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ARGUMENT 

 
Schiţă de portret: Alexandru Poamă 

 
 A trecut un deceniu de când Alexandru Poamă nu mai 
este printre noi. E mult, e puţin, nu ştiu! E greu să vorbeşti la 
trecut... parcă ai vrea ca timpul să stea în loc, ca vremea 
amintirilor să mai aştepte pentru că nu suntem dispuşi să îi 
uităm pe cei cu care ne-am obişnuit. 
 Venit de la munte, din ţinutul prahovean, a dăruit 
Vasluiului izbânda muncii şi talentului său: truda cotidiană la 
catedră, eleganţa vorbei la pupitrul de emisie, capacitatea sa de 
a mânui cuvântul. 
 Dumnezeu a ales ca el să părăsească această lume pentru 
una mai bună şi mai dreaptă, însă, prea devreme pentru noi. El 
s-a supus şi a plecat fără să-şi ia rămas bun de la nimeni, 
spunându-ne parcă să nu plângem că nu mai este, ci să ne 
bucurăm că a fost. 
 În paginile acestei lucrări am încercat să schiţez cât am 
putut mai bine viaţa lui Alexandru Poamă, o perioadă scursă 
între două momente suspendate în timp: 16 noiembrie 1948 - 7 
septembrie 1997.  
 Odată cu trecerea sa în nefiinţă, profesorul, ziaristul, 
colegul, prietenul, soţul, tatăl Alexandru Poamă a lăsat un imens 
gol în sufletele celor care l-au iubit şi admirat.  
 A scris, nu mult, dar bine, a vorbit la emisiuni la radio, a 
avut răbdarea să-şi îndrume elevii în tainele limbii engleze, 
pentru că asta i-a fost menirea. A reuşit să facă toate acestea cu 
mare plăcere şi deplină responsabilitate fiind ajutat şi de 
calităţile firii sale plăcute şi agreabile.  
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 Cei care l-au cunoscut mai bine au scris cuvinte frumoase 
de aducere aminte, oricând puncte de reper pentru cei care nu 
au avut această şansă.  
 Mai presus de perenitatea umană, latura sa spirituală va 
continua să existe în amintirile (scrise şi nescrise) pe care ni le-a 
lăsat şi aşa cum afirma Cicero: “Viaţa celor morţi se află în 
amintirea celor vii”. 
 Lucrarea de faţă se înscrie în seria biobibliografiilor 
Personalităţi vasluiene, începută în anul 2005 de Serviciul 
Informare Bibliografică şi Documentare şi prezintă câteva repere 
biografice cu momentele importante din viaţa şi activitatea 
autorului, bibliografia care cuprinde volumele publicate, 
colaborări în ziare şi reviste, aprecieri şi referinţe critice.  
 

Bibliograf, Liliana Moga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: amfiteatrul Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 

(Alexandru Poamă – prim plan) 



 5 

 

ALEXANDRU POAMĂ 
- repere biografice - 

 
16 noiembrie 1948 – se naşte la Călineşti, judeţul 

Prahova, viitorul profesor, jurnalist, scriitor, fiul Georgetei 
(1924-1979, casnică, muncitoare la Uzina de cauciucuri 
Floreşti, Prahova) şi al lui Dumitru Poamă (1924-1958, 
muncitor). 

Urmează şcoala primară la Novăceşti, sat de lângă 
Călineşti, judeţul Prahova unde a avut învăţători pe Ilinca şi Ion 
Bălăşoiu, director, Ion Năstase, profesor de limba română, 
Florica Uscatu, director adjunct, Radu Capră, care l-a remarcat 
pentru talentul de prezentator şi l-a încurajat pe scena 
Căminului Cultural. 

Urmează cursurile liceale la Liceul din Filipeştii de 
Pădure, judeţul Prahova, director, Gh. Marinescu, profesor de 
limba română Ion Băsceanu. A rămas orfan de tată (care s-a 
stins din viaţă la vârsta de 34 de ani într-un accident de 
maşină), călăuzindu-şi paşii spre învăţătură cu încrederea 
tinereţii. S-a remarcat în mod deosebit la disciplinele umaniste, 
probând reale disponibilităţi pentru limbile străine.  

1966 – susţine bacalaureatul la Liceul din Moreni, 
raionul Câmpina, Regiunea Ploieşti. Condiţiile materiale precare 
nu-i dau posibilitatea să urmeze studii superioare, mama sa fiind 
unicul susţinător al familiei. Astfel, după absolvirea liceului, la 
îndemnul mamei sale, între anii 1966 şi 1969 urmează Şcoala 
Tehnică de personal tehnic - specialitatea tehnician 
electroenergetic, la Câmpina.  

1969 - Lucrează la Combinatul Petrochimic de la Brazi ca 
electrician, dându-şi seama, la scurt timp, că nu are afinităţi 
pentru această meserie şi, hotărât să-şi desăvârşească visul din 
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copilărie s-a pregătit pentru susţinerea examenului de admitere 
la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Facultatea 
de Filologie, secţia Engleză-Franceză. 

1974 - 1978 – Urmează cursurile Facultăţii de Filologie, 
secţia Engleză-Franceză la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi. În anii 
studenţiei debutează în presă prin colaborarea la revista ieşeană 
Opinia studenţească şi alte ziare şi reviste. În noiembrie acelaşi 
an, în urma unui concurs, devine colaborator extern la Radio 
Iaşi în calitate de redactor. Realizează emisiuni la radio, între 
care “Actualitatea sportivă”, luându-şi pseudonimul Prahoveanu 
cu nostalgia locurilor natale, sentiment pe care l-a avut până la 
sfârşitul vieţii.  

1978 – Îşi ia licenţa în filologie la specialitatea engleză - 
franceză, cu lucrarea de licenţă Beginnings of English 
Journalism.  Rămâne la fel de pasionat de radio, dar în ciuda 
aşteptărilor, nu s-a putut angaja la Radio Iaşi. Totuşi, pentru a 
nu se îndepărta de Radio, şi-a luat repartiţia în cel mai apropiat 
oraş, Huşi, din judeţul Vaslui, la Şcoala Generală Nr. 1, făcând 
naveta săptămânal la Iaşi pentru a prezenta emisiunea 
“Actualitatea sportivă”. În acelaşi an se detaşează la Vaslui la 
Şcoala Gimnazială Nr. 2.  

1975 – 1985 – Redactor la Radio Iaşi.  
1978 - 1979 – Profesor la Şcoala Generală Nr. 3 Vaslui. 
1979 – Se căsătoreşte cu Elena Chetran,  profesor de 

limba română.  
1979 - 1980 – Profesor la Şcoala generală nr. 2 Vaslui. 
1979 – Se naşte primul copil, Sorina.  
1980 - 1994 – Profesor la Şcoala generală nr. 3 Vaslui. 
1981 – Susţine examenul de definitivare în învăţământ. 
1985 – Se naşte al doilea copil, Sorin. 
1987 – Apare volumul Sorin şi Sorina, Editura Ion 

Creangă, Bucureşti. 
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1989 – Obţine gradul al II-lea didactic, specialitatea 
limba engleză. 

1990 - 1997 – Redactor la Televiziunea Vaslui; Radio 
Unison 

1993 – Redactor la ziarul Semnal, Vaslui.  
1993 (16 decembrie) – Obţine Atestatul de la Ministerul 

Culturii pentru calitatea de Consilier editorial, Editura “Cutia 
Pandorei”, Vaslui. 

1994 – Obţine gradul didactic I, specialitatea limba 
engleză.   

1994 - 1997 – Profesor la Liceul “Mihail Kogălniceanu” 
Vaslui. 

1997 – Se stinge din viaţă la 7 septembrie, în urma unui 
accident de maşină.  

2004 – Apare romanul Filigran. Reeditare a volumului 
Sorin şi Sorina.  

2007 – Apare Jurnalul unui băiat cuminte. Reeditare a 
volumului Sorin şi Sorina şi Filigran. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru Poamă, elev, Şcoala Primară, Novăceşti 
 

Alexandru Poamă alături de mama, Georgeta, 
fratele, Constantin şi bunica 
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Alexandru Poamă, student în Iaşi 
 

Alexandru Poamă, redactor – 4.09.1997 
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OPERA   
 

Volume publicate: 
Sorin şi Sorina, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1988 
Filigran, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004 
Sorin şi Sorina (Ediţia a III-a revăzută şi adăugită), Editura 

Cutia Pandorei, Vaslui, 2004 
Filigran, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007 
Jurnalul unui băiat cuminte, Editura Princeps Edit, Iaşi, 

2007 
Sorin şi Sorina, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007 

 
       În curs de apariţie:                                                                

Gura păcătosului adevăr grăieşte – tablete 
Chip dulce de copil – povestiri 
 
Publicaţii la care a colaborat: 
Adevărul                                       Opinia studenţească 
Convorbiri literare                         Scânteia 
La steaua                                      Scânteia Tineretului 
Monitorul de Vaslui                       Semnal 
Observator                                    Vremea nouă 
Oferta 
 
Redactor: 
   Studioul Radio – Iaşi 
   Ziarul “Semnal” – Vaslui 
   Studioul local T.V. – Vaslui 
   Studioul “Unison” Radio - Vaslui 

 
Consilier editorial: 
   Editura “Cutia Pandorei” Vaslui 
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REFERINŢE  CRITICE 
 

“Profesor, soţ şi părinte devotat familiei până la epuizare, 
ziarist şi nu în cele din urmă scriitor subtil de proză pentru 
copii, prima sa carte purtând titlul Sorin şi Sorina (din păcate 
şi ultima antumă), acest muntean, ajuns ca şi Topârceanu pe 
meleaguri moldovene, a scris această carte, ce rămâne ca o 
curată mărturie a unui suflet pe cât de discret pe atât de 
delicat.” 
              GHEORHE ZARAFU, Despre volum, postfaţă la 
Alexandru Poamă, Sorin şi Sorina, Editura Cutia Pandorei, 
Vaslui, 2004, p. 279. 
  

“Ne-am cunoscut într-o primăvară (ciudat şi aproape 
inexistent anotimp la Iaşi) a anului 1975. Eram amândoi pe 
culoarele Studioului de Radio Moldova, loc ce avea să ne 
unească pasiunea pentru jurnalistică şi să ne determine, ex 
abrupto, să devenim.  

Eram atât de dăruiţi emisiunilor pe care le făceam, atât 
de devotaţi impulsului de a face altceva decât studii universitare 
în Alma Mater Iassyensis.  

Eram uniţi de ecoul benzii magnetice şi cred că atunci, în 
primele săptămâni, când se năştea prietenia noastră, nu ştiam 
bine cum ne cheamă.  

