei paremiologice ?!), Emil Lungeanu 

desfăşoară o maieutică de tip socratic. (...) Într-un anume sens, cartea 

lui Emil Lungeanu este ea însăşi o călătorie iniţiatică spre miezul 

experienţelor umane funda-mentale, fizice şi metafizice (...), o « carte 

de recitire » al cărei foarte important merit este de a autentifica 

imaginarul folcloric prin gnoza epocii moderne.” (Evelina Cârligeanu) 

Mai pe scurt, ceea ce tatonează eseul este enigma intersectării 

basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (dar şi a altora 

de acelaşi model din folclorul universal) cu provocările cosmologiei 

moderne în aşa-numitul „paradox al gemenilor”. „Este o exegeză liberă, 

savantă şi digresivă în acelaşi timp, dovedind erudiţie şi fantezie, 

rafinament şi nonconformism, eleganţă stilistică şi umor(...) Ni se oferă, 

s-ar putea spune, un Pseudokyneghetikos al vremii noastre.” (Alex. 

Ştefănescu) Aşa cum vor dovedi scrierile de mai târziu, această 

manieră personală divulgă o adevărată preocupare a autorului de a-şi 
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menaja cititorii, dificultăţile problematicii fiind compensate „cu eleganţă, 

dar şi cu umor, pentru a ne da iluzia că nu ne pretinde nici un efort 

intelectual”. Tot o iluzie că nu i se pretinde nici un „efort” în contul 

editării i-a fost dată şi autorului, iniţial asigurat ritos că unica satisfacţie 

datorată în schimb avea să fie însăşi publicarea ei, dar mai apoi 

zdravăn urecheat pentru „ingratitudine” (ba chiar boicotat ani de-a 

rândul), spre a învăţa pe viitor lecţia că singura cultură naţională 

promovată azi de noii mandarini e cea a şpăgii. Deşi gata de a fi 

publicată în două săptămâni, cartea a apărut cu chiu cu vai abia după 

trei ani, şi încă mutilată, cu titlul original amputat  de redactori 

(„pesemne după chipul şi asemănarea propriei lobotomii”, comenta 

autorul) în dispreţul contractului de editare. Oarecum restauratoare ar 

putea fi considerată – eventual – reluarea problematicii ei în formulă 

dramatică, nouă ani mai apoi, prin spectacolul radiofonic intitulat  De ce 

a rămas în urmă ceasul lui Făt-Frumos (2006). Nici traducerea în 

franceză realizată de prof. Virginia Bogdan n-a avut o soartă mai bună, 

rămânând nepublicată până în ziua de azi. În schimb, a  cunoscut o 

mare răspândire, de la Universitatea Michigan din Statele Unite şi până 

la Argeş Expres, cotidian care o mai saluta încă în ediţia din 25 ianuarie 

2011, adică la 14 ani de la lansare : „Titlul anterior aparţine unei 

delicioase cărticele-eseu publicată în 1997 în Colecţia <Texte de 

frontieră> a Institutului European din Iaşi, de Emil Lungeanu. Este vorba 

despre o foarte minuţioasă analiză a basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi 

viaţă fără de moarte cules de Petre Ispirescu de la tatăl său (...) Basmul 

are vreo unsprezece pagini, cartea lui Emil Lungeanu are fix o sută, cu 

cuprinsul 102, şi putea fi şi mai elaborată. Ideea centrală, sugerată deja 

în titlu, este cea a interpretării straniului basm din perspectiva teoriei 

relativităţii, în particular a celebrului paradox al gemenilor, zis şi al lui 

Langevin (...) cu trimiteri din literatura veche până la Fericitul Augustin şi 

de aici iarăşi la fizica modernă. Multe alte motive mitologice şi folclorice 

sunt considerate în cartea în discuţie cu o naturală erudiţie (şi cu un 

umor pe alocuri irezistibil). (...) Mă opresc, căci multe ar mai fi de spus, 

recomandând însă cu mare căldură cartea şi, de ce nu, recitirea 

basmului cel atât de special”. (Gheorghe Păun)   
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         Strict secret 

         roman, Edit. Evenimentul, 1999 

 

 

 

 

 

 

Ancheta epică a ipoteticelor mecanisme ale blestemelor pe care eroul 

din Strict secret o întreprinde în formulă Umberto Eco aduce o premieră 

a genului odată cu acest roman de un encic lopedism luxur iant , în 

comparaţie cu care mai târzia monografie O istorie a blestemului  a lui 

Dan Horia Mazilu (2001) pare un spot publicitar. „Nimeni, în ultimele 

decenii, nu a produs la noi, răsfrânt în ţesătura unei complicate poveşti 

de aproape cinci sute de pagini, studiul epic dedicat mecanismelor 

feroce învestite să distrugă persoane neconvenabile puterilor din 

umbră” (Henri Zalis), demersul lăsând să transpară „ideea că opera de 

creaţie dispune de fondul moralistic izbăvitor”. Livrescul a fost dus la 

extrem, experimentând metatextualismul până la autoscopia 

personajelor, care ajung să conştientizeze realitatea naturii lor de agenţi 

ai autorului, opera literară fiind astfel echivalată cu însăşi Creaţia lumii, 

cu o Sefer Yeţirah. Pe cale de consecinţă, textul se contaminează el 

însuşi de la propriul transport ideatic, suferind mutaţii maligne ce 

declanşează o apocalipsă a cuvintelor, dezagregarea lor treptată în 

sens escatologic până la vidul de limbaj („orizontul cuvintelor”). „Fără să 

abandoneze caracterul romanesc cu suspansurile inerente ale unui 

policier, cartea este un tratat uluitor despre descântece şi blesteme, 

despre magia în special albă, şi face conjecturi ameţitoare”(Paul 

Everac). Alţi comentatori au văzut în romanul Strict secret „despărţirea 

de păşunism a culturii române, integrarea culturii române în rostul 

marilor valori universale (...) o trudă teribilă de a divulga marile secrete 

care ne stăpânesc (...) care sintetizează întreaga problematică a omului 

la sfârşit de secol.” (Paul Tutungiu) De remarcat că întreaga cazuistică 

a blestemelor cu care eroul îşi documentează prospecţia este autentică, 

începând cu nefasta garsonieră de la originea poveştii (din dezlegările 
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autorului, prototipul a fost o bucătărie de bloc din cartierul bucureştean 

Militari pe fereastra căreia în decurs de un deceniu se aruncaseră 

succesiv, în mod inexplicabil, trei locatari). La fel ca şi eroul căzut 

victimă încălcării unui tabu („secret” şi „sacru” având aceeaşi rădăcină 

în sanscritul chakra – oricât l-ar fi intrigat titlul romanului pe un Mihai 

Ungheanu), manuscrisul pare să se fi „molipsit” cumva el însuşi, fiind 

distrus accidental în timpul editării. Apoi, printr-o ironică coincidenţă cu 

numele editurii, a venit rândul altor evenimente mai mult sau mai puţin 

ciudate, o parte din tirajul depozitat în subsolul editurii căzând pradă 

unei inundaţii, iar alta – unei spargeri nocturne, opera vreunui cititor 

înrăit  ce-şi pierduse probabil răbdarea tot căutând prin librării 

intruvabilul roman. N-a lipsit mult ca directorul editurii să-şi facă praf 

maşina transportând de la Câmpina şpalturile cărţii, atunci când a 

pierdut o roată ; îşi va mai pierde apoi sediul editurii şi chiar propria 

locuinţă. Să fi venit oare tot din aceeaşi cutie a Pandorei şi năpastele ce 

aveau să-l lovească pe autor, principalul „vinovat” ? Pe lângă această 

serie neagră, ratarea publicării traducerii lui George Anca pare, în orice 

caz, un adaos derizoriu. 
 

  
Cătălin Ţârlea prezentând romanul Strict secret  în ediţia din  27 martie 

2000 a emisiunii „Punct şi de la capăt” difuzată de TVR – 2 
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George Anca, preşedintele Academiei Internaţionale Mihai Eminescu, 

prezentând romanul Strict secret  la Biblioteca Naţională Pedagogică 

 

 
Autorul vorbind la lansarea primului său roman la Librăria C.Nottara 

din Capitală (13 decembrie 1999) 
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        Profesorul de frig 

        roman, Edit. Evenimentul, 2000 

 

 

 

 

 

 

Mai transparent decât în Strict secret, destule pagini biografice se lasă 

ghicite şi în Profesorul de frig, fie şi judecând exclusiv după dedicaţie. 

Romanul însă, cu oraşul său halucinant şi glaciar ajuns sub stăpânirea 

haitelor de câini, aduce o parabolă a dezumanizării în formula unei 

înlănţuiri de naraţiuni cu profil voltairean, anecdoticul fiind taxat filozofic. 

Impresia generală este  „de t ravest i , de traiect himeric, de strategii în 

manieră eugenionesciană şi argheziană, în care izul demolator 

apelează la asociaţii culturale, ispăşire satirică, batjocură subţire valabilă 

fără vehemenţă” (Henri Zalis). Din perspectivă moralizatoare, acestei 

cărţi  „îi revine meritul, deloc neglijabil, de a fi descalificat o atmosferă 

îngăduită, de a fi stimulat răsturnarea de raporturi valorice. (...) Maliţia 

funcţionează la turaţie maximă, rolul ei principal fiind acela de a percuta 

consimţirea.” În oraş, circulaţia pietonală se conformează strict traseelor 

fixe şi orarelor din „Mersul Câinilor”, ghid anual tipărit după modelul 

feroviar. Comerţul cu organe a devenit un mod de supravieţuire banal, 

jurnalele de ştiri transmit regulat „Topul sinuciderilor”. Eroii nu mai au 

nume proprii, ci doar tehnonime potrivit cu specializarea muncii 

(Profesorul de frig, Stăpâna Uscătorului de Păr, Cititorii de Contoare, 

Crescătorul de Bani etc.). Climatul general de t r iv ia l i ta te  

instituţionalizată, birocratism triumfător, provizoratul şi debandada îşi 

dau mâna într-un ameţitor carusel, trecerea în revistă a întregului 

cortegiu de turpitudini silind scriitura la un adevărat test de lapidaritate. 

La o radiografie mai atentă a romanului, se pot distinge şi vertebre din 

strigoiul lumii îngropate în Strict secret, locuinţa pentru care eroul îşi 

sacrifică zadarnic un rinichi fiind una şi aceeaşi cu garsoniera 

blestemată din romanul anterior, iar profesorul de matematică S. 

Tăblaru sfârşind şi el tot prin defenestrare în virtutea aceleiaşi bizare 
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tradiţii suicidare. De altfel, numele lui nu e decât o nouă anagramă 

adăugată seriei „albaştrilor” din Strict secret (vezi Al. Struba, B.Lăstaru, 

S.Turbală, St. Balaur etc.), unde procedeul era simptomatic pentru 

surprizele criptografice pe care ţi le rezervă textul pretutindeni 

(bunăoară, propoziţia „E descrisă în Gellu Naum, Zenobia.” din cap. 53 

ar putea deghiza chiar parafa „Scrisă de Emil Lungeanu”). Nominalizat 

la Premiul Uniunii Scriitorilor în 2001, romanul va fi transpus şi în 

versiune dramatică sub titlul Profesor de frig, ofer meditaţii... (2003). 

 

 

 

 

 

 
 

Paul Everac  „interceptat” de Constantin Vişan (Radio România 

Cultural) la lansarea romanului  Profesorul de frig  (26 aprilie 2001) 
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        Metropolis 

                                    roman, Edit. Evenimentul, 2001 

 

 

 

 

 

 
Denunţarea manipulării, a capcanelor noilor tehnologii IT şi a drogului 

„realităţii virtuale” capătă în Metropolis o neaşteptată dimensiune 

politică de maximă actualitate, alegerea insularei Irlande ca loc al 

desfăşurării evenimentelor fiind lesne explicabilă în contextul european 

de la finele sec. XX. Evoluţia malignă a eroului Justin O’Neill, specialist 

la o firmă de cercetări genealogice private din Dublin, este urmărită pas 

cu pas cu metoda unei foi de observaţie clinică, iar magia ambianţei 

celtice locale funcţionează ca mediu ideal în favorizarea confuziei între 

realitate şi iluzie. Căzut în plasa unui nou joc pe calculator aparent 

nevinovat, el se îmbolnăveşte psihic devenind o fantoşă la cheremul 

sforarilor atentatului pus la cale împotriva propriului său amic, senatorul 

McNamara. Surpriza apariţiei în acest peisaj irlandez autentic a unei 

monede de aur din legendara serie contrafăcută Horea Rex Daciae 

(diversiune ticluită de nobilimea maghiară pentru compromiterea lui 

Horea în faţa augustului său protector de la Viena) întinde o neaşteptată 

ramură transilvană ce ispiteşte la suspectarea unei parabole la adresa 

naţionalismului centrifug în opoziţie cu gravitaţia unionistă a Metropolei 

europene. Altminteri, dacă observi că scrisorile despre „le fameux 

Horiah”  trimise împăratului Jozef al II-lea de Brissot de Warvile 

fuseseră publicate în 1785 chiar la Dublin, această extensie transilvană 

e mai puţin exotică decât pare în context. În orice caz, răscrucile de 

acest fel de pe traseul naraţiunii îi oferă cititorului prilej să aleagă, după 

gust, „între o carte de acţiune (şi e adevărat că se citeşte cu sufletul la 

gură) şi (...) un fascinant roman, inteligent politic.” (Ion I. Brătianu) „Nu 

ştiu mulţi scriitori care să se fi încumetat la o asemenea paradigmă a 

progresului-regres, perfect şi minuţios motivată.” (Paul Everac) 
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În dimineaţa lansării romanului Metropolis, intervievat în direct de 

Leonard Miron la emisiunea „Practic matinal” din 6 iulie 2001 (TVR–1) 
 

 
George Radu Serafim despre lansarea romanului Metropolis  în ediţia 

din 17 iulie 2001 a emisiunii „O idee pe zi pentru România” (TVR–1) 
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         Ereticii 

                                     roman, Edit. Evenimentul, 2001 

 

 

 

 

 

          

Tot exotic şi prospectiv este şi romanul Ereticii, de astă dată climatul 

fiind unul londonez veritabil, iar povestea pretextând de fapt un manifest 

împotriva contrafacerii is tor ie i  l i terare . Generic desemnaţi ca 

„eretici”, adversarii de azi ai dogmei oficiale a paternităţii operei 

shakespeariene sunt vânaţi în taină şi reduşi la tăcere unul după altul 

de o rocambolescă unitate de elită ai cărei ofiţeri fanatici îşi articulează 

cu dezinvoltură dialogul din replici de împrumut ale personajelor Marelui 

Will. Subversivă ea însăşi, desigur, publicarea romanului la Bucureşti 

are drept urmare alertarea respectivului „Birou de Operaţiuni Literare”, 

oprirea tipăririi unui „al doilea volum” şi măsuri urgente pentru 

confiscarea exemplarelor deja lansate în circulaţie, „intervenţia” 

servindu-i de fapt romancierului ca procedeu epi logal  inedit.  