Era o stare binecuvântată de a locui în cuvânt, de a 
percepe în fragmentarium-ul citadin adevăruri pe care le 
spuneam pe de o parte, dar şi pe care le înţelegeam doar pe de 
alta.  

Era un paradox între cuvântul rostit şi colocviile cu 
interlocutorii noştri, prin intermediul cărora pătrundeam 
definitiv în cunoaşterea culturală, civică şi morală, determinantă 
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de inexplicabile inhibiţii şi zdrobitoare porniri de desprindere 
individuală, pe care-l acceptam şi, de ce nu, îl cultivam ca atare.  

Ani în şir am privit acest demers al nostru paralel şi în 
presa scrisă, cu gândul la implacabilul vers al lui Tagore: 
„Doamne, m-ai rânduit între învinşi / Nu-mi este dat nici să 
înving, nici să ies din luptă!”.  

Ne-a fost greu să înţelegem, după patru ani de colaborare 
aproape zilnică la Radio Moldova, că nu am putut rămâne 
redactori aici, deşi eram acceptaţi de colegi, de conducere, 
dar... mai exista un sistem care, cu toate că îl credeam deschis, 
nu era altceva decât... cercul care se închide.  

Am menţionat acest episod pentru că, într-un fel sau 
altul, el marchează generaţia de jurnalişti ai Iaşilor din deceniile 
şapte-opt ale veacului trecut.  

A urmat apoi, în paralel, cum spuneam, colaborarea şi 
deschisa prietenie la Opinia studenţească unde, mai întâi,  
secretar general de redacţie, apoi redactor şef adjunct şi, pentru 
puţină vreme, redactor şef, l-am avut alături pe Alexandru, 
acolo unde se deschide de obicei ziarul, şi anume la pagina 
sportivă.  

L-am invitat să renunţe, probabil la o decizie dragă: 
aceea de a nu mai semna cu pseudonim şi, astfel, cunoscutul 
Alexandru Prahoveanu devenea recunoscutul Alexandru Poamă.  

Presa studenţească era altceva decât rigoarea, uneori 
cazonă, a Studioului de Radio Moldova. Între furcile caudine ale 
unei cenzuri labile, intransigentă cu cuvintele şi generoasă cu 
ideile (sau invers), presa studenţească ieşeană se citea şi se scria 
printre rânduri. Revolte înăbuşite, iniţiative culturale 
debordante, simboluri cu descendenţă elitistă şi lingvistică, un 
adevărat submersibil plin de intelectuali adevăraţi, dar şi de 
lichele, turnători etc.  
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Era dificil nu doar să scrii ci, mai ales, să-ţi alegi 
prietenii, confraţii întru idealuri şi, de ce nu, modelele culturale. 
De un bun simţ strigător la cer, Alexandru mă apela colegial: 
„Maestre, noi ce mai scriem?!” şi simţeam dintr-o dată povara 
încrederii, preţuirii, dar mai ales fărâma de lumină ce face 
diferenţa dintre cărbune şi diamant, aceea de a aparţine 
celorlalţi. Scrisul nostru devenea, astfel, cam singura avere pe 
care o împărţeam cu tipograful, studentul, elevul, pensionarul, 
universitarul sau politrucul ce ne era în preajmă.  

În serile acelea „de redacţie”, eram năpădiţi de metafore 
precum o ploaie de stele, prea îndepărtată să ne poată lumina, 
prea rece să ne poată încălzi şi prea nefirească pentru a fi 
adevărată. Atunci cred că s-au născut pentru Alexandru 
pasiunile literare, crâmpeiele de jurnal şi toate celelalte care se 
zidesc într-un om întreg pentru că sunt puse cu grijă într-o 
construcţie desprinsă din cotidian şi care reprezintă, atunci când 
avem noroc să o întâlnim, celălalt prieten.  

Această carte nu e un refugiu întru copilărie. E un 
avanpost al trecerii copilăriei noastre prin copilăria copiilor 
noştri. E scara care coboară în limpedea fântână a timpului şi 
care ne face să privim înstelarea în plină zi, deosebind lumina 
de umbre prin însăşi fiinţa noastră.  

Alexandru Poamă rămâne, pentru acest efort, un semn al 
trecerii. Ce ar putea astăzi să însemne gesturile simple, duioase, 
hazlii şi contradictorii ale experienţei consemnărilor sale 
literare?! Nimic altceva decât bruma de înţelegere care ne 
părăseşte atunci când nu mai putem privi în ochi copilăria ca pe 
o atitudine şi o tratăm ca pe o stare.  

Îndemnul lui Alexandru Poamă este de a descoperi în 
microcosmosul de trăiri al anotimpului copilăriei clipele ce ne 
vor marca viaţa şi devenirea. Să ne bucurăm de ele împreună!  
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De aceea poate am alăturat textelor lui Alexandru grafica 
unui alt bun prieten ce ne priveşte dinspre veşnicie, Sabin 
Ştefănuţă, pentru care copilăria a însemnat, o să vă daţi imediat 
seama, linia subţire şi fermă ce ne face să descoperim inefabilul 
în noi, în dumneavoastră, în dăinuire...” 

CĂTĂLIN BORDEIANU, Ani în şir n-am vrut să înţeleg  
de ce nu mai puteam să-l aud la telefon..., prefaţă la Alexandru 
Poamă, Sorin şi Sorina, Editura Cutia Pandorei, 2004. 

  
 “Un autor atras de farmecul şi gingăşia universului 
infantil, întruchipat de proprii lui copii, se dovedeşte a fi 
Alexandru Poamă, răpus de o moarte fulgerătoare în pragul 
vârstei de 49 de ani.  
 Având, la o privire grăbită, caracterul unui album de 
familie, unica sa carte publicată Sorin şi Sorina, (Editura Ion 
Creangă, Bucureşti, 1988, ediţia I; Editura Cutia Pandorei, 
Vaslui, 1997, a doua ediţie) se adresează, de fapt, unor 
categorii mai largi de cititori. 
 Volumul, dovedind o bună stăpânire a mijloacelor 
literaturii de gen, grupează o suită de schiţe şi povestiri variate 
din punct de vedere tematic şi acoperind cronologic o perioadă 
de aproximativ şapte ani – de la naşterea întâiului vlăstar al 
familiei şi până la momentul când Sorin păşeşte pragul şcolii. 
Faptul că acesta coincide chiar cu perioada aurită şi formativă a 
celor şapte ani de acasă nu este, desigur, întâmplător.  
 Metoda utilizată este simplă. Autorul imortalizează 
conştiincios momentele memorabile din viaţa copiilor săi şi le 
ataşează pe cât posibil un tâlc moralizator; răsplătirea 
creştinească a răului cu fapte bune (“Cum e mai bine”), 
consecinţele penibile în plan moral ale minciunii (“O 
întâmplare cu tâlc”), preferinţa pentru temeinicia adevărului 
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în locul şubredului neadevăr (“Minciuna are picioare 
scurte”, etc.). 
 Dar, mai presus de tenta moralizatoare, prozele 
volumului au şi alte însuşiri. Alexandru Poamă are nu numai 
capacitatea de a înţelege psihologia infantilă, ci şi abilitatea de  
a-şi asuma condiţia copilului, de a privi lumea prin ochii celor 
mici. Aşa procedează autorul, de pildă, în “Hai să facem un 
spectacol!” unde, sesizând împlinirea afectivă totală a copiilor 
în jocul lor cu păpuşile, noteză: “Mai trist e că atunci când 
purceluşul, gâsca, girafa sau iepurele sunt bolnavi, Sorin şi 
Sorina trebuie să le dea medicamente”. 
 Anecdotică şi amuzantă este schiţa “O întâmplare cu 
tâlc”, care imaginează un mic scenariu de natură să conducă la 
concluzia că acel care perseverează pe calea neadevărului nu 
poate avea decât de pierdut. Suferind de pe urma unei altercaţii 
cu un coleg de la grădiniţă, micul erou al schiţei continuă să 
mimeze suferinţa pentru a obţine de la părinţii săi satisfacerea 
unor mofturi. Dus la spital şi ameninţat cu operaţia, copilul se 
sperie şi îşi recunoaşte mistificarea, iar asistenta medicală 
exclamă cu falsă îngrijorare: “Şi-acum, ce să facem? Că injecţii 
contra minciunii nu există!”. 
 Amuzantă în ce priveşte naivitatea celor mici, tentaţi să 
judece lucrurile după aparenţe, este schiţa “Boala 
animalelor”, unde este surprinsă reacţia îngrijorată a celor doi 
copii, care iau un proces fiziologic normal la vite (rumegatul) 
drept semn de boală.  
 Originală, în proza “Ziua bunicilor”, este ideea 
botezării copacilor din livadă cu nume de copii: “Aici copacii au 
nume. Toţi. Îi cheamă: Cristinel, Adrian, Alina, Costel, 
Tamara, Gigi, Viorica, Vasilică, Nicuşor, Tudorel, 
Maricica, Laura, Petrică, Sorina, Sorin, aşa se face că, 
astăzi, Sorin şi Sorina sunt încărcaţi de pere dulci şi 
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parfumate, Adrian are o sumedenie de gutui pufoase pe 
crengile sale, iar Alina te îmbie să guşti doar una din piersicile 
ei!. Capacitatea figurativă demonstrată de autor în asemenea 
secvenţe este remarcabilă. 
 Demne de menţionat sunt şi câteva proze cu subiect 
animalier ale volumului în care, pornind de la mărunte 
întâmplări domestice, autorul construieşte scenarii interesante. 
Astfel, în Ţâncul o ispravă a pisoiului adoptat de copii (vânarea 
primului şoarece) este relatată ca o istorie cu suspans:                   
“Ochii lui Cuţulache l-au zărit. Privindu-l, Motănel îl înţelege: 
“Rămâi acolo unde eşti. Şi mai ales încearcă să nu faci zgomot”. 
 'Puiu' este 'epopeea' în miniatură a unui pui de găină, 
scăpat ca prin minune din ghearele unei vulpi. La început 
naraţiunea are aspectul unei variaţiuni pe tema răţoiului cel urât 
respins de celelalte orătănii, dar, apoi, prin evocarea prieteniei 
care se leagă între el, câine şi motan, proza capătă turnura unei 
înduioşătoare şi amuzante pledoarii în favoarea bunei convieţuiri 
între făpturile necuvântătoare (cu sugestia că şi între copii ar 
trebui să domnească o armonie asemănătoare). 
 Înduioşător este şi finalul istoriei cu Rilă, iepurele 
sălbatic crescut o vreme de copii şi apoi repus în libertate. În 
cuşca goală, copiii continuă să lase peste noapte hrană, cu 
speranţa că micul animal nu-şi va uita binefăcătorii: “Cuţulache 
i-a privit cu-nţeles. A mârâit încetişor, ştrengăreşte, parcă le-ar fi 
spus: - Da, a venit!” 
 Stilistic, Alexandru Poamă preferă un scris simplu, 
nepretenţios, inspirat parcă după modelul compunerilor şcolare, 
unde timpurile dominante sunt prezentul şi perfectul compus, 
iar încărcătura metaforică excesivă este evitată.  
 Este, poate, cazul să precizăm în final că autorii de 
literatură pe tema copilăriei sunt nişte nostalgici. Dar, pornind 
de aici, se cuvine remarcat că ei se împart în două categorii: cei 
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care îşi satisfac dorul de copilărie evocându-şi copilăria proprie 
(a se vedea Ion Creangă sau Maxim Gorki) şi cei care preferă 
să evoce copilăria altora (Ionel Teodoreanu, Jules Renard). 
Un astfel de autor este şi Alexandru Poamă. Nu este însă mai 
puţin adevărat că, prin cele două personaje principale ale cărţii 
sale, autorul îşi retrăieşte propria copilărie.” 
           DANIEL DRAGOMIRESCU, Alexandru Poamă sau 
nostalgia copilăriei, postfaţă la Alexandru Poamă, Sorin şi 
Sorina, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004, p. 281. 
 