„Ereticii nu este o carte dintr-un domeniu familiar scriitorului român. 

Domnul Emil Lungeanu a evadat într-o zonă care e europeană într-un 

înţeles foarte înalt (...) şi face acest exerciţiu într-un fel absolut 

senzaţional. (...) încât îmi vine să zic că până la urmă eretici vor fi 

numai aceia care n-o vor citi.” (Henri Zalis)  Fragmente din roman au 

fost prezentate şi în lectura autorului la Televiziunea Română în cadrul 

emisiunii Clepsidra cu imagini din 6 februarie 2002. Aceleiaşi 

problematici shakespeariene de ordin biografic, autorul îi va mai dedica 

ulterior piesa Peler inaj , prezentată de Teatrul Naţional Radiofonic sub 

titlul Shakespeare’s Files (2007), şi ampla monografie de istorie literară 

Fantoma Shakespeare (2010). 
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Cu Matei Vişniec la lansarea volumului Domnul K eliberat (27 nov. 

2010) 
 

 
Prezentând volumul Secvenţe din istoria ţării de David Reu la prima 

lansare, alături de Grigore Zanc şi dr. Florin Rotaru (26 iunie 2008) 
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                                   Grajdurile lui Augias 

       Teatrul Naţional Radiofonic, 2002 

        teatru, Edit. Paco, 2003 

 

 

 

 

 

Un gen diferit de contestaţie aduce balamucul „de cinci stele” din 

comedia Grajdurile lui Augias, specializat în vindecarea de dramaturgie 

şi alte „maladii” ale artiştilor. Directorul sanatoriului explică unui vizitator 

organizarea pe secţii a stabilimentului : „Cazurile de dramaturgi sunt în 

general recuperabile. Bolnavul doar dramatizează lucrurile. Mai grav e 

cu actorii, categorie de psihotici care joacă teatru în roluri nescrise”. 

Terapia de şoc constă în îndobitocirea prin reclamele difuzate la radio 

(„radioterapie”), respectiv în cultivarea dezmăţului publicitar, derizoriului 

şi kitsch-ului agresiv, readaptarea pacientului la mizeria cotidiană fiind 

concepută după principiul reciclării gunoiului. De altfel chiar din 

domeniul salubrităţii este însăşi onomastica personajelor în frunte cu 

eroul Geo Cataristea („gunoierul Pământului”), dr. Pubelea şi prof. dr. 

Tobogancea. Comisia medicală de examinare controlează „progresele” 

pacientului cu întrebări din operele marilor pornografi contemporani  

(„Astea-s întrebări elementare, Cataristea. Cultură generală !”) sau din 

domeniul futbolistic („Pentru care fază jucată de Bălaşa s-a cerut 

sancţionarea arbitrului ?”) şi teste de memorie despre programele 

canalelor de telenovele sau din repertoriul maneliştilor. Cote maxime ale 

grotescului atinge şi repertoriul stagiunii prezentat de secretarul literar al 

teatrului, bazat pe „adaptări, prelucrări şi remix-uri după opere clasice, 

aduse la zi în pas cu moda” : Ultima noapte de sex, întâia noapte de 

război, Titanic-rock, Un e-mail pierdut („cu Dandanache în rol de 

hacker”), Opera de trei euro, Concert live din muzică de Bach, sau Şase 

personaje în căutarea unui sponsor. Spectacolul cu versiunea 

radiofonică a comediei (2002) a marcat prima colaborare cu regizorul 

Mihai Lungeanu şi a fost nominalizat la Premiul UNITER („Aici pare să 

fie o afacere de familie”, remarca pe scenă Ion Caramitru la gala de 

 



 35 

atunci), cu Dan Condurache în rolul principal. La opt ani depărtare de 

premiera Teatrului Naţional Radiofonic, spectacolul încă îşi mai găsea 

ecouri puternice, bunăoară acest comentariu din 8 iulie 2010 editat în 

Forum Romania Inedit, secţiunea e–teatru.ro  : „Văd că momentul Mihai 

Lungeanu s-a încheiat fără o capodoperă a teatrului românesc de după 

1990 : Grajdurile lui Augias de Emil Lungeanu ! În schimb, ne-am putut 

delecta cu o altă bijuterie a teatrului radiofonic, Valsul câinilor ! Două 

piese uluitoare, cu acţiuni şi personaje bizare, într-o montare 

ireproşabilă şi interpretări actoriceşti de excepţie ! Felicitări !”  Astăzi, în 

vitrina online eteatru.ro, piesa figurează în topul primelor 20 din 

dramaturgia contemporană românească (A se vedea şi www.tnr.srr.ro 

sau www.Forum Acasă TV.ro – „T.N.R.  Mari Spectacole – Grajdurile lui 

Augias de Emil Lungeanu”). 

      

 
 

La lectura piesei Grajdurile lui Augias  cu actorii Dan Condurache, Mihai 

Dinvale, Julieta Strâmbeanu, Carmen Tănase, Florin Anton, Anne-Marie 

Ziegler, Bogdan Caragea, Mircea Dascaliuc, Orodel Olaru  şi echipa de 

regizori şi realizatori ai Teatrului Naţional Radiofonic (vara 2002) 
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Spectacolul-lectură cu frisonul dramatic Profesor de frig, ofer meditaţii   

 la Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor (jos, criticul şi istoricul literar 

Mircea Ghiţulescu încălzind motoarele evenimentului) 
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          Profesor de frig, ofer meditaţii... 

          teatru, Edit. Paco, 2003 

          spectacol-lectură, Clubul Dramaturgilor, 2008 

 

 

 

 

 

Transpunerea dramatică a romanului iniţial a introdus personaje 

suplimentare şi un final diferit, ce nu mai lasă întredeschisă nici o portiţă 

iluziilor. „Replici inteligente, dialog spumos, firesc, stenic. Planul 

realităţii şi planul metafizic se prind într-un joc special, dincolo de graţia 

cu care mânuieşte scriitorul situaţiile şi personajele fiind un munte de 

învăţăminte adunate în zeci de ani, adică multă cunoştinţă de carte. 

Numai un intelectual de o anume ţinută putea scrie o asemenea piesă. 

Mersul câinilor care a înlocuit mersul trenurilor este magistral.” (Elena 

Roşu) Spectacolul-lectură în care textul a fost prezentat în premieră la 

Clubul Dramaturgilor (2008), cu Răzvan Vasilescu în rolul principal, a 

stârnit nu puţine controverse legate de disponibilitatea unei versiuni 

scenice. „Este o piesă existenţială, este o tragicomedie, nu chiar o 

trecere din realism în suprarealism, ci într-un hiperrealism care devine 

fantasmă. (...) Domnul Dinu Grigorescu a punctat foarte bine o filiaţie cu 

Bulgakov. Eu văd absurdul existenţial al racilelor sociale, al propensiunii 

slave ca o dimensiune dincolo de realitate (...) Înscenarea o văd foarte 

posibilă în multe feluri regizorale.” (Jana Morărescu) „Piesa a fost 

splendid interpretată, sunt replici spumoase, inteligente, am savurat 

poantele. La sfârşit deznodământul nu cade ca o lovitură de teatru, 

pentru că ne aşteptăm la acest sfârşit (...) dacă adoptăm un stil de 

teatru care există la sfârşit de Ev Mediu, în care toate scenele prin care 

trece personajul principal coexistă” (Adrian Mihalache) „Este o piesă 

scrisă de un autor care ar trebui să fie celebru acum şi pe care personal 

îl consider un autor foarte important, din păcate prea puţin cunoscut. 

(...) Emil Lungeanu şi-a dramatizat romanele şi a făcut-o atât de 

bine.Foarte mulţi prozatori români au ratat dramatizarea. Delavrancea 

cu nuvela Hagi Tudose este un caz ilustru. (...) Piesa are un balans 
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extraordinar între realism şi suprarealism. Secvenţele sunt atât de bine 

scrise şi atât de bine rezolvate din punct de vedere lexical, încât nu se 

mai vede pragul care depăşeşte fotografia după realitate.” (Mircea 

Ghiţulescu) Piesa a primit Premiul „D’ale carnavalului” al Fundaţiei Spirit 

Românesc (2009) 

 

 
 

Răzvan Vasilescu la Clubul Dramaturgilor, cap de afiş în spectacolul-

lectură cu piesa Profesor de frig, ofer meditaţii (26 mai 2008) 
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        Steaua Polară 

          roman, Edit. Paco, 2003 

          postfaţă de Henri Zalis 

 

        

   

 

 

Manifestul pentru restaurarea morală a omului este reluat în romanul 

(sau mai degrabă nuvela) Steaua Polară, unde imobilismul frontului 

dobrogean şi regularitatea de ceasornic a salvelor de tun inamice trase 

doar de formă („în dungă, ca din clopotniţă”) zugrăvesc un tablou al 

mecanizării şi al artificialului stării de beligeranţă. Retrospecţia şi 

reveriile lirice ale eroului Aliodor Dositei, magicul popular local, amplifică 

senzaţia de război ireal, unicul inamic fiind foametea pe care cele două 

tabere  şi-o potolesc prânzind împreună de Crăciun, urmând ca 

ostilităţile să fie reluate a doua zi. Adăugată reperelor politice şi militare 

ale iernii 1916, savoarea limbajului arhaizant şi a regionalismelor 

certifică autenticitatea. Documentarea din mărturii ale epocii a inclus şi 

o inedită corespondenţă olografă de familie a amiralului Const. 

Negoescu (comandantul de atunci al flotei de operaţii pe Dunăre) 

achiziţionată de autor, valoroasă în primul rând prin informaţiile inedite 

despre cauzele ciudatei retrageri a frontului german de pe linia 

Babadag, ce salvase Dobrogea.  „Revelaţie ! Steaua Polară este o 

străfulgerare epică de un lirism răvăşitor. (...) În landul plin de buruieni 

al prozei româneşti de după potopul din decembrie´89, Steaua Polară 

este un crin de esenţă nobilă, iar Emil Lungeanu, autorul romanului, un 

îmblânzitor de cuvinte într-un timp în care limbajul nu-i decât un pustiitor 

şi tulbure izvor de neînţelesuri. Nu credeam că (şi) astăzi se mai pot 

scrie cărţi în care să te cufunzi cu sufletul şi să nu te mai dezmeticeşti 

din vârtejul lecturii până la liman. (...) Sunt norocoasă de a fi descoperit 

un scriitor adevărat în vremea asta cu multe farfarale.” (Paula 

Romanescu) 
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         i 

         Graf f i t i  

         roman, Edit. Paco, 2003 

         teatru în serial, Teatrul Naţional Radiofonic, 2004 

 

 

 

 

 
Similar construcţiei maligne din Strict secret,  tot un tipar eshatologic  

dar dintr-o perspectivă complet diferită are şi micul roman Graffiti, o 

parabolă a vechii contradicţii teologice dintre predestinare şi teodicee. O 

misterioasă epidemie de inscripţii vandalizează interioarele sediului unei 

companii, ridiculizând sistemul de pază. Şi totuşi, o paradoxală 

dispoziţie a directorului general, echivalentă pildei evanghelice cu grâul 

şi neghina, îi opreşte totuşi pe angajaţi să treacă la asanarea clădirii 

(„Nu curăţaţi mâzgălelile, căci odată cu ele distrugeţi şi pereţii. Lăsaţi-le 

acolo unde sunt până la termenul planificat pentru Renovarea Generală, 

când actuala zidărie va fi oricum înlocuită în întregime.”) Terorizat de 

progresia flagelului, de ancheta administrativă şi inspectorii de personal 

ce-l suspectează pe nedrept de neglijenţă, paznicul Dominic Gramma 

decide în ultimă instanţă să adauge pe ascuns cu propria mână 

inscripţiilor anonime, înmulţindu-le în timpul serviciului de noapte. Astfel, 

eroul însuşi ajunge, paradoxal, să contribuie la distrugerea lumii pentru 

a-i grăbi reconstrucţia. Adaptarea ulterioară a romanului în formula unui 

serial de teatru radiofonic (2004), cu Dan Condurache în rolul principal, 

va experimenta închiderea circulară a poveştii prin transpunerea ei ca 

vis al eroului. „Un spectacol-parabolă cu o tematică incitantă şi extrem 

de actuală. O poveste plină de suspans ce naşte controverse, ridică 

probleme şi propune soluţii paradoxale şi surprinzător de lucide. 