“Destinul lui Alexandru Poamă stă sub semnul unei 
fatalităţi tragice. S-a născut la 16 noiembrie 1948 în Călineşti-
Prahova, într-o familie modestă sub raportul condiţiei materiale. 
Precaritatea mijloacelor de existenţă a făcut ca traseul studiilor 
sale să fie sinuos, întârziindu-i afirmarea intelectuală. Tatăl a 
murit la doar 34 de ani  într-un accident de maşină. Ironia 
cruntă a destinului a făcut ca şi fiul – peste ani – să fie strivit 
sub roţile unui automobil bezmetic. S-au stins din viaţă în acest 
mod violent şi nedrept – dintr-o listă mult mai lungă – Mihail 
Sebastian, Valentin Silvestru, Ion Iancu Lefter. Numărul 
victimelor bolizilor pe patru roţi este nesfârşit şi cuprinde nu 
puţine celebrităţi străine şi româneşti, inclusiv pe autoarea 
faimosului roman Pe aripile vântului. 

După terminarea liceului, tânărul Poamă a urmat o 
şcoală postliceală cu profil energetic şi a lucrat o vreme ca 
electrician la Combinatul Petrochimic de la Brazi. O altă 
nepotrivire a destinului. Ulterior a intrat pe făgaşul normalităţii, 
absolvind Facultatea de Litere (Engleză-franceză) a Universităţii 
“Al. I. Cuza” din Iaşi, armonizându-şi astfel personalitatea cu 
studiile. A dobândit cu greu statutul social-intelectual spre care 
năzuise cu atâta ardoare şi care îi acaparase la un moment dat 
toate energiile interioare. 
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Alexandru Poamă a avut, între altele, o pasiune 
devoratoare: radioul. Cu toate că şi-a cristalizat o carieră 
didactică la Vaslui şi a obţinut pe acest tărâm rezultate 
excelente, la care se cuvine adăugată prestaţia publicistică 
(fertile colaborări la ziare şi reviste), vocaţia presei audio (în 
postura de extern colaborator la Radio Iaşi, ani la rând) a făcut 
parte din fibra lui intimă. Nimic nu l-a putut opri din a-şi 
satisface o atare patimă neostoită. Era predestinat radioului tot 
aşa cum alţii sunt predestinaţi scufundărilor subacvatice ori 
zborurilor cosmice. Ceea ce impresiona la Alexandru Poamă era 
seriozitatea egală cu sine, niciodată contrariată ori bulversată de 
vanităţi, orgolii ori puseuri subiective aleatorii. Omul public avea 
conştiinţă profesională şi morală – exact ceea ce ar trebui să 
aibă un profesionist al presei şi – vai! – este exact ceea ce 
lipseşte astăzi multor publicişti de mucava, grafomani insaţiabili 
şi veleitari agresivi. Faţetele multiple ale personalităţii 
regretatului nostru concitadin cuprindeau încă una definitorie: 
chemarea scriitorească. Volumul de debut, Sorin şi Sorina, 
apărut la Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1988, cuprindea 
povestiri nutrite din universul frăgezimilor infantile, cu doi 
protagonişti ce purtau numele copiilor legitimi ai autorului. 
Cartea anunţa o carieră literară, în pofida anvergurii modice şi a 
temei comune. Volumul Chip dulce de copil, depus în 1989 (an 
fatidic!) la aceeaşi editură, n-a putut vedea lumina tiparului; 
manuscrisul s-a pierdut. Se confirmă încă o dată latinescul sorţii 
schimbătoare, inclusiv în destinul cărţilor: Habent sua fata 
libelli! 

Foarte puţini oameni ştiau că Alexandru Poamă a izbutit 
să ducă la capăt un roman (Filigran), depus la Editura Eminescu 
în acelaşi an crucial 1989 şi nepublicat până astăzi din motive 
ce se pot presupune, dar care - credem noi - nu acoperă integral 
o explicaţie plauzibilă. N-a fost singura desincronizare dureroasă 
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din destinul pământesc al lui Alexandru Poamă. Romanul apare 
acum graţie eforturilor sublime ale distinsei văduve, prof. Elena 
Poamă, directoarea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu 
Spătarul”. 

Cititorul cărţii îşi va pune, la finele lecturii, o întrebare 
legitimă: Este Filigran un roman veritabil ori un amplu colaj de 
“felii de viaţă”? Răspunsul nu este uşor de dat întrucât structura 
cărţii poate justifica, prin nuanţele de rigoare, ambele variante. 
Poate fi considerat un roman prin dimensiuni (deşi întinderea 
nu este niciodată hotărâtoare), arhitectura caleidoscopică şi 
contrapunctică, o anume complexitate a traiectoriilor existenţiale 
ale unui grup de personaje, protagonistul de netăgăduit fiind 
Paul Alexandrescu. Trebuie luate deopotrivă în consideraţie 
perspectiva narativă unică (naratorul putând fi considerat 
purtătorul de cuvânt al autorului) şi – desigur – viziunea asupra 
vieţii. Cu reducţiile inevitabile, Filigran se integrează tematic şi 
tipologic seriei romanelor focalizate pe “obsedantul deceniu”: 
activişti obtuzi, inculţi, abuzivi, în antiteză cu alţi activişti 
omenoşi şi cinstiţi, copii exmatriculaţi din şcoli şi facultăţi pe 
motive de “origine socială nesănătoasă”, delaţiuni ordinare 
urmate inevitabil de arestări şi detenţie etc. Dacă ar fi să 
definim una din temele-vector ale romanului am spune că 
Filigran se focalizează în bună măsură pe conjuraţia 
mediocrităţii împotriva valorii. Din acest punct de vedere – 
păstrând proporţiile – se pot face conexiuni, prudente, cu 
romanul predist Cel mai iubit dintre pământeni. Atât Victor 
Petrini cât şi Paul Alexandrescu, eminentul profesor de 
matematică, devenit, într-o complementaritate… barbiană poet 
de notorietate naţională, au vocaţia eşecului. Corelativ, este mai 
presus de orice îndoială că Filigran a pierdut mult ca forţă a 
semnificaţiei nefiind publicat la momentul potrivit. Citit cu un 
ochi atent şi detaşat, degajă o impresie puternică de desuetudine 
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(idei, adevăruri, crâmpeie de viaţă, mentalităţi, informaţii 
benigne aparţin unui timp revolut). Ultimii 15 ani din istoria 
actuală a României au produs mutaţii adânci în structura 
societăţii noastre, de la schimbarea sistemului politic până la o 
altă dinamică economico-socială şi culturală, asociate cu o 
spectaculoasă deschidere spre Europa. Ceea ce rezistă, după 
opinia noastră, în Filigran ţine mai degrabă de inefabilul 
sufletesc, de eternul uman: zbuciumul eroului principal, trăirile 
diverse, în alternanţe temporal-spaţiale, cu o derutantă şi rapidă 
succesiune a secvenţelor de viaţă, totul guvernat de implacabilul 
“tic-tac”, echivalentul ceasului biologic, subiectiv al naratorului. 

Naraţiunea la persoana întâi consfinţeşte existenţa unui 
spirit hiperlucid, analitic, de sorginte camil-petresciană, 
introspectiv şi nu o dată dezarmat în faţa prostiei, invidiei, 
răutăţii celor din jur. Schiţele de portret presărate de-a lungul 
confesiunii româneşti se împletesc inextricabil cu întâmplări 
triste, tragice, groteşti, comice. Anumite similitudini dezvăluie 
cu discreţie elemente autobiografice precum şi repere ale unui 
Vaslui de dinainte de Revoluţie, codificat transparent (oraşul N.) 
şi probabil şi ale satului natal. Dar ficţiunea rămâne ficţiune. 

Contestatarii structurii romanului ar putea invoca 
aglutinarea de secvenţe narative între coperţile cărţii, coagulate 
firav de o unică voce narativă. Peste toate adie o briză 
gazetărească, uneori emoţionantă, credibilă, alteori falsă şi 
convenţională. Înclin să dau dreptate celor care vor socoti cartea 
un roman, fie el şi confesiv-liric-memorialistic. 

Dacă trăia, Alexandru Poamă putea să devină un mare 
prozator, fiindcă avea datele native ale creatorului, într-o latenţă 
fertilă. Simţim astăzi că maturizarea lui artistică era inevitabilă, 
odată cu îmbrăţişarea curajoasă a noilor tehnici de organizare 
romanească. 
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Filigran rămâne un necesar exerciţiu de digitaţie, frânt 
pe neaşteptate prin forţa stihială a destinului.” 

TEODOR PRACSIU: Cuvânt înainte, prefaţă la 
Alexandru Poamă, Filigran, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 
2004. 
 