Personaje construite cu minuţiozitate şi cu siguranţa cunoaşterii 

resorturilor psihologice şi filosofice ale existenţei umane.” (Irina Soare) 
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La Casa Oamenilor de Ştiinţă cu acad. Gheorghe Păun şi poeţii Paula 

Romanescu şi Ion Horea 
 

 
Cu Elena Bălan şi Ion Dodu Bălan (11 februarie 2008) 
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         Moarte în cinci mutări 

         teatru, Edit. Epoli, 2003 

         postfaţă de Elisabeta Polihroniade 

         spectacol-lectură, Clubul Dramaturgilor, 2009 

 

 

 
 

Surprinzător de exotic e nu doar decorul, dar şi subiectul ineditei „farse 

în alb-negru” Moarte în cinci mutări, „prima din ţara noastră şi poate din 

lume” dedicată şahului (Elisabeta Polihroniade) şi celor care, „punându-

şi cu îndrăzneală în joc propria soartă, s-au opus să-i fie dat şah mat 

gândirii libere”, scurtă piesă „în care sunt duse cel mai sus calităţile 

dramaturgului–replica fluentă, ironia, suspansul şi inventivitatea în 

conducerea acţiunii” (Horia Gârbea), desemnându-l pe autor ca pe „un 

specialist al loviturilor de teatru. Intriga este inedită şi rezolvarea cu totul 

neaşteptată. Unde mai pui că e şi o piesă de actualitate despre războiul 

secret al grupărilor din Afganistan care utilizează drept acoperire jocul 

de şah. Emil Lungeanu e un virtuoz al farsei”. Repertoriul islamic şi 

realismul contextului social-politic al epocii de prohibiţie talibană a 

sportului minţii (1996-2001) se conjugă ca procedee de autentificare 

într-un text „documentat până în vârful unghiilor cu elemente de 

atmosferă afgană, inclusiv cuvinte specifice. Nici nu se putea altfel, 

pentru că autorul e dotat cu un simţ special al proprietăţii cuvintelor, 

fiind probabil un c i t i tor  vicios şi un şahist aşijderea – căci la Kabul 

vieţile se joacă la o partidă de şah” (Mircea Ghiţulescu). Iar criticul a 

ghicit corect, autorul fiind într-adevăr deţinător al diplomei de excelenţă 

în şah „Millenium” din 2001 decernată de marea maestră internaţională 

Elisabeta Polihroniade. Spectacolul-lectură în care piesa a fost 

prezentată în premieră la Clubul Dramaturgilor (2009), cu Marius 

Manole în rolul principal, a prilejuit şi paralele cu contextul românesc : 

„Felicitări din toată inima ţării autorului care a putut să scrie asemenea 

piesă ! E prima piesă cu acest subiect, care de fapt ne atrage atenţia că 

fiinţa naţională a ţării e împinsă în ilegalitate. Şi dovadă că am dreptate, 

tocmai de aceea scriitorul a scris în parabole. (...) Felicitări ! E fantastic ! 

E  prima dată când aud aşa ceva, e prima dată când se face un pas 
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spre reocuparea locului pe care inteligenţa românească laică şi 

religioasă îl merită de drept (...) ascunsă, acoperită de cei ce vor să ne 

facă să credem că suntem nimica. Ba suntem, suntem cineva ! Numai 

că ne trebuie mai mulţi scriitori ca acest om şi mai multe echipe de 

actori precum cea din seara asta – pentru că actorul, când vrea, ne 

transmite mai multe decât a scris autorul.” (Ioan Turenschi) Tot ca o 

„parabolă politică” o descifrează şi Grid Modorcea, „un fel de evadare 

dintr-un iad asemănător celui descris de Corneliu Vasilescu (...) de la 

Galeria Galateca.” În fine, alte vederi au fost mai nuanţate : „Piesa 

include şi această faţetă de parabolă, dar nu e doar o parabolă. Este 

foarte ciudată şi inteligentă în acelaşi timp, o farsă tragică cu happy 

end, adică e paradoxală.” (Jana Morărescu) Piesa a primit Premiul 

„D’ale carnavalului” al Fundaţiei Spirit Românesc Pro-Arte (2009) 
 

 
 

Afişul spectacolului Moarte în cinci mutări la Muzeul Literaturii Române 
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Primind Premiul Fundaţiei Spirit Românesc Pro-Arte cu prilejul 

premierei spectacolului-lectură cu piesa Moarte în cinci mutări  

(Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor, 26 octombrie 2009) 
 
 



 45 

 
 

 
 

Alături de Mircea Albulescu (3 martie 2008) şi de Stela Popescu 

(21 aprilie 2008) la matineele săptămânale ale Majesticului 
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        De ce a rămas în urmă ceasul lui Făt-Frumos 

        Teatrul Naţional Radiofonic pentru copii, 2006 

        2 CD 

 

 
 

 

Conceput ca o „repovestire după Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 

moarte”, spectacolul realizat de Teatrul Naţional Radiofonic (2006) reia 

în tipar dramatic original vechea problematică interdisciplinară lansată 

de eseul din 1997. Noutatea adusă de regizorul Mihai Lungeanu prin 

dedublarea Povestitorului (interpretat alternativ de Eugen Cristea şi 

copilul Andrei Ţârdea), o premieră în domeniu, amplifică inspirat 

sugestia decalajului de timp produs de vitezele luminice ale Calului 

Năzdrăvan. Alt artificiu original este împachetarea poveştii în ambalajul 

unui reportaj despre o enigmatică raclă din străvechime conţinând „doar 

câţiva pumni de ţărână”, dezgropată de arheologi şi expusă la muzeu, 

frapant de asemănătoare aceleia din ruinele fostului palat părintesc în 

care Hârca aşteptase întoarcerea eroului. „În formula piesei cu 

Povestitor (un comper care leagă între ele scenele disparate prin spaţiu 

şi timp, dar o face cu multă inteligenţă şi umor), Emil Lungeanu reia 

ciudata poveste populară românească a fătului care nu vrea să se 

nască fără promisiunea eternităţii. Este o călătorie în timp explicată 

modern prin categoria de spaţiu-timp cu ajutorul unor inserţii de 

specialitate din Luceafărul lui Eminescu şi Tunelul oranj al lui Nichita 

Stănescu, ba chiar şi cu citate din Odiseea. Emil Lungeanu ne invită să 

parcurgem un traseu diacronic în istoria civilizaţiei”. (Mircea Ghiţulescu) 

Spectacolul radiofonic bipartit prezentat în premieră în iunie-iulie 2006, 

cu o distribuţie de excepţie (Florian Pittiş, Valentin Teodosiu, George 

Ivaşcu, Adela Mărculescu, Eugen Cristea, Jeanine Stavarache, Julieta 

Strâmbeanu, Izabela Neamţu),  a prilejuit şi producerea unui dublu CD. 
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Imprimarea scenariului  De ce a rămas în urmă ceasul lui Făt-Frumos  

în studiourile „Alfred Zirra” ale Radiodifuziunii Române cu actorii 

Valentin Teodosiu, George Ivaşcu şi Florian Pittiş 
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        Lecturi pe întuneric 

        critică literară, Edit. Bibliotheca, 2007 

 

 

 

 

 

În bună parte, volumul trebuie considerat o antologie de critică, anume 

în măsura în care a inclus şi o selecţie din publicistica anterioară 

semnată de autor în diverse periodice literare. Altminteri, aparenţa 

memorialistică a titlurilor alese pentru primele două părţi (Patru întâlniri 

cu Henri Zalis, respectiv masca ovidiană Amintiri din exilul la Tomis) 

poate induce în eroare cu uşurinţă. Dar datarea cronicilor grupate în 

secţiunea a doua, cel puţin, corespunzătoare perioadei 1995-98 când 

autorul colaborase cu revista Tomis, nu mai lasă loc de îndoială. Ar mai 

rămâne de ghicit doar despre ce exil personal putea fi vorba, cea mai 

plauzibilă explicaţie fiind legată probabil de despărţirea de iluziile 

postdecembriste adusă în acei ani de farsa promovării şi editării eseului 

Ceasul lui Făt-Frumos. 
 

 
La alegerile Uniunii Scriitorilor din 23 noiembrie 2009 (foto Mediafax) 
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         Shakespeare’s Files 

         Teatrul Naţional Radiofonic  în colaborare cu 

         Festivalul Internaţional Shakespeare, 2007 

         CD 

 

 

 
 

Fie şi pus sub un titlu dezavuat de autor, spectacolul realizat de T.N.R. 

după piesa Pelerinaj a avut darul să readucă în actualitate provocarea 

lansată cu şase ani mai înainte prin romanul Ereticii.  Amenajată acum 

în formulă dramatică, problematica a fost chemată la rampă în chipul 

unui conflict ocazionat de un circuit turistic cu ghid la Stratford-upon-

Avon („această Mecca a teatrului şi poeziei”) în toiul festivităţilor 

tradiţionale de Sf. Gheorghe. Ridiculizată de obiecţiunile şi interpelările 

unui agasant Gică-contra din grupul de turişti, care denunţă vehement 

mitul biografic shakespearologic oficial, ghida cheamă în ajutor 

intervenţia „lăncierilor” (engl. spear = lance) din „Brigada Hamlet”, o 

caricatură inchizitorială modernă menită să prevină orice atentat la 

cultul „Lebedei de pe Avon”. Detaliu accesibil doar unui cunoscător al 

scrierilor lui Emil Lungeanu, numele ghidei coincide în mod semnificativ 

cu al agentei Angela Gordon din romanul înrudit Ereticii. „Pentru cine nu 

ştie, trebuie să spunem că Emil Lungeanu este şi un eminent 

shakespearolog.” (Mircea Ghiţulescu) „Regizorii trebuie să-l joace ! 

Scriitorul e complet şi parabolic, oferind cititorilor şi exegeţilor surprize 

literare (teatrale) de maximă originalitate (...) Realitatea vine spre autor 

ca un cal pe tabla de şah, executând salturi imprevizibile. Are un mod 

foarte personal de a scrie teatru.” (Dinu Grigorescu) Spectacolul 

Shakespeare’s Files, produs în colaborare cu Festivalul Internaţional 

Shakespeare şi prezentat în premieră în aprilie 2007 în interpretarea 

actorilor de la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova (cu Ilie 

Gheorghe, Mirela Cioabă şi Valer Dellakeza în rolurile principale), a 

prilejuit totodată şi producerea unui CD. 
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         Teatru 

         teatru, Edit. Ghepardul, 2008 

                                     postfaţă de Dinu Grigorescu 

 

 

 

    

 

Volumul reuneşte primele şase piese ale dramaturgului consacrate 

până în 2008 editorial sau radiofonic, având aşadar un caracter 

antologal. „Lungeanu muşcă din realitate hălci întregi şi le asezonează 

cu erudiţia şi ironia lui extrafină, oferindu-ne pe tavă  subiecte din  cele 

mai insolite. De la Kabul la Stratford-on-Avon, dramaturgul provenit din 

prozator ne introduce într-un univers tragicomic unde mişună eroi viabili, 

profund umani în măreţia sau abjecţia lor, fără a imita pe nimeni – şi o 

face cu o forţă nestăvilită.” (Dinu Grigorescu)  

 

 
Lansarea volumului Teatru la Uniunea Scriitorilor  

(Lucia Verona, Mircea Ghiţulescu, Emil Lungeanu şi Dinu Grigorescu) 
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Oaspete al Editurii Geneze, în compania poeţilor Ion Văduva-Poenaru, 

Aurelian Chivu şi George Theodor Popescu  (februarie 2008) 
 

 
Împreună cu Florentin Popescu, Radu Cârneci, Lidia şi Ion Lazu după 

participarea la emisiunea TVRM  Ilinca Dumitrescu şi invitaţii săi 
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        Gramatica tăcerii  

        sau codul poetic al lui Costin Tănăsescu 

                                    critică literară, Edit. Semne, 2008 

 

 

 

 

 

Deşi a supune analizei scriitura unui nou poet apare mai degrabă ca un 

divertisment du dimanche în cazul unui profesionist al prozei decât ca 

un demers critic în toată puterea cuvântului, unii totuşi s-au grăbit să ia 

în serios acest sport (Horia Gârbea), taxând Gramatica tăcerii ca pe un 

lux nemeritat de poetul vizat, fie el şi consacrat de un Mircea Micu sau 

Virgil Diaconu. Alţii, mai toleranţi, au găsit cartea ca pe un exerciţiu critic 

liber dar responsabil încercat „la modul cel mai atent şi minuţios, 

procedând la o serie de asocieri şi legături ţinând de o aproape 

luxuriantă disponibilitate şi vivacitate a criticului, spre norocul de 

necontestat al poetului. Parcursul actului critic capătă treptat virtuţile 

unei creaţii literare în sine, realizată cu vioiciune de spirit, cu nerv, 

abundenţă de informaţie, ironie, umor. (...) Stabilirea unor paralelisme 

între Costin Tănăsescu şi alţi autori devine o bună ocazie pentru 

iniţierea în laboratorul de creaţie al acestora ajungându-se la adevărate 

lecţii practice de poezie. (...) Dincolo de acestea, se află decodificarea, 

diagnosticul clar aplicat unei poetici care protestează ardent când tace 

(...) Recenta carte a lui Emil Lungeanu se citeşte cu plăcere  şi 

in teres  ca un scenariu alert cu dezvăluiri fulminante în final, poezia lui 

Costin Tănăsescu putând fi şi un excelent pretext  pentru jubilaţiile 

unui spirit cultivat, fin, debordant.” (Victoria Milescu) „O bijuterie care n-

are morgă scorţoasă academică, ci este un concept scris cu har ce se 

citeşte cu plăcere autentică şi interes” (Gabriela Zăvălaş). „Sunt foarte 

interesat de felul cum ştie Lungeanu să facă comentarii critice. Puţini 

sunt, în opinia mea, scriitorii tineri sau mai puţin tineri care să aibă 

atâtea disponibilităţi cum are Emil Lungeanu (...) Este un scriitor 

complex foarte interesant ; cred că, dacă am avea mai mulţi de acest 

fel, cultura noastră ar fi mai bogată.” (Radu Cârneci) 
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Instantanee de la lansarea volumului de critică literară Gramatica tăcerii  

alături de Florentin Popescu, Henri Zalis şi Costin Tănăsescu 

(20 iunie 2008) 
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                                   Tartor în infernul comediei –   

        Manierismul satirelor lui Dinu Grigorescu 

        critică literară, Edit. Tracus Arte, 2008 

 

 

 

 

 

Reuniunea festivă dedicată celei de-a 70-a aniversări a dramaturgului 

Dinu Grigorescu şi a 50-a pentru scriitorul Emil Lungeanu a avut parte 

de surpriza „scoaterii din pălărie” a acestei monografii ce-şi aştepta 

prilej pentru a veni pe lume (lansarea oficială la Teatrul de Comedie 

având loc şase luni mai apoi). În ciuda rarităţii tematice evenimentul a 

fost trecut cu vederea de tartorii criticii „infernale”, incomodaţi probabil 

de problematica foarte specială a esteticii manieriste sau, mai degrabă, 

frustraţi. 
 