 “Verbele la timpul trecut, în toate graiurile lumii şi cu 
deosebire în rostirea noastră, a românilor, sunt adesea fără 
conţinut. Ele închid formal înfăţişări ale existenţei, care, 
asemenea liniei orizontului, se derobează mereu, incizând 
spaţiul peren al interminabilului. Acţiunea, mişcarea, de fapt 
materia în sine a cuprinderii predicatelor, rămâne de neatins, 
integritatea ei neînsemnând altceva decât calea către Absolut a 
fiinţei. 
 Obligat, cumva, să pornească de la haosul tăcerii, din 
adâncurile zonei limitatului, omul – structură bivalentă - , 
mărturisind, deopotrivă, eternul prin spirit şi perisabilul prin 
trup, îşi ajunge sieşi, când zbaterile lui au şansa de a se fi 
petrecut întru dobândirea frumosului şi a ideii de bine. 
 Este tot ce pot spune aici despre Omul, profesorul, 
jurnalistul şi, nu în ultimul rând, despre scriitorul Al. Poamă. 
Aşezat la vorbă şi la faptă, echilibrat întotdeauna când trebuia 
să-şi transmită sonor gândurile, Al. Poamă nu părea a se grăbi 
cu nimic; întreaga lui înfăţişare fiind a unui ţăran sănătos şi 
lucid, tentat să-şi ascundă înţelepciunea şi ascuţişurile ironiei în 
dosul unei măşti de naivitate. Îl trăda însă privirea. Dincolo de 
sclipirile ochilor, pentru cei ce vor fi ştiind să vadă, în fiinţa 
prozatorului se buluceau, dramatic, lumi aflate la antipod şi 
sentimente minate de contraste izbitoare. Nu atât conflictele 
şocante dintre protagonişti învolburează prozele elaborate de 
Al.Poamă, cât mai ales calmul adânc al resemnărilor sale 
meditative dau sens paginei, ca în romanul intitulat Filigran, de 
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pildă, rămas probabil în manuscris. Lecturat de mine, în urmă 
cu mai bine de un deceniu, textul acelei ample naraţiuni relevă 
în autorul ei un observator atent al cadrului social transfigurat, 
adică omul care ştia să accepte, cu detaşarea înţeleptului, 
lunecarea iritantă a mizerabilului în sublim. 
 Cât priveşte ediţia de acum, a cărţii intitulată, duios, 
Sorin şi Sorina (prenumele minunaţilor săi copii) – este o 
culegere de schiţe şi povestiri, al căror univers exaltă actul pur 
al vieţii. Destinată copiilor, cartea cu acest titlu este, în fapt, o 
re-descoperire a sufletului infantil deschis aventurii, o aventură 
însă guvernată de simţul justiţiei, al cavalerismului, al dreptăţii 
şi al bunei cuviinţe. Or, din această perspectivă, cărţile despre şi 
pentru copii ar trebui citite mai ales de părinţii acestora, cel 
puţin din două motive: întâi pentru a realiza cât de mult au 
pierdut din francheţea, cutezanţa şi nobleţea de altădată şi apoi, 
pentru a mai încerca să mai recupereze (fireşte, ce se mai poate) 
din frumuseţea, candoarea şi cinstea copilăriei şi adolescenţei. 
Din păcate însă, nouă, maturilor, ne scapă tocmai această unică 
posibilitate a reintegrării  personalităţii noastre, prin încercarea 
de a restabili legătura cunoaşterii de acum cu marile căutări de 
atunci, păstrând – condiţie obligatorie – regula jocului: eludarea 
oricărei tentaţii de a trişa.  
 În magma acestei cărţi, Al. Poamă strecoară, cu supleţe 
pedagogică, un excelent îndreptar etic pentru tot ce efectul 
coroziv al existenţei a diminuat (uneori înlăturând total) din 
structura fiinţei noastre primare. În plan estetic, rezultatul 
acestei întemeieri se poate percepe ca obiectivat de imploziile ce 
le declanşează în sensibilitatea noastră. Ansamblul volumului 
propune un alt orizont, suprapus morfologiei lumii reale şi 
deosebit de esenţial de acesta prin faptul de a fi creat o 
strucutră unică, un nou şi extrem de particular microcosmos. 
Este (în chip misterios şi paradoxal totodată), marea taină, dar şi 
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perfecta lumină a artei – locul prin care se poate pătrunde în 
templul ei.  
 Lucrarea profesorului Al. Poamă, întreruptă abrupt, 
absurd şi revoltător de prea devreme, se include în orizontul 
indeterminat al timpului imperfect, a cărui acţiune fiind fără 
sfârşit, o cuprinde spaţiul peren al amintirii.  
                                                      IAŞI, octombrie, 1997” 
               VIRGIL CUŢITARU: Cuvânt, postfaţă la Alexandru 
Poamă, Sorin şi Sorina, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004, 
p. 285. 
   
 “Da, destinul lui pământesc a stat sub semnul fatalităţii. 
˝Dacă trăia, Alexandru Poamă putea să devină un mare 
prozator, fiindcă avea datele native ale creatorului, într-o latenţă 
fertilă. Simţim astăzi că maturizarea lui artistică era inevitabilă, 
odată cu îmbrăţişarea curajoasă a noilor tehnici de organizare 
romanescă˝ (Teodor Pracsiu). 
 Să zăbovim puţin asupra destinului tragic, pentru a 
înţelege şi destinul celui de semnează romanul Filigran. Din 
lectura unor texte vechi ne amintim că lumea, ca şi literatura, 
era considerată nici adevărată, nici falsă, ci ipotetică, posibilă. 
Prin urmare, ea este un ceva ce depăşeşte forţa noastră de 
reprezentare, dar este un ceva ce ne obsedează fascinându-ne 
sau ne fascinează obsedându-ne. Într-o ordine logică, se face şi 
demonstraţia că lumea înseamnă limbaj, adică un sistem coerent 
al Fiinţei care comunică, care nu încetează să emită semne. 
Pornind de aici, un cunoscut scriitor şi gânditor a scris 
Paradoxul semnelor. Chiar el spune că existenţa, ca sistem 
universal de simboluri, este limbaj, altfel exprimat ,˝transfer de 
semne˝ care conturează sensul. Dar sensul existenţei omului? O 
literatură întreagă ne atrage atenţia asupra existenţei sensului 
tragic al fiinţei umane, tocmai acesta domină destinul. Destinul 



 25 

presupune o putere sau o inteligenţă predestinatoare care 
determină dinainte unde, când şi cum trebuie să se întâmple 
lucrurile. Dacă destinul este pus sub apăsarea tragicului atunci 
apare semnul care permite să întrezărim un alt lucru decât el 
însuşi. Acesta poate fi unul ce intră sub incidenţa fatalismului 
sau sensul său de resemnare în faţa evenimentelor ce vor veni. 
Dispariţia omului înscrie viaţa sub semnul precarităţii. Să ne 
reamintim de sintagma antică care zice că ˝a filosofa înseamnă 
a învăţa să mori˝, iar patria filosofului este ˝cerul ideilor˝, pe 
care caută să-l atingă şi de care moartea îi permite să se 
apropie. Destinul lui Alexandru Poamă s-a plasat exact sub 
semnul tragicului. Stăpânit de premoniţii, el a intuit însă 
venirea, mai devreme sau mai târziu, a clipei fatale şi a lăsat ca 
˝semn de transfer˝ cartea Filigran. Este comunicarea lui 
postumă cu lumea, este tocmai ˝limbajul˝ lăsat familiei şi 
celorlalţi, în timp ce se apropia de cerul seninătăţii. Nu-i puţin 
lucru, iar pentru cei dragi trebuie să însemne enorm.  
 Nu vom face nici o referire la calităţile sau defectele 
romanului Filigran, în opinia noastră acestea aproape că nu mai 
au nici o importanţă, va face-o critica literară, după cum parţial 
s-a şi pronunţat. ˝Înclin să dau dreptate celor care vor socoti 
cartea un roman, fie el şi confesiv-liric-memorialistic˝ (Teodor 
Pracsiu). Am încercat doar să punem într-o conexiune pe cât 
posibil credibilă stări atât de diferite. Un Heidegger ne invită să 
ne luăm în serios propria noastră moarte, nu ca eveniment ce va 
să vină, ci ca ˝orizont pornind de la care apare gândirea 
neantului, înscris în chiar centrul existenţei. Moartea este acel 
ceva pornind de la care viaţa poate căpăta un sens˝. Romanul 
lui Alexandru Poamă dă sens vieţii lui care deja s-a consumat, 
ceea ce înseamnă continuarea ˝existenţei˝ într-un alt plan, 
spiritual, metafizic. Acum, îi citim cartea şi ne dăm seama că l-a 
atras copilăria ca vârstă de aur ce este, adolescenţa ca etapă 
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dureroasă dar plină de vise, viaţa cu toate pragurile ei dificile, 
personajele care ˝rătăcesc în nişte timpuri care nu le aparţin˝. 
Desprindem de aici o perspectivă istorică şi una biografică, 
numai luate împreună ne dau înţelegerea şi interpretarea 
corectă. De acolo, de sus, spiritul lui pare mulţumit, îşi priveşte 
conpământenii cu condescendenţă (unii dintre ei nu ar merita-o) 
şi îşi ocroteşte cu blândeţe familia, care, la rândul ei, îi cinsteşte 
memoria într-un chip emoţionant şi dureros.” 
     NICOLAE BUSUIOC, Mult mai mult decât memorialistică 
în Cronica, anul XL, nr. 1552, serie nouă, nr. 4, aprilie 2005, 
p. 18. 
  