 
 

Dubla aniversare Dinu Grigorescu & Emil Lungeanu din iunie 2008, cu 

dr. Florin Rotaru, directorul general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 

şi cu actorii Cristina Deleanu, George Mihăiţă şi Eugen Cristea 
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Lansarea monografiei Tartor în infernul comediei şi spectacolul-lectură 

din 15 decembrie 2008 de la Teatrul de Comedie din Bucureşti 
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      Tartor în infernul comediei –  

                                  Manierismul satirelor lui  Dinu Grigorescu 

      critică literară, Edit. Ghepardul, 2008 

      ediţia a doua 

 

 

 

 
 

Tot fără ecouri cunoscute a rămas şi reeditarea studiului comediografic 

amintit, semn că, la scara spectacolului de groază al societăţii actuale, 

autorii dramatici sunt nişte tartori prea mici pentru un infern atât de 

mare. 
 

 
 

La Teatrul de Comedie cu Delia Nartea, interpretă în spectacolul-lectură 

prilejuit de lansarea volumului Tartor în infernul comediei 
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         Războiul din Lună 

         teatru, Edit. Tracus Arte, 2009 

                                        Bibl. Metropolitană Bucureşti, 2008 

        Teatrul de Comedie din Bucureşti, 2008 

 
 
 
 
 

 

Din cele „trei farse negre” grupate în acest volum (prima împrumutându-

i propriul titlu), Moarte în cinci mutări  e o reeditare adăugată mai 

degrabă formal în considerarea criteriului de alcătuire a ediţiei, iar mica 

„farsă americană” Teoria relativităţii fusese deja anticipată de două 

spectacole-lectură organizate la Teatrul de Comedie (cu actorii 

Gheorghe Dănilă şi Delia Nartea) şi la Biblioteca Metropolitană 

Bucureşti (cu Eugen Cristea şi Cristina Deleanu). Piesa Războiul din 

Lună transpune scenic nuvela Steaua Polară, cu substanţiale 

simplificări şi un deznodământ complet diferit, jocul actorilor de-a 

războiul fiind întrerupt de un comunicat al teatrului cu ştirea oficială a 

unei alarme “reale” de atac nuclear iminent, spectacolul virând astfel 

brusc într-un gen de happening. „Proaspăt transferat la Secţia de 

Dramaturgie a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, romancierul Emil 

Lungeanu s-a bucurat în timp de numeroase elogii la adresa artei sale 

teatrale. De la o vreme, mizează clar pe dramaturgie, luând în serios 

aprecierile criticii, precum şi propria capacitate de a inventa replici şi 

situaţii ingenioase. Textele sunt colorate de un umor care frizează 

absurdul. (...) Emil Lungeanu e un virtuoz al farsei.” (Horia Gârbea)  „Nu 

derularea interogatoriului [din Moarte în cinci mutări – n.n.] contează 

atât, ci tensiunea pe care o creează abil autorul, cu arestarea ulterioară 

a victimei şi perspectiva luptei sale pentru supravieţuire într-o partidă de 

şah cu imbatabilul comandant al închisorii. (...) Deznodământ 

spectaculos după o tensiune paroxistică, asimilare minuţioasă de 

termeni şi obiceiuri islamice dintr-o perioadă neagră a talibanilor” 

(Const. Paraschivescu)  
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                                     Beţe în roate    

         teatru, Edit. Ghepardul, 2009    

         postfaţă de Dinu Grigorescu 

         spectacol-lectură, Cenaclul Literatorul, 2010 

                                                                

                                                                

                                                                

 

 

Tot un triptic teatral aduce şi micul volum Beţe în roate, de astă dată 

criteriul tematic de grupare fiind explicit indicat de însăşi alegerea 

titlului. Scenetele de buzunar General la volan  şi  Dureri de cap  sunt 

într-adevăr două cazuri de poticnire la drum, aşijderea şi incidentul 

naval din Teoria relativităţii (aici reeditată) inspirat de un fapt real din 

analele marinei de coastă canadiene. Prezentată într-un spectacol-

lectură în cadrul Cenaclului Literatorul alături de farsa Mioriţa (inedită), 

cu Doina Ghiţescu în rolul principal, sceneta Dureri de cap a iscat 

controverse în jurul disponibilităţii scenice, unii găsind-o incomodă din 

punct de vedere regizoral şi insuficient teatralizată (Puşi Dinulescu), alţii 

suprasaturată cu clişee ale limbajului comic (Constantin Kapitza). „Eu 

unul consider că a fost o seară absolut extraordinară, cu două texte 

excepţionale, cu trei interpretări de vârf şi o performanţă a actriţei. (...) 

Primul text e satiric, are subiect, conflict, dialog, personalitate şi tot ce 

vrei. Este o miniatură care merge pe tradiţia lui Caragiale, pe 

Momentele şi schiţele lui dialogate (...) Mai trebuie să vă spun şi 

senzaţia mea că reacţia publicului a fost excelentă. Şi s-a râs nu pe un 

comic facil, ci un comic complicat ! Emil Lungeanu vine în dramaturgie 

din roman şi, spre deosebire de mulţi literaţi importanţi care au scris şi 

ei piese de teatru, el a reuşit să intre excepţional în haina dramaturgului. 

Are şi această posibilitate extraordinară de a transforma erudiţia în 

dialog palpabil şi abordabil de către actori şi de către public.” (Dinu 

Grigorescu)     
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        Jurnalul lui Henry Wilde 

        roman, Edit. Ghepardul, 2010 

        postfaţă de Vasile Topalu 

 

 

 

 

 

Romanul transpune în versiune epică originală ipoteza senzaţională 

lansată de Robin Gardiner şi Dan van der Vat în The Riddle of the 

Titanic şi Titanic Conspiracy (studii netraduse la noi) a unei fraude de 

asigurare puse la cale prin substituirea Titanicului cu geamănul său 

Olympic. Autorul însă dezvoltă el însuşi  teoria, complicând-o cu 

straniile coincidenţe dintr-un obscur roman de epocă al americanului 

Morgan Robertson (1898) şi din arhivele Amiralităţii Britanice, astfel 

încât exploatarea subiectului să fie dusă până la ultimele consecinţe. 

Ca procedeu de autentificare, problematica e abordată din perspectiva 

secundului Henry Wilde sub forma unui pseudojurnal, păstrându-se 

intacte elementele biografice şi istorice adunate din arhivele companiei 

maritime White Star, din presa epocii, din lucrările comisiei de anchetă a 

celebrei catastrofe. „Un roman ciudat, scurt şi incitant... Neobişnuit este 

faptul că e o reconstituire istorică foarte minuţios articulată, iar naratorul 

e un personaj defunct : Henry Wilde, secund pe vasul Titanic în prima şi 

ultima lui cursă, cea fatală. (...) Un film bine făcut după scenariul lui Emil 

Lungeanu ar avea încasări serioase, chiar dacă nu atâtea câte a avut 

povestea siropoasă a filmului omonim cu transatlanticul, dar suspansul 

ar fi mai mare. Romancierul spune povestea alert, precis, din 

perspectiva  unui om plin de necazuri şi suspiciuni, ajuns anapoda în 

poziţia înaltă pe care nu şi-o doreşte. Ceea ce nu aflăm este cum putem 

noi cunoaşte ce gândea Henry Wilde dacă el a dispărut în naufragiu – 

e, desigur, un artificiu literar, aproape singurul într-o povestire foarte 

veridică. (…) Puţini ştiu că Olympic era un vas geamăn Titanicului, ca şi 

nava Gigantic (botezată ulterior Britannic). Toate aparţineau companiei 

White Star Lines, proprietatea magnatului J.P.Morgan. (…) Romanul 

reuşit al lui Emil Lungeanu a avut o circulaţie prea restrânsă şi cred că 
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ar trebui reeditat, poate cu ocazia comemorării a 100 de ani de la 

incidente, în 2012, în condiţii care să-i asigure răspândirea pe care o 

merită.” (Horia Gârbea) „Excelente pagini în acest  jurnal atribuit 

ofiţerului  secund al celui mai renumit vas oceanic din istorie. Limbajul 

caracteristic, întrebuinţarea precisă şi simplă a noţiunilor de navigaţie, 

arhitectura navei corect şi inteligent descrisă, toate îl transportă pe 

cititor în atmosfera autentică a unei călătorii transatlantice, iar realismul 

tragediei naufragiului din perspectiva mărturiei eroului rămâne 

memorabil. Toate pânzele sus şi vânt din pupa pentru destinul acestei 

cărţi !” (cpt. c-dor în rezervă Vasile Topalu). Din păcate, prima ediţie a 

avut soarta voiajului inaugural al Titanicului, în graba lor tipografii 

ciocnindu-se de aisbergul gramaticii române, ba chiar intervenind de 

capul lor în textul original şi punctuaţie, nemaivorbind de catastrofa 

tehnoredactării. Dedicaţia primită de criticul Const. Stănescu se încheia 

cu S.O.S.-ul autorului exasperat : „Iartă-le tipografilor, căci nu ştiu ce fac 

!” O reeditare a romanului este în curs. 
 

 
 

Lansarea Fantomei Shakespeare (20 octombrie 2010) 
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         Fantoma Shakespeare 

         istorie literară, Edit. Rafet, 2010 

         postfaţă de D. R. Popescu 

 

 

 

 

 

Demers prospectiv tipic pentru autor, această dizertaţie de 400 pagini 

propune prima monografie românească dedicată celei mai mari 

mistificări din istoria literaturii :  mitul omului din Stratford-upon-Avon. 

Concepută euristic ca o adevarată carte de aventur i ,  lucrarea 

urmăreşte pas cu pas evoluţia controverselor ridicate de enigma 

paternităţii operei shakespeariene, manevrându-le ca pe un prolog la 

intrarea în scenă a revelaţiilor ultimelor decenii referitoare la viaţa şi 

opera lui Edward de Vere, conte de Oxford (1550-1604). Fără a se 

limita la simpla recapitulare a precedentelor exegetice în acest domeniu 

(aproape în totalitate netraduse încă la noi până azi), autorul dezvoltă şi 

complică sistematic analiza cu invest igaţ i i  f i lo logice  pe cont 

propriu şi contribuţii personale, asumându-şi inclusiv translarea textelor 

de  referinţă shakespeariene. În ciuda accentelor polemice ş i  

sat i r ice , abordarea problematicii e întreprinsă cu rigoare ştiinţifică, 

studiul făcând apel la vaste exploatări bibliografice şi ilustrări cu texte 

elisabetane ca procedee de autentificare. Volumul a fost întâmpinat cu 

entuziasm. „Mulţumiri şi felicitări pentru Shakespeare !” (Mihnea 

Gheorghiu) „Este o carte incitantă, bine documentată, care prezintă 

mitul inconfundabilului William şi din unghiuri acide, care, cu cât sunt 

mai radicale, cu atât arată mai mult că Shakespeare, unicul, 

indestructibilul, este mai important decât toată istoria Angliei.”(D. R. 

Popescu) „Eu aş zice precum Blaga : meritul unei cărţi este să facă 

dintr-un mister un mister şi mai mare. Această carte este pe cât de 

erudită, pe atât de sclipitoare. Se citeşte cu mare pasiune, dar are o 

informaţie extraordinară, şi dincolo de asta o interpretare cu totul 

insolită. Noutatea pe care o aduce cartea este că argumentele se 

bazează mai puţin pe fapte istorice, pe amănunte de alcov, cât pe o 
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hermeneutică a textelor, iar Emil Lungeanu – un excelent cunoscător de 

engleză – nu se foloseşte de traduceri, ci merge direct la textul-sursă şi-

l traduce cu licenţe foarte îndrăzneţe. (...) Am învăţat enorm din cartea 

asta, am învăţat cu plăcere (nici nu cred că se poate învăţa ceva fără 

plăcere), şi această ştiinţă veselă care ne este oferită e un regal pentru 

toată lumea, pentru care trebuie să-i mulţumim. ” (Adrian Mihalache) 

„Fabulos ! Antrenant, direct, minuţiozitate incredibilă, documentare 

copleşitoare, stil accesibil şi plăcut, sudoare şi ochi bolnavi de atâta citit 

şi scris. Dar merită ! O carte-tratat din marea familie a lui Călinescu sau 

Haşdeu. Felicitări !” (Const. Venerus Popa) „Lungeanu (…) îşi 

teatralizează ideile şi îşi face o arhitectură interioară ca la teatru, deci 

ne propune sub formă de roman, cu inserţii poetice, sentimentale, toată 

această foarte dură, foarte grea problemă de istorie literară.(…) Nu 

contează dacă e aşa sau nu e aşa, aceasta este o carte despre 

metodă, ca Pendulul lui Foucault şi toate celelalte cărţi de reconstrucţie 

(…), nu o carte despre adevăr, ci una despre metodă. (…) Ea are scop 

cultural în primul rînd, ea readuce în atenţie discuţiile shakespeariene 

(…), o carte foarte actuală – nu modernă, atractivă, cu un mare miez de 

gîndire.” (Nicolae Georgescu) „Meritul lui Lungeanu este de a fi detaşat 

dintre numeroasele posibilităţi pe cea care i s-a părut mai probabilă şi 

de a fi construit o cetate de argumente în jurul ei. Un alt merit al cărţii 

este modul ludic în care istoricul prezintă lucrurile cele mai serioase.(...) 