 “Pe Alexandru Poamă l-am cunoscut în vremea 
studenţiei ieşene, la mijlocul anilor '70. Pasionat de reportajul 
radio, bun profesor de engleză şi franceză, stabilit în Vaslui, 
dând de acolo semnale scrise (un volum de debut, Sorin şi 
Sorina, apărut în 1988). Alexandru Poamă a sfârşit stupid 
“strivit sub roţile unui automobil bezmetic”, cum spune Teodor 
Pracsiu; asemeni concitadinului său, poetul Ioan Iancu Lefter, 
“chemat” astfel de Ion Enache, dispărut, şi el, devreme (un 
lucru e limpede: Vasluiul îşi pierde scriitorii parcă printr-un 
blestem: Ion Iancu Lefter, Valentin Silvestru, Alexandru Poamă, 
Ion Enache): “Unde eşti Ioane, Ioane bădiţă/ Să hrănim cu jar 
caii din peniţă./ Chiar în vremea ceţii cu profil de lup/ Îţi era 
condeiul harnic ca un stup./ Sau în huma crâşmei la periferie/ 
Băteai crunt oraşul c-un harag de vie/ Ai plecat când plumbul 
năştea noi ziare/ Lingea rotativa un viţel de sare/ Chiar din 
mărul nunţii te-a gonit un vierme/ A schimbat în clopot cuşma 
cu poeme./ Unde eşti Ioane, Ioane bădiţă/Să hrănim cu jar caii 
din peniţă.” Nu ştiu cine îl va “chema” pe Alexandru Poamă, e 
cert, însă, că el “rămâne”, iată, prin romanul Filigran, tipărit 
postum la editura Princeps Edit. Cartea e în genul stream of 
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consciousness, cum sugerează personajul-narator însuşi: e 
povestea unei vieţi şi a unei epoci, spusă într-o noapte lungă, 
densă, în fluxul (sub)conştientului, care curge cu tic-tac-ul 
obsedant al unui ceas: “...tic-tac, tic-tac, tic-tac... Subconştientul 
meu a început să fabrice iar fel de fel de imagini, de 
împrejurări... Interesant e, însă că, în însăilarea lor, se pleacă 
totuşi de la o bază reală, adevărată, după care se brodează alte 
şi alte lucruri, care nu s-au întâmplat niciodată, dar care s-ar fi 
putut (ori, chiar s-ar putea, încă) petrece. Ce bine-mi amintesc 
totul! Nici nu ştiu ce să spun, o fi fost vis, sau imaginaţia mea a 
lucrat şi m-am aflat într-o stare de semiconştienţă creatoare, 
vecină cu visul... Şi nici nu-i nevoie să-mi amintesc ceva, văd 
totul clar, ca într-o carte deschisă. O carte a inimii, a 
străfundurilor sufleteşti. O carte a lucrurilor care, în condiţiile 
vieţii de zi cu zi, nu îndrăznesc să iasă la lumină, să prindă glas, 
mocnesc. Ieşirea, într-un fel sau altul, din normal, le dă contur, 
putere şi pregnanţă. Şi nu numai atât. Această stare de 
deconectare din obişnuit, le multiplică şi amplifică... Mă întreb 
iarăşi: Oare am visat, sau...? Pentru că, dacă am visat, înseamnă 
că am dormit. Aşa pare să fie, întrucât nu mă simt deloc obosit, 
dimpotrivă, trupul şi mintea mea par acum mai odihnite. În timp 
ce, dacă ar fi fost vorba despre altceva, de febra creaţiei, de 
exemplu aş fi fost, fără îndoială, mult mai obosit, epuizat chiar... 
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, dacă scriu, fie şi numai două 
rânduri, simt că din mine s-a desprins o părticică şi că fără ea, 
nu mai sunt eu, am pierdut ceva ce era al meu şi numai al meu. 
Asta ar fi, poate, şi explicaţia faptului că, spre deosebire de alţii, 
nu scriu deloc uşor. Uneori. Sunt zile, săptămâni, şi chiar luni 
de-a rândul, când nu mă simt în stare să scriu un cuvânt. 
Alteori, înmugureşte, deodată, în mine dorinţa de a mă aşeza la 
masa de scris şi de a trudi asupra foii imaculate...”: imagini, 
împrejurări, evenimente, o structură contorsionată a fiinţei 
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interioare, visuri şi coşmaruri, febra creaţiei, amintiri – totul se 
adună în ceea ce protagonistul romanului numeşte Cartea 
deschisă a inimii şi cartea lucrurilor. 
 Cele două cărţi corespund definiţiei de Dicţionar a 
filigranului; cartea inimii e asemenea acelui desen sau inscripţii 
imprimate pe hârtiile de valoare (timbre, bancnote, etc.); cartea 
lucrurilor e ca o dantelă de metal, filigranul este metafora de 
identificare a romanului lui Alexandru Poamă.  

Mai întâi cartea lucrurilor, dantela de metal. Lumea din 
romanul Filigran, al lui Alexandru Poamă e aceea a 
“obsedantelor decenii” de dinainte de 1989, fixată în 
viermuiala unui oraş de provincie, într-o şcoală din epocă. Sunt 
personaje tipice în împrejurări tipice: “tovarăşii de la forul 
superior” şi oamenii care nu vor decât să-şi facă meseria, 
execuţii în şedinţe, după binecunoscuta reţetă a vremii, anonime 
şi insinuări, delaţiuni, cabotinism, intrigi mărunte, zbaterea fără 
speranţă a inşilor integri: cum se poate face viaţa amară în 
decorul aparent patriarhal al unui oraş de provincie – aceasta e 
baza reală unde se adună evenimentele şi personajele cărţii. 
“Din cauza dosarelor nu se mai văd oamenii”, spune personajul-
narator, fixând astfel epoca şi “damnarea” oamenilor săi. În 
fluxul amintirii (visului, coşmarului) lui Paul Alexandrescu se 
regăsesc “felii” din realitatea timpului, cu toate stereotipiile, azi, 
caraghioase, unele, foarte active încă, altele... N-au scăpat finei 
observaţii a prozatorului nici interviurile radio (pasiunea 
autorului), care începreau, invariabil, cu întrebări gen “aş dori, 
pentru-nceput, să vă rog să-mi spuneţi ce înseamnă poezia 
pentru dumneavoastră?”; cum, la fel omul de radio, cu un 
ascuţit simţ al detaliului psihologic şi sociologic nu putea rata 
una din tipologiile cele mai semnificative ale epocii: hibridul, 
omul “nici ţăran, nici orăşean”, fără rădăcini şi, în consecinţă 
fără orizont: iată una din realităţile tipice epocii: “Cei care s-au 
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născut la oraş şi au copilărit într-un apartament la bloc, nu sunt 
prea legaţi de locuri, nici chiar de oameni. Asta pentru că, în 
aceste condiţii, azi locuieşti pe o anumită stradă şi într-un 
anumit cartier, mâine, ori într-o altă zi, te muţi şi mutatul acesta 
nu e deloc dureros şi cu probleme... Pe când la ţară, e altceva: 
într-o casă şi-ntr-o curte stai o viaţă de om, ba, câteodată, 
părinţii lasă totul moştenire copiilor, iar aceştia, la rândul lor, 
copiilor lor şi tot aşa. Unui orăşean, mai ales copil fiind, îi este 
la fel de indiferent dacă pleacă din cartierul cutare într-altul, ori 
dintr-o urbe într-alta. Câteodată – şi nu de puţine ori – intervine 
chiar mirajul noului, care conduce, inevitabil, la dorinţa ardentă 
de a pleca mai repede, de a face cunoştinţă cu noua reşedinţă, 
mai ales dacă e vorba de un oraş mai mare şi cu mai multe 
posibilităţi. Pe cei de la ţară nu-i încântă niciodată plecarea în 
alt sat şi, cu atât mai puţin, strămutarea de la sat la oraş. Iar 
dacă, până la urmă, dau uliţele pline de farmec şi de pitoresc pe 
nişte străzi asfaltate, o fac cu strângere de inimă şi cu durere în 
suflet, în sinea lor ei rămân aceiaşi fii ai satului. Cineva spune – 
şi, poate pe bună dreptate – că, după un timp, oamenii aceştia 
ajung să nu mai fie nici ţărani, dar nici orăşeni pe de-a-ntregul 
“evoluţia” lor oprindu-se pe undeva, pe la jumătatea drumului. 
Şi, probabil aşa s-ar putea explica faptul că, întorşi de la ţară, la 
începutul unei noi săptămâni de muncă, cu câte-o găină, o gâscă 
sau o raţă, nu se-ndură s-o taie imediat, ci o mai ţin în baie, ori 
pe balcon, hrănind-o, bucurându-se de viaţa ei şi amăgindu-se 
cu gândul că, de fapt, n-au plecat niciodată din mediul rural. 
Alţii, tânjind tot de dorul satului, “ochesc” vreun petic de 
pământ şi nu se lasă până nu pun pe el ba nişte ceapă sau 
usturoi, ba cartofi, roşii sau fasole. De cele mai multe ori ies în 
pagubă cu “lotul” lor, care le oferă, să zicem, o roşie la un preţ 
mai mare decât, dacă ar lua-o direct din piaţă. Însă, bucata 
aceea de pământ e raiul lor. Vara, după orele de lucru, în loc să 
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stea în apartament şi să se sufoce de căldură, se duce la 
“grădină”; mirosul reavăn al pământului şi plantele cultivate şi 
îngrijite de mâna lor le dau semtimentul că, de fapt, căldura 
toridă a dispărut, că se află cu toţii într-un câmp care-i hrăneşte 
şi-i apără. Unii, mai îndrăzneţi, îşi încropesc şi un fel de coteţ în 
care-şi cresc, cu resturi de mâncare, câteva păsări ori, dacă au 
ceva mai mult noroc, chiar un purcel, astfel că, sfârşitul lui 
decembrie le oferă din nou, prilejul să se simtă ca acasă, în 
sat...”. Din asemenea instantanee îşi scrie Alexandru Poamă 
cartea lucrurilor.  
 Cartea inimii din Filigran este povestea lui Paul 
Alexandrescu, o victimă a istoriei mereu potrivnice; profesor de 
matematici şi poet, protagonistul romanului-jurnal este 
“crucificat” (citatul biblic “şi a fost între ai săi şi ai săi nu l-au 
cunoscut” nu e deloc întâmplător) între un spaţiu de identificare 
regăsit mereu în amintirea satului natal şi realitatea grobiană a 
cancelariei unei şcoli de epocă. Paul Alexandrescu este un 
inadaptabil; nu se poate nici măcar răzbuna pe torţionarii săi 
(colegi şi “tovarăşi de la forul superior”), procedând asemenea 
lor; greaţa de a scrie, şi el, o anonimă spune destul despre 
inadecvarea insului integru la o epocă a tuturor dezertărilor 
morale. Personajul pendulează între alb şi negru (poate, uneori, 
prea mult alb şi prea mult negru), referindu-se de fiecare dată în 
spaţiul (domeniul, îi spune el) de identificare: “Am ajuns, nu 
ştiu precis nici când nici cum, pe uliţele satului. Fără soţie, fără 
copii, fără obligaţia de a merge undeva anume şi de a vizita 
anume. Fără o ţintă absolut precisă. Doar aşa, singur, cu 
propriile mele amintiri. Şi fiecare locşor din acest sat şi din 
întreaga zonă îmi spune ceva; peste tot sunt amintiri care 
vorbesc, cheamă, redeşteaptă – pentru o clipă – sentimente, 
gânduri, zâmbete, dureri pe care le credeam uitate, dar care     
n-au murit, nu pot muri, ele trăiesc atât cât trăieşte omul şi o 
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veşnicie pe desupra...”: plină de emoţie evocarea sentimentală a 
satului natal, ca o speranţă, poate ultima. De altfel, evocarea şi 
portretul (antologic, de exemplu, cel al lui Badea Barbu) 
reprezintă elementele de reziatenţă ale construcţiei narative din 
Filigran. 
 Cu Alexandru Poamă, proza generaţiei '80 a pierdut un 
posibil protagonist.” 
        IOAN HOLBAN, Fluxul conştiinţei, prefaţă la Alexandru 
Poamă, Filigran, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007. 
 

“Când o specie literară nu mai încape în propriile ei straie, 
îţi pui întrebări la care găseşti răspunsuri relative sau 
contradictorii şi concluzionezi că afirmaţia lui George Călinescu, 
potrivit căreia nu există genuri şi specii pure, se confirmă încă o 
dată, dacă mai era nevoie. Ele or fi existând “numai la analiza 
în retortă”. Dacă o atare concluzie putea fi trasă în 1939 de 
către autorul Curs(ului) de poezie  din  Principii de estetică astăzi. 
Când abaterile de la normele clasice au devenit regulă, condiţie 
necesară afirmării scriitorilor scop în sine şi nu întâmplare, 
întâlnim la tot pasul situaţii absolut noi şi interesante, literatura 
demonstrând astfel că are posibilităţi infinite de afirmare, 
dincolo de tiparele consacrate. 

Citind cartea lui Alexandru Poamă, FILIGRAN, îţi mai pui 
o întrebare: ce este romanul? Răspunsul trebuie să ţină seama 
de afirmaţiile de mai sus. Epicul şi întinderea speciei ar trebui 
să fie criteriile fundamentale, dar tocmai aceste componente 
sunt discutabile. Şi nu postmodernismul (o recrudescentă a 
vechiului avangardism), nici nevoia de a veni în faţa cititorului 
cu o bombă ci, revenim, literatura ca artă nu se mai supune 
regulilor de orice natură ar fi ele. De altfel romanul, aşa cum 
este gândit azi, s-a scris dintotdeauna, dar înclin să cred că 
Apuleius nu ştia că scrie roman, pentru că la vremea aceea 
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nimeni nu se gândea să teoretizeze o asemenea născocire. Aşa 
că, autorul latin al Măgarului de aur a devenit romancier mult 
mai târziu, când teoreticienii, studiindu-l, l-au aşezat acolo unde 
stă şi azi. Ce este romanul? S-au întrebat şi se întreabă realiştii, 
nu clasicii, pentru că numai ei nu calcă alături, ori calcă, fără 
să-şi dea seama şi din această cauză primesc reproşuri dure de 
la acei care păzesc hotarele literaturii concepute canonic. Şi ca 
să dăm totuşi un răspuns la obsedanta întrebare, ne hazardăm 
să considerăm că specia aceasta este o scriere cu mari 
posibilităţi variabile necircumscrisă strict într-un tipar, ori, cum 
spune Nicolae Manolescu în Arca lui Noe “o ficţiune realistă”.  
 Structural vorbind, romanul FILIGRAN al lui Alexandru 
Poamă este un exemplu concludent că genurile şi speciile 
literare se întrepătrund spre folosul şi nu spre dauna lor. Spaţiul 
şi timpul (cronotipul) sunt coordonate referenţiale totuşi într-o 
operă epică, nu putem face abstracţie de ele, pentru că există 
acolo o lume, un Hinterland, cum îi zice acelaşi Nicolae 
Manolescu în opera citată mai sus, stând sub zodia curgerii 
(panta rei) şi a stărilor conflictuale, ori cel puţin un început 
cauzal şi o permanentă trecere spre un final înscris pe o orbită 
antropologică. Şi totuşi, FILIGRAN este un roman în care nu se 
întâmplă nimic, pentru că protagonistul Paul Alexandrescu 
profesor de matematică şi poet, precum altădată celebrul Ion 
Barbu, este un insomniac, stare provocată de inadaptare la 
universul în care a căzut din pură întâmplare, că, din nefericire 
nu ne alegem noi lumea în care trăim şi e posibilă o neînţelegere 
şi, într-un moment în care starea aceasta a devenit acută şi 
stresantă, reconstituie o lume, construită deja, dar trecută prin 
filtrul unei lucidităţi deviate.  
 Întâlnim în acest roman mai toate perspectivele narative 
cunoscute şi poate şi ceva în plus, neînscrise în vreo curgere 
cronologică. La acestea se adaugă aşa zisele unităţi narative cu 
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planuri schimbate şi cu actanţi diferiţi. S-ar putea trage 
concluzia că există un sistem propriu, probabil cu o cheie a 
segmentarismului ori fragmentarismului, ştiută numai de autor, 
latura reflexivă stând alături de cea obiectivă, încât cititorul 
trebuie să fie foarte atent la originala construcţie. Evadarea în 
vis şi reconstituirea lumii din perspectivă pur subiectivă, aşezată 
pe straturi, este prezentă peste tot. Oricum, literatura este o 
realitate posibilă, ori autorul nu uită acest lucru şi ne atrage 
deseori atenţia. Toate aceste aspecte s-ar putea numi la un loc 
geometrie narativă, fără să greşim. 
 Dacă ne întoarcem la povestea propriu-zisă, pentru că 
este aici totuşi o poveste, ea trebuie căutată în hăţişul narativ 
care sare dintr-un timp în alt timp, dintr-un loc în alt loc cu o 
uimitoare rapiditate. Intrăm în starea de insomnie a 
protagonistului întretăiată de tic-tacurile unui ceasornic, simbol 
al trezirii la realitatea propriu-zisă, şi ne întâmpină un personaj, 
fără nume la început, trăind o stare de enervare provocată de 
neînţelegerile cu şefii de la liceul la care lucrează în calitate de 
profesor. Se gândeşte chiar să scrie o anonimă semnată “mai 
mulţi cetăţeni” în care să-i “toarne” pe vinovaţii cu 
comportamente dictatoriale care îi fac viaţa un adevărat iad. 
Curând însă îl prinde un fel de “greaţă” şi rupe în bucăţi foaia 
de hârtie, dar şi povestea aceasta este ipotetică, personajul 
dictându-şi în gând conţinutul scrisorii, aşa cum îi turna oral 
Farfuridi cei care trădau “enteresele partidului” la Centru, iar 
Brânzovenescu se minuna de “tăria” mesajului. Personajul 
trăieşte astfel o perpetuă suire antitetică. Un autobuz, o călătorie 
la Foleşti, satul natal cu imagini rurale din anii copilăriei, o 
plimbare a protagonistului, mai multe întâlniri cu foşti colegi etc. 
printre cei evocaţi se găseşte şi un individ “periculos”, dar 
imaginea lui e contradictorie. 
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 Reîntorcându-se în lumea şcolii şi povestind despre ceea 
ce fac elevii, un părinte evocă anii în care tinerii mergeau la 
Salva-Vişeu, pentru ca apoi, povestitorul să facă nişte 
consideraţii despre paginile scrise, lumea transfigurată între 
două tic-tacuri. Sunt înserate apoi nişte versuri. Reîntorcându-se 
în lume şcolii, construieşte imaginea unui personaj feminin, 
Epaminonda, numită aşa de tatăl ei, preotul Petru Toma, 
crezând că vestitul personaj din antichitatea greacă era o femeie, 
un reflex al snobismului. În schimb, părintele era cam iubăreţ şi 
cam mulţi copii din sat îi semănau. Revenind la lumea şcolii, 
este memorabilă Natalia Udrea, celebra NU, care întruchipează 
pe conducătorul infatuat, rupt de realitate, stăpânit de idei 
preconcepute, sectar şi inflexibil. 
 Starea de insomnie se prelungeşte, între tic-tacuri se 
întâlnesc pasaje reflexive, de autoanaliză, dar şi crâmpeie de 
anecdote, povestioare, fapte şi întâmplări atipice, cu ecou 
emoţional. Într-o pagină antologică este povestită o întâmplare 
cu un cuplu tânăr care se desparte din pricina lipsei de 
comunicare. Femeia are o aventură în casa părăsită de cei doi, 
iar fostul ei soţ “priveşte” spectacolul cu vădită uimire, dar, 
contrar cursului firesc al vieţii, încornoratul îl felicită pe vinovat 
şi îi strânge mâna la plecare ca unui adevărat prieten. Cuplul se 
reface, bărbatul îşi iartă nevasta, dar aceasta, nu peste mult 
timp, se topeşte din picioare... Povestea are mari înţelesuri, 
mitul păcatului originar capătă aici alte conotaţii. În altă parte, o 
poveste asemănătoare se termină în chip tragic. Într-o pagină 
este prezentat un coleg, proaspăt pensionar, în alta un dialog cu 
un prim-secretar, o audienţă, o plimbare, un moment din viaţa 
universitară... o lume pestriţă, aşa cum e viaţa, populează 
paginile volumului. 
 Trei planuri narative se distind în cuprinsul întregului. La 
rândul lor, acestea sunt segmentate fără respectarea vreunei 
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cronologii. Unul din aceste planuri priveşte universul şcolii în 
care naratorul s-a intregrat suportând capriciile, mofturile, 
apucăturile şi truismele dictatoriale, la scară redusă, desigur, 
comportamentul acesta fiind rezultatul mimetismului, după 
modelul “de sus”, micii tirani îi copie pe cei mari. Cel de-al 
doilea plan are în vedere universul rural, pe care autorul, se 
pare că îl consideră încă stând sub semnul purităţii. Imaginile 
satului natal stau şi ele sub semnul “dezordinii”, cauza fiind 
fluxul memoriei, rămasă în starea ei de “dezorganizare” 
provocată de insomnie. În sfârşit, cel de-al treilea plan narativ, 
cel mai divers, mai curând un fel de amestec de planuri, 
schiţează o lume cu personaje tipice sau atipice, în strânsă 
legătură cu lumea trăind sub apăsarea autorităţii dictatoriale 
acţionând dur şi haotic, nediferenţiat, că indivizii care impun 
regulile trăiesc şi ei sub aceeaşi apăsare crudă a mimetismului, 
ei trebuie să repete gesturi şi acţiuni în virtutea nebuniei care a 
impus regimul, este aici o lume purtată de inerţie ideologică, 
lăsând în urmă victime. Oameni nevinovaţi sunt condamnaţi 
pentru delicte inventate, pentru că aşa i s-a năzărit cuiva. 
Dramatică este povestea trăită de Dumitru Alexandrescu, închis 
pentru şapte ani (cifră fatidică) pentru că un consătean l-a pârât 
cui nu ar fi trebuit, dar fabricanţii de hârtii denunţătoare au  
avut grijă să toarne acolo o mulţime de minciuni în virtutea 
cărora bietul om nevinovat a devenit un individ periculos pentru 
regim. Pe patul morţii denunţătorul îşi cere iertare, dar fostul 
condamnat e şi el cu un picior în groapă, pentru că în timpul 
crudei detenţii s-a îmbolnăvit grav de plămâni. Urmările sunt 
tragice şi se pare că personajul principal a trăit personal o 
asemenea experienţă în vremea copilăriei cu traumele 
arhicunoscute.  