Cartea lui Emil Lungeanu e doctă, dar plăcută la lectură, combinând 

gluma cu erudiţia şi construcţia deductivă cu consultarea amănunţită a 

surselor. Bune sunt şi traducerile proprii ale pasajelor din opera lui 

Shakespeare, alias Edward de Vere” (Horia Gârbea). „Nu este horror, 

nu este roman, dar se citeşte cu sufletul la gură.(…) O carte deosebit 

de interesantă, scrisă cu rigoare ştiinţifică, dar într-un limbaj accesibil, 

chiar colocvial” (Lucia Verona). „Cartea a lăsat impresia că se constituie 

ca un roman – dacă vreţi un roman poliţist – pe care-l citeşte şi iniţiatul 

în shakespearologie şi neiniţiatul (...) Cum să vă zic, e greu să pui totul 

într-o cutiuţă, să pui o etichetă cărţii, ea este deopotrivă şi roman, şi 

critică, şi istorie literară. Dincolo de toate astea, admiraţia se îndreaptă 

către autor, pentru vasta bibliografie, pentru meticulozitatea cu care a 

luat, asemenea unui entomolog dacă vreţi, fiecare insectă, tot ce se 

putea ca  
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să construiască o carte. Iar atunci cînd această construcţie devine 

rotundă şi mai are şi calitatea de a te captiva la lectură, mi se pare că 

reuşita e deplină. (...) Cartea d-lui Emil Lungeanu, scrisă cu pasiune şi 

dăruire, bine documentată, elaborată într-un stil fluent şi plăcut, mi se 

pare a fi o izbândă a autorului şi o apariţie editorială remarcabilă. O 

apariţie care, nu mă îndoiesc, va constitui un reper atât în bibliografia 

autorului cât şi în shakespearologia românească. ” (Florentin Popescu) 

„Înainte de a fi un substanţial op de istorie literară, atipic în 

exclusivitatea speciei dar slujind necondiţionat cunoaşterii, eseul 

monografic Fantoma Shakespeare de Emil Lungeanu atenţionează 

printr-un pronunţat caracter epic. (...) Privit astfel, tot efortul depus de 

autor pentru <exhumarea şi autopsia unui nume>, dovedind erudiţie, 

capacitate creatoare în delimitarea planurilor, vasta cuprindere a 

materialului studiat (însumând cam 150 de surse bibliografice, în cea 

mai mare parte din registrul anglo-saxon, netraduse la noi), comentarii 

şi subtile excavaţii filologice (corespondenţe lexicale între limbile 

engleză şi latină intermediate pe limba românî), interpretarea şi 

traducerea unor texte shakespeariene doveditoare (măiestr i te  

exerc i ţ i i  de turnare a verbului shakespearian în flexiunea românească 

a rostirii), se izbeşte de <legea tăcerii> (ca exerciţiu de păstrare a unui 

secret) aflată în funcţie la <conf luenţa is tor ie i  l i terare cu is tor ia 

regal i tăţ i i>. (...) Chiar dacă se aruncă o mănuşă în direcţia 

<zădărniciei>, eseul monografic Fantoma Shakespeare al lui Emil 

Lungeanu îş i  va af la  <rostu i rea> în timp – validare sau reper. Anul 

2010 i-a dat startul în aventura <adevărului istoric>.” (Nicolae Havriliuc)  

Merită precizat că întâietatea publicării a fost disputată de Editura 

Academiei Române, însă iniţiativa a eşuat din lipsa stipendiilor 

necesare, fiind preluată cu îndrăzneală de Editura Rafet în pofida 

tuturor piedicilor puse de criza economică : „O carte monumentală. 

Măcar pentru asta, efortul scriitorului (şi al editorului în aceeaşi măsură) 

ar fi trebuit amintit. O fac eu, astăzi !” (Mihai Sarca-Bălţăţeanu). Volumul 

a primit Premiul de excelenţă al Editurii Rafet la Festivalul Naţional Titel 

Constantinescu ediţia 2010  şi este actualmente nominalizat la Premiul 

Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti – secţiunea de critică literară şi eseu şi 

la Premiul Academiei Române. 
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Lansarea Fantomei Shakespeare cu criticii prof. Adrian Mihalache şi 

prof. Nicolae Georgescu şi scriitorul Nicolae Iliescu (20 octombrie 2010)  
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         Déjà vu 

         teatru, Edit. Rafet, 2010 

         spectacol-lectură, Cenaclul Păstorel Teodoreanu 

         2009 

         spectacol-lectură, Cenaclul Literatorul, 2010 

 

 

 
 

Volumul reuneşte în aproape 400 de pagini cele paisprezece piese ale 

dramaturgului scrise până în anul 2010, din care câteva inedite 

(Poveste mută, Şapte vaci slabe, Mioriţa, Eine Kleine Nachtmusik), 

având aşadar un caracter antologal, cu observaţia că textele arată pe 

alocuri revizuiri aduse de autor (de exemplu, actul 2 al comediei 

Grajdurile lui Augias). O formulă paradoxală de  “producţie teatrală în 

zece ateliere” este propusă de Poveste mută, unde repetiţiile şi 

preparativele punerii în scenă a unui Hamlet devin chiar ele spectacol, 

reprezentaţia consumându-se astfel avant la lettre odată cu producţia, 

atelier după atelier, aşa încât la prima replică propriu-zisă a tragediei de 

după ridicarea cortinei eroului nu-i mai rămâne decât să rostească firesc 

celebrul său final “Restul e tăcere”. Nu mai puţin surprinzătoare este 

fulguranta farsă Eine Kleine Nachtmusik  concepută fără nici un 

personaj (după toate probabilităţile, o premieră a genului), în care 

repetarea insistentă a banalului apel stereotip dinaintea gongului unui 

spectacol de teatru – modulat şi metamorfozat progresiv până la tonul 

imperativ şi ostil al unui discurs dictatorial la megafon – stârneşte 

revolta spectatorilor şi reprimarea ei printr-un adevărat măcel, întreaga 

evoluţie a conflictului fiind bazată pe sugestii auditive. Publicul devine 

astfel el însuşi personaj colectiv într-o parabolă transparentă a teatrului 

puterii politice. Comedia rurală Şapte vaci slabe, prezentată în 

spectacol-lectură la Cenaclul Păstorel Teodoreanu cu Ada Zamfir în 

rolul feminin, duce satira de limbaj până la limita posibilităţilor ei, 

imbecilitatea eroilor batând toate recordurile. Alertaţi de apropierea 

crizei economice internaţionale, şeful de post Epaminonda Barabulea şi 

adjunctul său Honorius Chişcă organizează apărarea teritorială a 
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comunei Strachina prin pânde nocturne, patrulare (care “vrea să 

însemneze că să umblăm câteşipatru”), bariere de câini sau împrejmuiri 

cu garduri (“salvgardarea întregrităţii teritoliare”), comunicaţii radio 

cifrate, semnalizarea vizuală cu cârpe într-un cod al culorilor. Confuzia 

cu un astfel de semnal produsă de nişte chiloţi de damă atârnaţi pe 

culme dă alarma stârnind panică. În ansamblul ei, comedia ne oferă un 

adevărat festival al prostiei în cea mai directă tradiţie caragialiană 

aplicată universului rural, nivelul intelectual al personajelor fiind într-o 

asemenea măsură fenomenal încât gramajul lor cerebral n-ar putea fi 

cântărit nici cu cea mai fină balanţă de bijutier. De altfel, judecând după 

toponime (Valea cu Proşti, Nătânga, Gogomancea, Tâlâmbeşti) ca şi 

după numele localnicilor (Dovleac, Picu Scaiete, Ciulin al Dedii, Truţă 

Moacă, Augustus Popândău, Cocean Jenică, Fecăleacă etc.), 

gogomănia pare să fie ceva endemic, după cum şi beţia. Ajutorul şefului 

de post raportează despre denunţul unui oarecare Bebe Stanciu zis 

Sugativă împotriva unui consătean : „BARABULEA : Motivu’ ? CHIŞCĂ : 

Spălare de bani. BARABULEA : Sanchi. De unde ştie el, i-a văzut puşi 

pe sârmă la uscat ? CHIŞCĂ : Cică l-a văzut la cârciumă cu nişte 

bacnote care li s-a şters portretu’ de nu mai era recongoşcibil... 

BARABULEA : Şi ce ? Îl pictase Leopardo da Vinci ?  Dă-i dracu de 

beţivi amândoi, că ăştia, dacă-i calcă fo maşină, nu-i mai scapă la spital 

decât cu trasfunzie de ţuică.”  Tot înainte de publicare a fost prezentată 

şi insolita “farsă academică” Mioriţa în cadrul Cenaclului Literatorul, în 

interpretarea actorilor Viorel Comănici şi Doina Ghiţescu. „Eu 

îndrăznesc să spun că e o capodoperă. Şi în ciuda unor lungimi, eu 

cred că nu trebuie tăiat nimic. Pentru că aşa cum publicul stă şi ascultă 

tâmpenii şi imbecilităţi ore în şir la televizor într-un sindrom de masă, 

cred că poate sta 45 de minute să asculte şi această anti-Mioriţă. 

Fiindcă e vorba de o anti-Mioriţă aici în raport cu modul cum e receptată 

în contemporaneitate (...) El ştie să absoarbă filozofia din Mioriţa –  o 

temă fundamentală – într-o manieră extraordinar de modernă, care 

trece rampa.” (Dinu Grigorescu)  „Lectura pieselor captează uneori prin 

simple indicaţii : <stă locului un veac> sau <încă un veac de suspans>, 

<dezgropând cuvinte> şi <mitralii silabice> în rostire, <fantoma unui 

viscol> şi nemaiauzitul <zgomot de stele>. Surprinde prin 

particularizarea iniţială şi finală – de pildă <farsă în alb-negru>, <farsă 

academică>, <farsă rurală>, <farsă escatologică> - şi, ca încheiere, 
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<cortină doinită din fluier>, <cortină de aplauze>, <cortină de 

eşapament>, <cortină mozartiană şi senzorială>, <cortină de frig>. Dar 

ceea ce e cu adevărat captivant e varietatea subiectelor, modul incitant 

de a le trata cu inepuizabilă fantezie şi umor, neprevăzutul 

deznodământ. Domnul Emil [sic] arpegiază cu dezinvoltură pe aspecte 

sociale (Profesor de frig, ofer meditaţii...; Vremea secerişului) şi politice 

(Moarte în cinci mutări), pe ipoteze eseistice (Mioriţa, Pelerinaj) şi 

alegorice (De ce a rămas în urmă ceasul lui Făt-Frumos), pe fascicole 

satirice (General la volan, Şapte vaci slabe, Dureri de cap), pe jocuri 

teatrale (Poveste mută, Eine Kleine Nachtmusik). (...) Amprenta de joc 

voios le cuprinde pe toate. Chiar şi atunci când contextual se iţeşte din 

frisoane, într-un <jaf de bloc cu ţevăria îngheţată>, unde <frigul 

locuieşte în pereţi> (Profesor de frig, ofer meditaţii...). Parabolă amintind 

de zilele congelate ale anilor ’80 dar cu inserţii după, când S.R.L.-urile 

ocupă <peste 70 % din blocurile de locuinţe> şi se vinde un rinichi cu 

cinci mii de dolari. Personajul e tragicomic, pentru că recurge la această 

soluţie extremă după o ofertă de meditaţii ratată, cu doar două solicitări 

din cartiere aflate la extremele urbei, unde, ca să ajungă, trebuie să 

consulte Mersul Câinilor (excepţională idee !) cu aşa-zisele <culoare de 

trecere> pietonale lăsate de haite la diferite intervale fixe. Autorul îi 

deplânge condiţia, dar ridiculizează sarcastic obstrucţiile sociale, 

parvenitismul, înstrăinarea umană. <Am auzit c-au ajuns să se trafice 

E.P.M-urile cu 400 de dolari bucata.> <E.P.M.-urile?> <Da. Evidenţa 

pensionarilor muribunzi>. (...) Dar un coşmar mai concret se produce cu 

şahistul Haji din Kabul (...) Deznodământ spectaculos după o tensiune 

paroxistică, asimilare minuţioasă de termeni şi obiceiuri islamice dintr-o 

perioadă neagră a talibanilor. Cu însuşiri erudistice investighează şi 

vremea lui Shakespeare din perspectiva contestării lui. (...) Un eseu 

literar bine documentat, care nu impune o alternativă în cauză, ci ne 

verifică propriul discernământ cu posibile negaţii. Derută la nivel 

exemplar, mai puţin spectaculoasă teatral dar incitantă prin 

argumentaţie. (...) Nu ştim de ce nu e jucat.” (Constantin 

Paraschivescu) 
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                                    Rapsod în miezul iernii – 

        Introducere în poetica lui Constantin Marafet 

        critică literară, Edit. Scrisul Românesc, 2011 

 

 

 

 

 

Exerciţiul critic liber din care, cu timpul, scriitorul şi-a făcut un mod 

foarte personal de a se „deconecta” între două opere de creaţie revine 

odată cu monografia dedicată poeticii rapsodului de la Râmnic, 

colocvialitatea şi umorul irezistibil pe care s-a obişnuit să-l practice 

nedezminţindu-se nici de astă dată. Studiul este introdus de un original 

şi insolit Argument în versuri, conceput satiric în chipul unei delaţiuni 

anonime şi agramate adresată autorităţilor fiscale cu referire la averea 

intelectuală, morală şi chiar fiziognomică („una bucată neaoşă mustaţă / 

ce nicăirea nu găseşti pe piaţă”) a rapsodului în discuţie, Constantin 

Marafet. Pentru pitorescul său, acest inedit succedaneu de prefaţare 

merită reprodus aici integral : “Onor Domn şef Finanţe, cu respect / v-

aduc la cunoştinţă suptsemnatu / un caz de ilicit vădit suspect / din 

str.Grădiştea, Râmnic Săratu. / Numitu Costandin – fiind poiet – / ai 

crede că nu are nici de-o bere, / dar însă nu degeaba-i zice Marafet, / 

căci iaca strânse gogeamite-avere : / trizeci volume propii puplicate / şi-

ncă fo sută alte comandate / de instituţii fără ştat de plate / (alde Fănuş, 

Dabija, Micu, Gheorghe Dacul, / altul Lăcustă parcă – ori Gândacul), / şi 

fincă n-ar fi lux destul ş-atât / mai socotiţi acestui amărât / una bucată 

neaoşă mustaţă / ce nicăirea nu găseşti pe piaţă / şi-o inimă cu locuri 

de cazare / cât nice litoralu-ntreg nu are. / Rog dar să cercetaţi în 

quosecinţă, / nu lăsaţi titlurile să vă minţă / ca cărţi pe nume Lacrimă 

desculţă  / ori precum Eu şi sor-mea Umilinţă, / că n-om muri noi de 

prea mult cetit / dar nici aşa prost să mă las prostit, / mai ştim şi noi 

ăştia cu şcoala veţii / cum se fac cărţile şi marafeţii... / Drept care vă şi 

sexizez smerit / şi ixcălesc de nimeni siluit. / Trăiască munca fără de 

profit ! ” Limbajul aminteşte de performanţele imbecilităţii fără pereche a 

personajelor din piesa Şapte vaci slabe,  numai că ideologia pe care o 

 



 69 

transportă nu e atât antiintelectualistă cât mai degrabă primitiv-

populistă, de un egalitarism dus până la denunţarea calităţilor morale 

superioare (“şi-o inimă cu locuri de cazare / cât nice litoralu-ntreg nu 

are”). Dincolo însă de limbaj, efectul comic vine din paradoxul că blamul 

aruncat invocă argumente care, de fapt, ţin tocmai de apologie, 

prezentarea generală a poetului făcută de criticul său pe această cale 

fiind stilistic echivalentă cu un asteism. Altminteri, băşcălioasa 

introducere nu lasă să se anticipeze nimic din seriozitatea actului critic 

propriu-zis care urmează, cum nici din ştacheta analizelor filologice 

întreprinse. Fără a ridica pretenţii apodictice (de unde şi precizarea 

subtitlului „Introducere în poetica” etc.), cartea îşi propune totuşi să 

acopere cea mai mare parte din problematica operei deduse examinării, 

temele fundamentale, cantabilitatea, invenţia poetică, actualitatea acută 

a demersului axiologic, riguros sistematizate printr-o tablă de materii 

bine articulată.     

 

 

 

 
 

Lansarea monografiei critice Rapsod în miezul iernii 

cu Iulian Neacşu şi Nicolae Georgescu (11 mai 2011) 
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                                    Însemnări în podul palmei 

        critică literară, Edit. Rafet, 2011 

 

 

 

 

 
 

Similar cu precedentele Lecturi pe întuneric, volumul de faţă aduce şi el 

o selecţie eteroclită de „impresii critice” structurată tripartit : publicistică 

agregată cu cronici de carte inedite, reportaje (Cercetări la faţa locului) 

şi chiar un neaşteptat triptic de istorie dramaturgică (Aşchii din istoria 

unei scânduri) subintitulat explicativ Dacă aş avea doar trei alegeri de 

făcut,  a cărui prezenţă în economia cărţii pare să aibă o semnificaţie 

pur recuperatorie. Atrage atenţia ca document inedit de istorie literară o 

corespondenţă a lui Arghezi datată 1958 din colecţia personală a lui 

Emil Lungeanu, a cărei reproducere în premieră îşi găseşte nimerit prilej 

în publicarea Apocalipsei după Arghezi  a criticului Aureliu Goci.  

  

 
 

Aureliu Goci şi Nicolae Grigore Mărăşanu la lansarea volumului 

de critică Însemnări în podul palmei (11 mai 2011) 
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Împreună cu Lucian Giurchescu şi Delia Nartea la cafeneaua  

Teatrului de Comedie (7 mai 2010) 

 

 
La Sala Studio a Teatrului de Comedie alături de Lucia Verona,  

Emil Mladin şi Delia Seceleanu (decembrie 2008) 
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                                    Balaurul şi Mioriţa – Antologie de proză fantastică 

        antologie colectivă 

        Eagle Publishing House, 2011 

        colecţia Antologiile Eagle – Fantasy Conworld  

 

 

 

 

Prezenţa „farsei academice” Mioriţa între prozele acestei antologii poate 

trece drept un divertisment hors programme  justificat doar tematic, 

dacă nu se ia în considerare caracterul ei extatic şi dialogal prin 

excelenţă, în tradiţia „momentelor” şi schiţelor caragialiene. Cît despre 

fantasticul ca domeniu literar al culegerii alcătuite de editura americană, 

putem spune mai în glumă, mai în serios, că el este bine reprezentat în 

cazul de faţă nu doar prin balada în sine (materie primă a farsei puse la 

cale de Emil Lungeanu), ci şi prin ingredientele satirice ale transpunerii 

sale scenice, respectiv miraculosul complot al celor doi studenţi cu 

salopetele marcate „UDMR” şi „PRM” pe care-i vedem cooperând la 

„aranjarea” maşinii „profesorului Ciobanu” – paradox din categoria 

coincidentia opositorum de domeniul peremptoriului. „Nu raţiunea 

comentariilor reţine atenţia, ci hazul, savoarea răstălmăcirii analizei 

pertinente a studentei de către profesorul obtuz : <Ai mai găsit 

dumneata în toată literatura populară un alt caz care să pută de fatalism 

şi resemnare ca povestea acestui bleg?>. Spectaculoasă şi cu o 

<morală a fabulei> care îl implică în final pe examinator ca veritabil 

bleg.” (Constantin Paraschivescu) Mai semnează în paginile acestei 

antologii Mihail Grămescu (care a asigurat şi îngrijirea ediţiei), Boris 

Marian, Linda Maria Baros, Catia Maxim, Simona Şerbănescu, Dănuţ 

Ungureanu, Cristina Manta, Balin Feri, Cora Eliana Teodoru, Ana-

Mariana Ionescu, Oliviu Crâznic, Laura Răceanu, Marilena Adam, 

Raluca Băceanu, Elena Staicu, Teodora Creţu, Ramona Filip. Editat la 

standarde de mare ţinută sub direcţia lui Aurel Cornilă, volumul (lansat 

la Muzeul Naţional al Literaturii Române şi la BookFest  în aprilie 2011) 

poate fi consultat  şi pe pagina de Internet publicată de Eagle Publishing 

House. 
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Lansarea antologiei Balaurul şi Mioriţa la Muzeul Naţional al Literaturii 

Române cu Boris Marian (sus), Oliviu Crâznic, Constantin Kapitza, 

Simona Şerbănescu şi Oana Călin (15 aprilie 2011) 
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                                    Pescar în larg 

        critică literară, Edit. Granada, 2011 

         

 

 

 

 

Subintitulată explicativ „sondaje critice”, această scurtă selecţie de 

studii limitată la şase cărţi din varii genuri (proză, poezie, dramaturgie) 

adaugă precedentelor „pescuiri în largul” literaturii contemporane 

practicate şi în Însemnări în podul palmei (2011) sau Lecturi pe 

întuneric (2007). În compensaţie la parcimonia volumului, analizele au 

fost aprofundate la un nivel care, practic, ar putea face din ele pentru 

cei interesaţi materia de referinţă pentru eventuale demersuri 

monografice viitoare. Nici de astă dată piperul umorului nu lipseşte din 

ingrediente, după reţeta consacrată deja de autor (o “ştiinţă veselă” – 

cum a numit-o prof. Adrian Mihalache) în această materie. Cele trei 

volume succesive de comentarii publicate în primele şase luni (cărora le 

va urma în toamnă un al patrulea, Călător în Parnas) fac din 2011, în 

cronologia operei lui Emil Lungeanu, un adevărat an al criticii literare. 

 
Cu Constantin Marafet, Ion George Enache şi Aurel Maria Baros (2010) 
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                                    Călător în Parnas – odiseea literară a lui 

        Florentin Popescu 

        epopee critică („încercare monografică în versuri”) 

        Edit. Dacia XXI, 2011 

        postfaţă de Henri Zalis 

 

 
 

Demers insolit, din câte ştim fără precedent, „încercarea monografică” 

de faţă, concepută integral în versuri (!) în chipul unei epopei, propune 

în cheie ludică un portret literar Florentin Popescu supus judecăţii 

cititorului atât cu opera propriu-zisă, cât şi cu fragmente din exegeza ei 

de până acum, adăugându-le comentarii şi contribuţii personale 

originale printr-o diversitate de tehnici mergând până la intertextualism 

liric, reportaj, interviu, pamflet, autobiografism şi chiar dialog dramatic. 

„Prodigios peregrin, inventiv creator de cânturi hesiodice, Emil 

Lungeanu s-a decis să defrişeze abundenta vegetaţie a Călătoriei prin 

Parnas. A avut  în vedere cam tot ce spun pe seama lui Florentin 

Popescu numeroşii săi comentatori. (...) Emil Lungeanu ştia ce ştia : în 

felul său, meşteşugit, stăpâneşte o sumă de viziuni, invocă umanitatea 

necoruptă a notelor dominante ale celui care traversează, ca biograf, 

reporter, poet, lector de varii orizonturi, o amplă experienţă de atelier. 

Pot crede că Florentin Popescu merită pe deplin încercarea 

monografică ce i-a fost destinată. În fond, vitalitatea lui intelectuală se 

întâlneşte cu omagiul celuilalt, glumeţ, pe jumătate grav, eminamente 

spectaculos. După ce reţetar ? Păi, după şederi tainice în mijlocul 

nisipului aurifer presărat de Florentin Popescu, peste aşteptări, cu 

pepite de adevărată literatură. Să spunem că acest volum salută 

omagial cei 65 de ani pe care personajul complex al confratelui buzoian 

are de gând să-i însoţească pe mai departe. Deocamdată, în filmul 

întocmit de Emil Lungeanu, receptorul îl introduce pe cel receptat, pe 

măsura travaliului său, într-un proiect devenit portret, la rându-i modelat 

decisiv de amiciţie, tangenţe problematice în jurul axului existenţial, 

meditaţii conforme cu Epoca, aptă să-şi legitimeze iluziile, eşecurile, 

cuiele strâmbe.” (Henri Zalis) 
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CONSEMNĂRI DESPRE AUTOR 

 

„Gândul m-a dus la tipul de povestiri filosofice de profil voltairean 

(Candide, Zadig) în care anecdoticul apare însoţit de moralităţi ce 

disecă disperări fără să le vindece de imperfecţiuni. Profesorul de frig 

impune prin acuitate, simţ al comicului pe scena propusă de traseele 

textului. (...) Suntem prinşi de valul umorului negru în curentul refractar 

la orice false speranţe. Confruntarea ţinteşte interioritatea raţională ce 

emană, jertfelnic, iubire de normalitate şi instabilitatea supraindividuală, 

secretată de mentalităţile bezmetice, feroce convulsive, de care se 

ocupă Emil Lungeanu, părintele ordonator al şirului de abateri. (...) 

Pentru orice eventualitate, autorul denunţă nonsensurile şi enormităţile 

drept ceea ce sunt, blocaje ireversibile în calea spre progres. (...) Viaţa 

citadină, schiţată la modul cvasi-orwellian, reduce sfera umanului, 

sinele fiind la cheremul bolilor, violenţei, neglijenţei ; modalitatea 

genocidului, abia placată la urgenţa zilei, intră în rezonanţă inerentă cu 

psihologia sadică. Marile principii civice sunt luate în derâdere de o 

distructivitate cinică, potenţată pe nenumărate canale. (...) Într-un fel, 

alegoria acidă a domnului Lungeanu dă gir protestului, din buna 

descendenţă nietzscheană. Doar restructurată adaptativ şi cu obiectivul 

iniţial uşor modificat (...) Dimensiunea de unicitate a cărţii rezidă în 

lapidaritate nonminimalizatoare. Efectul literar obţinut prin derădere, 

cum şi încorporarea ironiei permanente răzbună absurditatea întregului, 

acţionează răvăşitor comediografic. Simbolul rezidă, după părerea mea, 

în celula paroxistică de sub text, năucitor şi sinistru luată în colimator ca 

acceptare a heteroclitului din jur, schilodit de incredulitate, nesimţire, 

mizerie obştească, banditism. Paginile emană senzaţia de travesti, de 

traiect himeric, de strategii în manieră eugenionesciană şi argheziană, 

în care izul demolator apelează la asociaţii culturale, ispăşire satirică, 

batjocură subţire, valabilă fără vehemenţă.(...) Lui Emil Lungeanu îi 

revine meritul, deloc neglijabil, de a fi descalificat o atmosferă îngăduită, 

de a fi stimulat răsturnarea de raporturi valorice. (...) Naratorul 

manipulează o convergenţă de aspecte în asemenea măsură 

fenomenală, că orice normalitate trebuie luată în râs. Regizorul 

vestejirii, spuneam, este un voltairean. Consider Profesorul de frig 

dezvoltarea câtorva aventuri susţinute filosofic, extrase din brazda 

scepticismului coroziv. Ca şi în Strict secret, e de aşteptat ca 
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modernitatea translării de la băşcălie la sordid să trezească un larg 

interes. Maliţia funcţionează la turaţie maximă, rolul ei principal fiind 

acela de a percuta consimţirea. (...) În optica propusă de analizele 

seriei, am decantat la Emil Lungeanu ponderea gândirii, ştiinţă a 

culesului poamelor coapte. (...) Autorul explicitează un discurs greu de 

conceput fără însuşirile puse în evidenţă de însuşi cel care le practică. 