 Aceste planuri narative sunt la rândul lor segmentate în 
frânturi distincte care, separat se constituie în specii epice 
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cunoscute: o schiţă, o povestire sau chiar o nuvelă la scară 
redusă. La acestea se adaugă pasaje lirice, meditaţii, versuri, 
etc. se găseşte şi un anunţ, este inserată o pagină de jurnal, sunt 
înregistrate nişte reportaje şi nu în ultimul rând, trasate ruperile 
de ritm provocate de obsedantele tic-tacuri, un fel de receptacol 
de rezonanţă sonoră ca nişte paranteze în care se închid 
episoadele. Dacă ar trebui să tragem o concluzie, romanul 
FILIGRAN de Alexandru Poamă este un mozaic unde paginile 
epice se întâlnesc deseori cu cele lirice şi dramatice, într-un text 
de certă originalitate. Cititorul însă poate descoperi şi alte 
calităţi.” 
 IOAN BABAN, postfaţă la Alexandru Poamă, Filigran, 
Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007. 
 

“Despre unii dintre semenii noştri se spune, cu mai multă 
sau mai puţină îndreptăţire, că poţi citi în sufletele lor ca într-o 
carte deschisă... Alţii sunt nu neapărat ferecaţi cu nu ştiu câte 
lăcate, impenetrabili, dar se dovedesc greu citibili. Au 
ascunzişuri unde nu vei ajunge vreodată. Mai deschişi sau cu 
obloanele trase, primitori ori nu, lunecoşi sau ba, oamenii 
poartă în făptura lor o taină ce pare cel mai adesea de 
nedezlegat. Cunoaşterea aproapelui este un drum ce nu se 
sfârşeşte niciodată. Câte o întâmplare scoate pe neaşteptate la 
iveală faţete necunoscute, luminează zone nebănuite. Omul se 
înfăţişează altfel decât îl ştiai, schimbat uneori în bine, alteori în 
rău. Percepţia se adânceşte, se nuanţează înţelegerea şi păşeşti  
mai sigur prin labirintica alcătuire a fiinţei umane.  

Ceva similar mi s-a întâmplat să trăiesc ca experienţă 
omenească în ceea ce îl priveşte pe Alexandru Poamă. L-am 
cunoscut prin anii '70 ai veacului trecut. Eram pe atunci 
redactor şef adjunct la Radio Iaşi. Organizasem un concurs 
pentru a găsi colaboratori printre studenţii ieşeni, pe care, după 
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o selecţie riguroasă ne propuneam să-i formăm ca jurnalişti de 
radio. Era în tradiţia postului de la Iaşi, consacrat ca o bună şi 
temeinică şcoală de radiofonie, asemenea trialuri şi să-i 
identifice pe cei cu veritabilă chemare pentru lujirea eterului. O 
voce puternică, plăcut timbrată, o voce de radio, mi-a atras 
atenţia. Posesorul era un tânăr parcă puţin timid, dincolo de 
superbia purtată ca un panaş. Puţin rigid şi prea serios pentru 
vârsta sa, deşi părea mai copt decât alţii. Numele lui – 
Alexandru Poamă. Împreună cu ceilalţi membri ai comisiei am 
decis să-l trecem pe lista reuşiţilor, care urmau să fie supuşi şi 
altor teste până a dobândi calitatea de colaboratori ai Radioului 
Iaşi. A parcurs cu brio aceste vămi şi eu m-am gândit că ar fi 
potrivit să-l folosim la prezentarea ştirilor sportive, capitol la 
care ne aflam într-o oarecare suferinţă. Numele de Poamă nu ni 
s-a părut a suna prea fericit şi i-am sugerat să-şi aleagă un 
pseudonim. A optat pentru Prahoveanu, ce amintea de ţinutul 
său natal. În scurt timp, ucenicind cu o ambiţie ce nu putea 
trece neobservată, expresie a dârzeniei sale, a deprins secretele 
crăiniciei şi pe cele ale jurnalismului sportiv, încadrându-se cu 
succes în echipă. Era răzbătător şi perseverent. Dornic de 
progres. Avea şcoala vieţii. Trecuse, se vedea, prin multe şi 
răzbise cu greu ca un copil din lumea umilă, dar curată a satului 
românesc tradiţional. Era pătruns până-n ultima fibră de cultul 
muncii. Mândru şi vertical. Puţin închis. Întors parcă mai mult 
spre lăuntrul sufletesc. L-am preţuit, însă nu pot zice că l-am 
cunoscut pe deplin. Nu ajunsesem la destăinuiri. Poate din 
pricina lui, poate din a mea. În  1983 eu am fost înlăturat de la 
Radio Iaşi din cauza prigoanei cadriste a acelui timp. În 1985 
regimul a sugrumat şi vocea Radioului Iaşi. Alexandru Poamă a 
ajuns la Vaslui, unde şi-a dobândit un loc al lui, bucurându-se 
de un meritat prestigiu ca unul dintre dăruiţii profesori de 
engleză.  
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În 1989, când, împreună cu ceilalţi colegi ai mei, am 
redeschis şi reîntemeiat Radioul Iaşi, m-a bătut gândul să-l aduc 
în echipa ce avea să scrie o nouă pagină de istorie în existenţa 
instituţiei din strada Lascăr Catargi 44. N-a fost să fie. Microbul 
radioului există viu şi fermecător în făptura sa. Această pasiune 
devoratoare l-a determinat, de bună seamă, să-şi încerce 
puterile într-o operă de pionierat, punând pe roate un post de 
radio la Vaslui. A fost acolo un fel de vioara întâi. Cucerise prin 
francheţe şi şarm publicul vasluian. Rostea adevăruri 
inconfortabile. Acestea, desigur, deranjau pe cei vizaţi. Într-o zi 
un fulger l-a lovit şi i-a curmat viaţa. A fost spulberat de o 
maşină pe zebră, la fel cum i se întâmplase la Vaslui şi poetului 
Ion Iancu Lefter. Un sfârşit tragic. O plecare ce-a avut loc 
dureros de devreme. S-a speculat că ar fi fost urzeala criminală 
a celor care-i priveau rostirile sale sub semnul adevărului şi 
dreptăţii.  

Anii au trecut. Alexandru Poamă a devenit, labişian 
vorbind, o frumoasă amintire. De fiecare dată când gândul 
zboară spre el, sufletul meu se bucură, dar şi lăcrimează. Se 
petrece cu şi mai multă putere răscolitoare de mă întâlnesc cu 
doamna sa, Elena, director al Bibliotecii Judeţene Vaslui, sau 
aud ceva despre isprăvile năzdrăvanului său băiat.  

Timpul trece şi şterge contururile. Rămâne doar dansul 
fantasmatic al unui fum. Şi iată, deodată, se iveşte ceva în stare 
a umple iar alcătuirea din vis. Mai mult, se colorează, se 
luminează teritorii până atunci umbrite sau chiar întunecate. În 
cazul lui Alexandru Poamă face acest lucru un manuscris rămas 
de la dânsul. E dactilograma unui roman intitulat Jurnalul unui 
băiat cuminte şi subintitulat roman cu douăzeci şi trei de 
milioane de personaje. Este scris, cred, cel puţin după tălmăcirea 
subtitlului, înainte de 1989 sau imediat după, când România 
înscria în statistici această cifră record a populaţiei sale. Cartea 
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nu are atâtea personaje. Nici n-ar fi fost cu putinţă în cele 
aproape 370 de pagini. E romanul unui singur erou, al 
autorului. Trăirile, patimile sale din vremea urgiei comuniste, 
sunt cele îndurate de toţi oamenii de bună credinţă din ţara 
noastră, ca şi în celelalte state comuniozate de sovietici. De asta 
probabil, sunt menţionate cele douăzeci şi trei de milioane de 
locuitori ai României ca fiind personajele opului. Romanul se 
desfăşoară pe două planuri, unul al notaţiilor din caietele cu 
coperte albastre ale unui copil dintr-un sat prahovean, scrise la 
persoana îni, şi altul la persoana a treia ce-l privesc pe Pavel 
Apostol, profesor şi activist de tineret, copilandrul memoralist 
aflat acum la maturitate. Şi copilul ingenuu şi tânărul 
nonconformist intră în răspăr cu sminteala vremurilor, plătind 
tributul şi vama cea amară a deziluziei şi inadaptării. Se 
zugrăveşte un tablou amplu şi nuanţat, aglutinat din întâmplări 
anodine ori spectaculose, o veritabilă frescă a unei epoci, cea 
comunistă, ce a scos lumea românescă din rosturile ei fireşti şi a 
aruncat-o în adâncurile iadului totalitar. În acest univers ieşit din 
ţâţâni destui oameni simpli sau aparţinând elitelor nu se lasă 
striviţi de malaxorul luptei de clasă şi păstrează, prin insulele lor 
de puritate, salvate uneori cu preţul libertăţii adesea, speranţa 
întoarcerii la normalitate. Între aceşti oameni se aşează cu bună 
credinţă eroul cărţii, nimbat de o curăţenie morală demnă de 
admiraţie. Izbuteşte să rămână el însuşi, drept într-o vreme 
furtunatecă şi ucigătoare.  
 Timpul n-a mai avut răbdare cu Alexandru Poamă. Nu   
i-a îngăduit să-şi ţese până la capăt pânza românescă. Deşi 
nerotunjită, cartea are relevanţă prin istoriile ei substanţiale şi 
tâlcuitoare şi prin scriitura contrastantă a celor două planuri, ce 
reliefează stiluri şi abordări diferite, dar consonante, conferind 
unitate întregului. E un fel de final deschis. Se lasă cititorului 
libertatea să-şi închipuie propriul sfârşit. Este, la urma urmei, o 
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viziune modernă. Ţine de postmodernitatea ce ne tot cuprinde. 
Totodată paginile romanului mi-au oferit prilejul să descopăr pe 
colaboratorul meu de altădată într-o lumină nouă şi să pot colora 
acele părţi ale personalităţii sale ce-mi rămăseseră albe în 
absenţa ceasului confesiunii pe care nu reuşisem să-l atingem 
atunci. Spovedania din paginile acestui roman, cea despre un 
timp viforos, mi-l relevă în toată plenitudinea sa pe Alexandru 
Poamă.  
 Amintirea rămâne frumoasă, iar înţelegerea e una mai de 
profundis. S-a dezlegat astfel pentru mine acea taină a fiinţei 
omeneşti, a semenului nostru, ce uneori pare a fi de nepătruns.” 
         GRIGORE ILISEI, O spovedanie despre un timp frumos, 
prefaţă la Alexandru Poamă, Jurnalul unui băiat cuminte – 
roman cu douăzeci şi trei de milioane de personaje, Editura 
Princeps Edit, Iaşi, 2007. 
 