O lirică undă de fundal în slujba motivaţiei enunţate pregăteşte 

întâlnirea cu maladiile civilizaţiei post-industriale : revocarea moderaţiei, 

cinismul laş, veleitarismul abuziv, mentalul viciat de proiecte criminale, 

terorismul în creştere, dacă nu adaug tenebrosul demenţial ivit, secretat 

de fundamentalism religios. În rolul de biograf al tarelor de societate 

pomenite în rezumat, Emil Lungeanu descoperă congregaţii de acţionari 

vicioşi, în fond uzurpatori ai ordinii mondiale. (...) Depun mărturie că, 

dacă m-am decis, după familiarizarea cu reflexele sale de gândire, să-l 

citesc, respectiv să-l disec, am făcut-o pentru că scriitorul este nu doar 

productiv (amănunt defel neglijabil), dar şi complex, funciar incitant pe 

cât cultural complementar, ordonator de mesaje pe teme convingătoare, 

răvăşitoare. Aş releva, în context, că Strict secret, roman de peste 500 

de pagini, invită lectorul să stabilească legături luxuriante între resortul 

laic şi cel iniţiatic, între mistere şi subtexte simbologice, decriptări ale 

istoriei, metafizicii, ritualului sinuos al anchetei poliţiste. Efectul cel mai 

însemnat mi se pare impregnarea realismului canonic, inaugural, cu 

adeziuni la dilemele experimentului şamanic. (...) Maniera lui Emil 

Lungeanu vădeşte exprimarea hărniciei alchimistului, talent de 

negociator întru comediografie, multiple aptitudini de caracterizare a 

infirmităţilor, exhibiţionismului, spumosului encomiastic. Pentru el 

romanul, sceneta, seamănă cu recipientul colector de secreţii bolnave, 

de unde o anumită febricitate frazeologică, imunizare a lichidelor 

constituente, neapărat toxice, provocatoare totuşi de caritabile 

denaturări.”   

    
           Henri Zalis, O istorie condensată a literaturii române 

         1880-2000,  ediţia a doua revăzută şi adăugită, Edit. 

         Bibliotheca, 2007, pag. 587-590, 672-673 

 

„Prozator ingenios şi prolific, Emil Lungeanu şi-a dramatizat o bună 

parte din romane între care şi Profesorul de frig şi s-a deprins să scrie 
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teatru cu scurte documentare radiofonice.(...) Deşi competenţa ştiinţifică 

pare ireproşabilă şi arta speculaţiei cu detalii de micro-istorie literară pe 

măsură, nu controversa teoretică interesează, ci dicţiunea dramatică 

profesionistă, simţul ritmului care poate face dintr-un eseu literar o bună 

pagină de teatru. Metoda este consacrată pentru că De ce a rămas în 

urmă ceasul lui Făt-Frumos este un frumos eseu dialogat despre 

basmul filozofic Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte cules de 

Petre Ispirescu. În formula piesei cu Povestitor (un comper care leagă 

între ele scenele disparate prin spaţiu şi timp, dar o face cu multă 

inteligenţă şi umor), Emil Lungeanu reia ciudata poveste populară 

românească a fătului care nu vrea să se nască fără promisiunea 

eternităţii. Este o călătorie în timp explicată modern prin categoria de 

spaţiu / timp cu ajutorul unor inserţii de specialitate, din Luceafărul lui 

Eminescu şi Tunelul oranj al lui Nichita Stănescu, ba chiar şi cu citate 

din Odiseea. Emil Lungeanu ne invită să parcurgem un traseu diacronic 

în istoria civilizaţiei.(...) După ce ne-a încurcat cu speculaţiile pe seama 

lui Shakespeare, ne aruncă în plin fundamentalism islamic, tocmai la 

Kabul. S-a documentat până în vârful unghiilor cu elemente de 

atmosferă afgană, inclusiv cuvinte specifice. Nici nu se putea altfel, 

pentru că autorul este dotat cu un simţ special al proprietăţii cuvintelor, 

fiind, probabil, un cititor vicios şi un şahist aşijderea, pentru că la Kabul 

vieţile se joacă la o partidă de şah. În final torturile la care este supus 

afganul Haji nu au fost altceva decât elementele unui test înainte de a 

intra în frăţia «Şahiştii lui Allah». Astfel, Moarte în cinci mutări este doar 

o glumă care se termină înainte de a fi început cu adevărat. Un pamflet 

social la origini, Profesorul de frig se transformă şi acesta într-o glumă 

enormă cu fundal social. Bucureştiul este capitala frigului şi a câinilor 

vagabonzi care au împărţit oraşul în 19.000 de raioane după haita 

dominantă. S-a elaborat şi un «Mers al câinilor» ce permite oamenilor 

să circule fără risc. Mai rău este că ţevile sunt sparte, în case este frig şi 

pereţii sunt mâncaţi de igrasie. Lista de neajunsuri este inepuizabilă ; 

ajungem şi la banca de organe pe baza unui punctaj al in-umanismului 

contemporan. Un tablou bucureştean trist şi apăsător în ciuda tonului 

vesel cu tot dinadinsul. (...) Ceea ce funcţionează cu adevărat este 

cinismul comic pe care îl expune dramaturgul mai cu seamă în scena 

de la Banca de organe. Ce păcat că numele personajelor atât de 
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volatile (Profesorul de Frig, Stăpâna Uscătorului de Păr, Păstrătoarea 

Beţişoarelor Parfumate ş.a.) nu pot fi încorporate în text decât prin 

fantezia cititorului. Nu credem că Emil Lungeanu a spus tot ce avea de 

spus în dramaturgie. Dicţiunea este perfectă, dar miza variabilă.” 
     

Mircea Ghiţulescu, Istoria l i te ra tur i i  române, 

Dramaturgia, Editura Academiei Române,  

Bucureşti, 2008, pag. 827-828 

 

 

 
:Împreună cu Paul Everac la recitalul de poezie prilejuit de lansarea 

volumului Ce mai rămâne dintr-un întreg 

 „Vreau să vă spun că avem de-a face cu un monstru. Domnul 

Lungeanu este un asemenea monstru. Pe lângă admiraţia teribilă pe 

care mi-o stârneşte, îmi face şi puţină frică. Are o documentare, de la 
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primul roman pe care l-am citit şi până la acesta, care mă pune într-o 

panică teribilă. Atâta osârdie, atâta precizie a detaliului, atâta 

scormonire dedesubt, în subtexte, dar mai ales atâta acribie de ordin 

filologic ! Nu ştiu... Caracostea împreună cu Perpessicius dacă-şi 

dădeau mâna - şi mai luau şi un picior de la Şerban Cioculescu - nu 

puteau să îngemăneze un asemenea bagaj informaţional. Cred că 

Haşdeu l-ar fi luat  cu plăcere pe lângă el atunci când a scris 

Etymologicum Magnum. Domnul Lungeanu este un monstru de 

erudiţie(...) Mă bucur că sunt confrate cu domnia sa.” 
 

                 Paul Everac, Tentaţii  culturale, ediţia 

 28 dec.2001, Radio România Cultural 

 

* 

 

„Puţini sunt, în opinia mea, scriitorii tineri sau mai puţin tineri care să 

aibă atâtea disponibilităţi cum are Emil Lungeanu, prozator şi poet, 

eseist şi câte şi mai câte. Este un scriitor complex foarte interesant ; 

cred că, dacă am avea mai mulţi de acest fel, cultura noastră ar fi mai 

bogată. (...) Vreau să vă spun că-l iubesc pe « fiara » asta de Lungeanu 

şi pentru că este un scriitor complex şi foarte activ. Eu zic că a publicat 

prea mult până la vârsta asta – dacă ar avea şi bani pe cât a scris !...” 
 

Radu Cârneci, Bibl. Metropolitană Bucureşti, 

lansarea volumului Gramatica tăcerii, 20 iun.2008 

 

* 
 

„E un scriitor din toate generaţiile. E contemporan şi cu Herodot, e  

contemporan şi cu Lampedusa, un autor în răspăr cu modele, mergând 

pe teza aceea  « Peste  mode şi timp : Olimp... »”  
 

Paul Tutungiu, Ataşatul cultural, ediţia 

11 mai 2001, Radio România Cultural 

 

„Pe d-l Emil Lungeanu, autor polivalent (scrie poezie, proză, teatru, face 

publicistică) l-am cunoscut în anii din urmă şi trebuie să mărturisesc că 

mi-a lăsat o impresie cât se poate de plăcută. Discreţia, bunul simţ, 
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manierele d-sale (fiindcă face parte dintre nu prea mulţii scriitori care 

lasă să vorbească creaţiile lor în locul autorului) ţin desigur de o 

educaţie şi de un spirit în care cultura şi lecturile bogate şi variate au 

lăsat urme benefice – ceea ce nu este de ici-colea. Exerciţiul scrisului şi 

permanenţa lecturii se văd cu uşurinţă (şi benefic !) şi în această carte 

în care autorul şi-a propus (şi ne-a propus şi nouă cititorilor) un fel de 

aventură spirituală în biografia şi bibliografia celui mai mare creator de 

literatură al omenirii : William Shakespeare. (...) D-sa ne oferă o 

monografie solid concepută şi bine documentată, căreia cu greu ai 

putea să-i reproşezi ceva de vreme ce se bazează pe o bibliografie 

deosebit de bogată, adunată din biblioteci răspândite prin toată lumea şi 

parcursă, îmi place să observ, cu creionul în mână, adnotată şi 

amendată pe alocuri – ceea ce dovedeşte nu numai o lectură atentă, cu 

acribie, ci şi puncte de vedere critice aparţinând unui autor care are 

opiniile şi punctele lui de vedere foarte bine şi exact formulate (...) Fără 

exagerare, se poate spune că pentru prima oară d-l Emil Lungeanu 

întreprinde o incursiune temeinică în biografia (fatalmente săracă, dar 

încărcată de legendă) şi opera marelui brit, deşi mai înainte o mai 

făcuseră şi alţii (Mihnea Gheorghiu, de pildă, sau Ovidiu Drâmba), însă 

aceia beneficiind de o bibliografie mult mai săracă (...) Cine şi de ce ar 

mai citi asemenea cărţi, mai ales într-o epocă grăbită ca a noastră şi 

umplută de tot felul de alte fapte şi întâmplări decât lecturile literare ? 

Răspunsul mi se pare a fi foarte simplu : Există şi au existat 

dintotdeauna oameni care au trăit / trăiesc mult deasupra existenţei 

biologice, dorind să-şi cultive spiritul şi să-şi bucure sufletul prin lecturi 

de acest tip. (...) Cartea d-lui Emil Lungeanu, scrisă cu pasiune şi 

dăruire, bine documentată, elaborată într-un stil fluent şi plăcut, mi se 

pare a fi o izbândă a autorului şi o apariţie editorială remarcabilă. O 

apariţie care, nu mă îndoiesc, va constitui un reper atât în bibliografia 

autorului, cât şi în shakespearologia românească.” 
Florentin Popescu, Emil Lungeanu : Fantoma 

 lui Shakespeare, Sud, aprilie 2011  

* 

 

„Eu cred că pot elogia împăcat calitatea de inspiraţie, dăruirea domnului 

Emil Lungeanu literaturii române în felul în care o face (...) pentru a 

recomanda din nou un autor care, într-un chip cu totul nedrept, nu este 
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în centrul atenţiei lumii literare. Până acum, singurul scriitor căruia i-am 

făcut serviciul de a afirma public că poate interesa Europa occidentală e 

Nicolae Breban. Nu mi-a mai dat altcineva un sentiment atât de puternic 

cum îmi dă domnul Emil Lungeanu (...) Omul este un autor european. 

Un encic lopedis t  în sensul înalt al cuvântului, un mânuitor de idei, de 

contexte intelectuale de primâ mână, cu un umor suveran şi cu o foarte 

mare ştiinţă a fluidităţii frazei, un stilist redutabil (...) Salut astăzi un 

foarte mare autor, îl felicit şi cred că trebuie să salutăm cu toţii o mare 

şansă pentru literatura română de azi.” 
 

Henri Zalis, postfaţă la romanul 

Steaua Polară, Edit. Paco, 2003  

 

„În salonul de la Ramada Majestic, (...) din când în când, cei ce formau 

auditoriul schimbau câte un fir de gând cu cei din preajma lor ca şi cum 

ar fi adăugat la poveste un ce doar lor ştiut. Un singur om a rămas de la 

începutul audiţiei până la sfârşit în picioare, cu capul plecat (...) Optzeci 

de minute a durat evocarea [lui Florian Pittiş]. Optzeci de minute, omul 

de la bar nu s-a mişcat, nu a privit pe nimeni, ca şi cum nici n-ar fi fost 

acolo. După obişnuitele comentarii asupra materialului prezentat, cineva 

dintre cunoscuţii săi s-a apropiat de el cu duioşie : „Ce s-a întâmplat ?” 

Omul a zâmbit. O, tremurul unui zâmbet pe un chip ca un lac uscat de 

foste lacrimi ! Omul acela este un scriitor de mare fineţe a observaţiei 

(...) Pentru mine, vocea lu i  F lor ian Pi t t iş  va avea de acum înainte o 

reflectare : chipul împietrit într-o durere mută al omului zidit în tăcere de 

la barul Ramada Majestic de luni, 13 octombrie 2008, cu două pahare în 

faţă în care vinul a rămas neatins...” 
 

Paula Romanescu, Sfârşitul nu-i (de acceptat când e) aici ! 

Viaţa medicală, 21 noiembrie 2008 
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Cu Sanda Toma şi Dan Cioca la Zilele Eugen Ionescu de la Slatina 

(27 noiembrie 2010) 
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La premiile Festivalului Titel Constantinescu (Rm.Sărat, 13 august 2011) 

 

 
Împreună cu George Stanca şi Florin Costinescu la Siliştea-Gumeşti, la 
premiile Festivalului Naţional de Literatură „Marin Preda” (22 sept. 2011) 
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Confrate Emil Lungeanu, 

 

 

Evident, am corectat câte ceva din ceea ce îmi fugise din 

capcana atenţiei la prima scriere. Între timp, am mai clonat 

câteva variante, de unde se poate trage concluzia că în materie 

de satiră nu acţionează nici un fel de vaccinuri. 

Tu ştii prea bine inaderenţa teatrelor pentru comedia 

originală acoperită, muşamalizată, prin tot felul de exotisme 

repertoriale. Am speranţa, datorită generozităţii ARCUB-ului, 

unde nu sun spirite pătrate, să ajungă la o premieră, şi dacă îi 

va plăcea textul şi lui Mircea Diaconu, atunci maidanezii mei 

guvernamentali vor avea undă verde la râs, chiar în buricul 

Bucureştiului, pe Magheru. 

Preţuind mult talentul tău excepţional, aştept cu 

răbdarea nerăbdărilor maxime şi premierele tale scenice, atât de 

meritate şi cinic întârziate de indiferenţa autoproclamaţilor în 

presă sprijinitori şi mari iubitori, promotori de rasă (şi de casă) 

ai literaturii dramatice autohtone, care se comportă invers : 

maidanezi în esenţă. (Cam tot aşa i-au făcut „elitiştii” şi lui 

Caragiale pe care l-au respins şi de la Academie şi acum îl ling 

cu subalternă admiraţie.) 

Îţi doresc mult noroc, condiţie esenţială şi în teatru. 

 

 

Dinu, 

12 iulie 2011 

 

 

 
Dinu Grigorescu, Două scrisori, în volumul 

Maidanezii, Edit. Ghepardul, 2011, pag.14  
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ARTELE CA MOŞTENIRE GENETICĂ 

 

„În urmă cu un deceniu, undeva prin insulele Mediteranei, întrebat din 

ce ţară vine de un localnic curios care nu reuşea deloc să-i ghicească 

accentul, scriitorul a răspuns după felul său : « Din Ţara Bezdeadului ».  

Şi cu aceeaşi mândrie îşi pomeneşte şi azi rădăcinile ori de câte ori i se 

dă prilej. Închinat Bezdeadului, capitolul 29 al primului său roman Strict 

secret este o veritabilă cronică  de fami l ie , ilustrată chiar cu o 

reprezentare grafică a unor ramuri din propriul arbore genealogic . În 

adevăr, deşi născut în 1958 la Bucureşti şi tot acolo trăitor în prezent, 

Emil Lungeanu se numără totuşi printre fiii Satului-fără-de-bătrâni, 

părintele său nefiind altul decăt devotatul artist al florilor, pictorul şi 

profesorul Ion Emil Lungeanu, al cărui cult pentru descoperirea şi 

încurajarea tinerelor talente dă astăzi roade bune în şcolile 

Bezdeadului. Slujirea semenilor cu uneltele Artei pare să fie o moştenire 

de familie, dacă ne gândim că din acelaşi trunchi au mai descins actorul 

de teatru şi film Constantin Lungeanu, unul din colaboratorii lui 

Constantin Tănase pe faimoasa scenă de la Alhambra, ca şi fiul său, 

regizorul Mihai Lungeanu, directorul Teatrului Eugen Ionescu, triplu 

laureat al Premiului UNITER. Sau poate că izvorul acestui har zace 

ascuns, mai degrabă, chiar în adâncul acestor ţinuturi divine, care i-au 

inspirat şi pe un Iancu Văcărescu, Iordache Golescu, Cezar Bolliac, pe 

Vlahuţă, Ion Marin Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Aurelian Chivu şi 

atâţia alţii. Cert este că opera scriitorului Emil Lungeanu, adăugându-

se la această veche condicâ a slujirilor cu condeiul, îmbogăţeşte azi 

încă o dată renumele Bezdeadului. (...) Domnul Emil Lungeanu vine să 

ne dăruiască acum, iată, cele mai nou-născute dintre operele sale, 

patru noi titluri ce-şi dau mâna într-o adevărată sărbătoare a cărţii 

pentru bezdedeni. Însăşi alegerea satului părintesc pentru a le oficia 

botezul reprezintă, întocmai ca şi evocarea lui în pagini de roman, o 

dovadă de cinstire a locuitorilor acestor străvechi pământuri. Se cuvine 

deci s-o salutăm cu legitimă bucurie şi mândrie. Ferice de cartea 

botezată la fântâna cea cu apă vie pe care, în urmă cu un veac, Vasile 

Voiculescu ne-a săpat-o la hotare !” 
 

Victor Davidoiu, Sărbătorile Cărţii, 

Bezdead - Dâmboviţa, 20 septembrie 2003 
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„Destinatar :  Const. Lungeanu,*  artist al poporului, Bucureşti, 

raionul T. Vladimirescu, strada Dr. Romniceanu nr. 50  

 

1962, XI, 9, vineri 

 

Stimate şi distinse Maestre, 

 

Întrebat fiind adesea dacă sunt ceva rudenie cu Dvs, n-am putut 

să afirm în necunoştinţa adevărului o probabilitate, nici să 

contest o posibilitate, rămânând să examinăm împreună firele 

originei noastre. Prilejul cel mai bun în privinţa verificării 

obârşiei mele e citirea volumului Vremuri apuse ce va apare în 

curând – până la 1 dec. – la E.P.L.**, în care scop aş ţine să vă 

înscrieţi, ca să vă păstreze un exemplar, la librăria 50 din  

bulev. 6 Martie nr. 17, unde mă voi transporta la timp să dau 

cuvenitele autografe, ridicându-se (...) tot de cei în drept contra 

cost. S-ar putea face o înscriere şi pentru volumul Besne – ed. II, 

ce va apare prin ianuarie-februarie 1963. În speranţa găsirii 

unui punct de afinitate – pe care eu îl bănuiesc a fi C-lungul 

Muscelean, vă salut cu distinsă stimă. 

 

M. Lungianu” *** 

__________________________ 

* Binecunoscutul actor Constantin Lungeanu (1900-1975), părinte al 

regizorului de teatru Mihai Lungeanu, respectiv unchi al scriitorului Emil 

Lungeanu. 

** Volumul a apărut într-adevăr la finele anului 1962 la Editura pentru 

literatură, cu o amplă prefaţă de Teodor Vîrgolici, dar mai degrabă decât 

descâlcirea noianului celor 20 de schiţe, povestiri şi nuvele pe care le 

aduna, compoziţia Grivei rămâne probabil cea mai recomandabilă 

pentru biografi.. 

*** E vorba de cunoscutul prozator semănătorist Mihail Lungianu (vezi 

distincţia grafică), originar din Câmpulung, la data respectivă în vârstă 

de aproape 83 ani (n. 1879) şi domiciliat în str. Sf.Ecaterina no.7, 

raionul N. Bălcescu, Bucureşti. 
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„În anul 1828 Iordache Golescu scrie piesa de teatru Comedia ce se 

numeşte Barbul Văcărescu, vânzătorul ţării, având în subtitlu pre-

zicerea că piesa prezintă ţăranii din Bezdead – sat de moşneni. (...) 

Poetul Iancu Văcărescu apără cu vehemenţă cauza moşnenilor 

bezdedeni. Pentru atitudinea sa fermă este scos din slujba de ispravnic 

al judeţului Dâmbo-viţa în 1817. Cezar Bolliac călătoreşte prin Carpaţii 

Sudici împreună cu A.T.Laurian, D. Bolintineanu şi fraţii Peretz 

ajungând şi la Bezdead, unde poposeşte la Hanul de la Curte (...) îi 

inspiră balada Maria din Bezdat * (...) Jean A.Vaillant, sosit la Băile 

Pucioasa în 1839, vizitează satul (...) merge şi la Malul de Răsună 

despre care spune că este <dealul care vorbeşte> ** (...), strigă 

„Liberté, egalité, fraternité” iar malul îi răspunde ca un cor al 

revoluţionarilor români întemniţaţi la Mărgineni. (...) Vlahuţă publică în 

1901 România pitorească (...) : <Un izvor de pucioasă mai e şi la 

Bezdead, cel mai întins şi mai bogat sat din munţii Dâmboviţii. Acolo în 

marginea de sus a satului, e un zid înalt de stânci foioase numit - pentru 

ecoul răspicat şi puternic pe care-l dă – Malul de Răsună.> În anul 

1935, Ion Marin Sadoveanu publică Sfârşit de veac în Bucureşti (...) 

dezvăluie prăbuşirea bătrânului baron [Barbu Belu], stăpânitorul moşiilor 

Bezdead şi Pietroşiţa, distrugerea acestora de către fiul său Bubi cu 

lucrătura lui Iancu Urmatecu. (...) La Bezdead fiind, Vasile Voiculescu 

*** debutează cu poezia Dorul în revista Convorbiri literare nr.3 din 

martie 1912 (...) Pe plaiul ce este hotar între Bezdead (satul Costişata) 

şi Ocina se află o fântână (...) durată chiar de V. Voiculescu **** (...) 

Aurelian Chivu e damnat să fie poet (...) născut la 17 oct.1935 în 

Bezdead (...) A publicat peste douăzeci de volume” etc. etc.  (Victor 

Davidoiu, Vatră şi oameni în freamătul vremii,  Editura Bibliotheca, 

2001) 
__________________________ 

* Pusă pe muzică de Anton Pann, care o publică în Cântece de lume, 

balada a fost preluată şi de Eminescu într-o culegere de irmoase datând 

probabil din 1877-1878 (mss. B. 2308). 

** Prilej de speculaţie toponimică : Bezdead – „Bis-datus ”. De fapt însă, 

etimologia e slavă : „Sat-fără-de-bătrâni”.  

*** Medic la Bezdead de la 11 aprilie 1911 la 31 mai 1913. 
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**** Istoria fântânii lui Vasile Voiculescu e relatată pe larg de Nicu Filip 

în Almanahul literar 1983, pag. 220. 

„Ţărănimea lupta împotriva exploatării pentru eliberarea de clacă şi 

pentru împroprietărire (...) refuza <să respecte> proprietatea moşie-

rească. Pădurarii erau maltrataţi în multe locuri, potrivit unei sesizări a 

serviciului de silvicultură, iar la Bezdead, judeţul Dâmboviţa, după o 

reclamaţie a arendaşului, 800 de locuitori <necurmat taie din pădurile 

proprietăţii>. (...) Lupta ţărănimii îmbrăca şi alte forme (...) la Bezdead, 

judeţul Dâmboviţa, unde ţăranii au ajuns <prin îndărătnicirea lor la 

gradul cel mai mare de nesupuneri>, subprefectul a fost alungat când a 

venit să socotească averea unui izgonit din sat.” (Istoria României, vol. 

4, cap. VIII 1859–1862, Editura Academiei RSR, 1964, pag. 325-326) 

 

„Presiunea maselor se accentuase an de an. În numeroase puncte ale 

ţării – la Bezdead, judeţul Dâmboviţa, (...) etc. – au loc în anii următori 

îndoitei alegeri [a lui Alexandru Ioan Cuza] importante acţiuni ale ţărăni-

mii. Petiţiile, refuzul de muncă, tăierea pădurilor, mutarea hotarelor, 

incendierile, acţiuni violente cu caracter local sunt tot atâtea forme prin 

care ţărănimea îşi manifesta rezistenţa şi puterea de luptă” etc. (Istoria 

României, vol. 4, cap. VIII 1862–1865, Edit. Academiei RSR, 1964, pag. 

365) 

 

„Din numeroasele răscoale cauzate de rapacitatea moşierilor manifesta-

tă cu ocazia delimitărilor, un interes deosebit prezintă cea din comunele 

Bela, Tiţa, Şerbăneşti de pe întinsa moşie Bezdeadu, judeţul 

Dâmboviţa, a marelui moşier Barbu Belu. În februarie 1867, peste 100 

de ţărani din aceste comune au plecat la Bucureşti ca să reclame 

nedreptatea ce li se făcuse prin delimitarea pământurilor. Pe drum, 

ţăranii au fost opriţi de substitutul de procuror C. Catina şi de dorobanţii 

ce-l însoţeau, care au arestat pe cinci dintre ei, socotiţi capi de 

rebeliune. Ţăranii din Bezdeadu în special erau învinovăţiţi că au pus 

mâna pe  întreaga moşie, inclusiv pădurea, livezile şi fâneţele strânse, 

că nu voiau să primească delimitarea făcută pentru pământurile lor şi 

că, somaţi, nu s-au supus cercetării judiciare la care vrea să-i oblige 

substitutul de procuror” etc. (Istoria României, vol. 4, cap. XI 1864–

1878, Editura Academiei RSR, 1964, pag. 509)  
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La vârsta de 8 ani, elev al şcolii de muzică...  (foto 28 mai 1966) 

 

 
...şi ecoul rămas patru decenii mai târziu (foto 19 octombrie 2009) 
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AM ŞASE ANI ŞI ŞTIU SĂ SCRIU 
 
 
 
 
 
 
 

„Mămicuţo *  

 

 

M-am gîndit şi eu că tare rupţi  sînt papucii  tăi cei 

vechi şi că nici nu ai timp să-ţi cumperi alţi[i] şi de aceea am 

împrumutat nişte bani de la tăticu şi ţe-am [sic] făcut un cadou, 

adică pe aceşti papuci noi. 

Tu să nu te superi dacă nu-ţi vor plăcea dar ăştea me-au 

[sic] plăcut mie. 

Să porţi cu plăcere – 

 

      – Emil – 

          29 martiie [sic] – 1965 –” 

  
 
 
 
 
 
____________________ 

* Textul olograf a fost scris integral cu majuscule în pastă verde, cu 

excepţia literei „Î ” semnele diacritice fiind înlocuite cu puncte. Am mai 

corectat aici cazurile de aglutinări de cuvinte din original sau de 

omisiuni ale cratimei, specifice copilăriei scrisului (n.red.). 