 

“După romanul Filigran, prin grija doamnei Elena Poamă, 
apare o altă carte rămasă în sertar de la regretatul prozator 
Alexandru Poamă. Jurnalul unui băiat cuminte, subintitulat 
roman cu douăzeci şi trei de milioane de personaje, aluzie, 
desigur, la populaţia României predecembriste, confirmă încă o 
dată că autorul vasluian ajunsese la deplina stăpânire a tainelor 
scrisului de amplă respiraţie narativă. Dacă Filigran se remarca 
îndeobşte prin focalizare asupra scriiturii moderne şi 
postmoderne, fiind, în bună măsură, un experiment stilistic, 
noua carte, încheiată, după aprecierea doamnei Elena Poamă în 
1995, are o altă turnură, fiind, cred, mai accesibilă cititorului, 
oferind nu doar o lectură antrenantă, dar şi o “lecţie” de istorie 
a întregii perioade comuniste. Originalitatea acestui roman vine 
din utilizarea unei duble tehnici narative, concepute pe 
principiul simetriei de contrast. Cartea cuprinde opt capitole, 
patru dintre ele reproducând “jurnalul” băiatului cuminte, iar 
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celelalte patru schimbând perspectiva diegetică la persoana a 
III-a, auctorială. Altfel spus, simetria compoziţională despre care 
vorbeam se reflecta şi-n cele două “patrulatere”, unul subiectiv, 
celălalt obiectiv. Din acest punct de vedere Jurnalul unui băiat 
cuminte realizează o sinteză a principalelor forme narative din 
istoria romanului. Peste paralelismul formulelor narative se 
suprapune paralelismul a două epoci din istoria socialismului 
românesc: perioada proletcultismului degist şi cea a 
ceauşismului. În pofida aparentelor diferenţieri, cele două 
regimuri se suprapun: întâi, prin drama surprinsă în plan 
obiectiv, când vocea auctorială urmăreşte lupta tânărului 
prozator Petru Apostol cu cenzura ceauşistă, apoi, prin 
caracterul autobiografic atât al jurnalului, cât şi al relatărilor 
despre călătorii stresante ale protagonistului spre capitală, unde 
îl aşteaptă laudele redactorilor, puşi însă în postura de a-i 
condiţiona publicarea, de eliminarea unor pasaje cu 
“probleme”. Pe de altă parte, ultimul capitol, îl găseşte pe 
tânărul Petru Apostol în plină ascensiune social-politică şi 
literară, dar e şi momentul tragerii lui pe linie moartă, atât din 
pricina nuvelei Gândul şi Clipa, cât şi din faptul că, în calitate 
de activist îşi permite să-şi boteze fiica undeva la ţară în ... 

Original vrea să fie Alexandru Poamă şi prin dubla 
numerotare a paginilor: cele ale jurnalului cu cifre arabe, cele 
obiective cu cifre romane. Altminteri, voinţa de originalitate este 
subliniată şi în paginile de meta-roman, unde se precizează, de 
exemplu, că dacă romanul jurnal e al celor douăzeci şi trei de 
milioane de personaje, nuvela Gândul şi Clipa are un singur 
personaj: eu. Ca şi romanul paralel numerotat cu cifre romane. 
Vocea naratorului se vrea realizatoarea unei “tehnici rar 
întâlnite chiar şi la marii creatori”, opera unui “artizan al 
dihotomiei existenţă-non-existenţă, al cercetării străfundurilor 
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sufleteşti”. Totuşi, jurnalul românesc nu pariază pe investigaţii 
abisale, ci pe alte efecte stilistice.  

Semnalez înainte de toate că artificiul jurnalului ţinut între 
1950-1965, din clasa I până la sfârşitul liceului, odată cu 
venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu şi cu “istoricul” 
Congres al IX-lea al P.C.R., îi permit autorului să treacă 
evenimentele epocii prin filiera psihologiei copilului şi 
adolescentului. De altfel, aici trebuie căutată noţiunea 
contribuţiei artistice a lui Alexandru Poamă, cu toate că ţinerea 
unui jurnal din clasa I de către un copil poate fi neverosimilă, 
dar, fireşte, nu imposibilă, cu atât mai mult cu cât Petru e un 
copil precoce, eminent la învăţătură şi departe de a fi “cuminte” 
prin reacţia faţă de realitatea mutilatoare din jurul său. 
Perspectiva naratorială devine simulant naivă, mustind adesea 
de umor şi de ironie, dar nu lipsită de accente dramatice şi 
tragice. Titlul e, în realitate, antifrazic, deoarece “cuminţenia” 
copilului se soldează cu bătăi repetate din partea tatălui, cu 
ameninţări, cu dojeneli, sfătuit permanent să-şi ţină gura. Încât 
dincolo de ironia antifrazică, putem citi cuvântul cuminte, căci 
puterea de a înţelege schimbarea existenţei este ceea care-i 
aduce necazuri.  

Cred că Alexandru Poamă a găsit o cale dintre cele mai 
ingenioase şi mai credibile de condamnare a comunismului, cu 
mult mai convingătoare decât mistificatorul Raport Tismăneanu, 
acum în vogă. Aproape că nu există moment istoric care să nu 
aibă ecouri surprinzătoare în oglinda copilului şi adolescentului 
Petru. În faţa propagandei legate de “binefacerile” colectivizării, 
copilul reacţionează astfel: “Dar n-am să mai pot niciodată să 
mănânc nuci din nucul de la Novăceşti, căci locul nu mai e al 
nostru. Şi nici pere dulci şi zemoase, căci s-a dus şi locul de la 
scoc. S-a dus şi la via cea cu struguri parfumaţi din deal, sau 
căpşunii, tot acolo. Nimic nu mai e acum al nostru, iar cei de la 
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colectiv cine ştie că ne vor mai da voie să călcăm pe locurile 
acelea ...” 

Istoria consemnează cu indiferenţă sau cu aprecieri 
ideologice procesul de colectivizare a agriculturii. Istoricii nu ne 
spun însă despre dramele şi despre modificările catastrofale în 
psihologia oamenilor odată cu suprimarea proprietăţii private. 
Scriitorii, în schimb, tocmai asta vizează. O face cu asupra de 
măsură şi jurnalul lui Petru Apostol. Între “nea Costache” şi boii 
pe care-i îngrijeşte şi-i iubeşte de mulţi ani s-au creat legături 
tainice, profunde. Activiştii de partid n-au cum să priceapă 
asemenea lucruri. Înainte de a-i fi luat colectiva, “nea Costache” 
a stat cu ei în grajd podidindu-l lacrimile, plângându-i. Şi boii 
înţeleg drama, refuză să mai mănânce, iar bătrânul se 
îmbolnăveşte şi la scurt timp se prăpădeşte şi el, ca şi boii 
altminteri. 
 Sunt doar două exemple care pledează pentru umanismul 
literaturii lui Alexandru Poamă, cronicar al morţii satului 
românesc tradiţional.” 
 THEODOR CODREANU, Un roman despre moartea 
satului românesc, postfaţă la Alexandru Poamă, Jurnalul unui 
băiat cuminte – roman cu douăzeci şi trei de milioane de 
personaje, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007.  
 

“Alexandru Poamă a debutat ca prozator în anul 1988 
cu un volum de povestiri pentru copii, „Sorin şi Sorina”, reeditat 
prin grija doamnei Poamă, directorul Bibliotecii „Nicolae 
Milescu Spătarul”, în anii 2004 şi 2006. Dar în manuscrise, 
scriitorul a lăsat un material literar bogat, necunoscut o bună 
bucată de vreme, dar foarte interesant şi mai ales original. 

Astfel, în anul 2004, a apărut romanul „Filigran”, 
reeditat în 2006, punând în valoare un romancier cu reale 
disponibilităţi creatoare. În prefaţa acestei cărţi, semnată de  
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Teodor Pracsiu şi postfaţa aparţinând subsemnatului, se 
subliniază originalitatea şi modernitatea acestei scrieri, 
demonstrând încă o dată că romanul are mari posibilităţi de 
exprimare şi afirmare. Este specia cu cel mai larg orizont 
narativ. Epicul şi întinderea speciei constituie şi în condiţiile 
unei modernităţi extreme, criteriile fundamentale, chiar dacă, de 
cele mai multe ori, aceste componente fac obiectul discuţiilor în 
orizontul criticii literare. 

Postmodernismul îşi face iluzii când crede că „a 
descoperit America” venind  pe piaţă cu o creaţie care, în mare 
parte, repetă gesturi narative petrecute cu multă vreme înainte. 
Nici literatura pornografică nu este o noutate, mă refer la cea 
apărută în librării, că Ion Creangă nu s-a gândit niciodată să 
tipărească „Povestea poveştilor”, iar Ioana Bradea ar putea citi, 
dacă nu cumva de acolo s-a înspirat, „Tropicul Cancerului” al 
lui Henry Miller, un roman burghez, apărut în anul 1939. Dacă 
mai adăugăm la aceste observaţii şi faptul că vestitul Apuleius 
nu ştia că scrie un roman în anii vieţii lui, circa 125 -170 e. n. , 
când trudea la „Măgarul de aur”, tabloul prinde contur, dar 
ideea e departe de a fi epuizată. 

Dar cum nu toţi romancierii se mulţumesc să spună ceea 
ce i se cere din interior, caută mijloacele prin care  să se 
impună şi vin cu forme incitante. Ori Alexandru Poamă e un 
prozator interesat nu numai de ceea ce spune, de conţinut, cum 
îl numeşte Mihail Bahtin, vorbind despre literatură, ci şi de cum 
spune, adică de text, subiectul teoriei estetice a  lui Roland 
Barthes. A trecut mai mult de jumătate de veac  de la apariţia 
„Gradului zero al scriiturii” (1954) (chiar dacă la noi cartea a 
fost tradusă şi publicată mult mai târziu, în 1987, Roland 
Barthes, „Romanul scriiturii”, Ed. Univers, volum îngrijit de 
Adriana Babeţi, coautoare alături de Mircea Nedelciu şi Mircea 
Mihăieş a cunoscutului şi discutatului roman demonstrativ în 
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ceea ce priveşte textualismul, „Femeia în roşu”, ultima ediţie  e 
părută la Polirom Iaşi, în 2003), dar ecoul nu s-a stins. 

Apele se despart întrucâtva altfel de cum se considera 
romanul  înainte de aparţia noilor teorii literare. Un scriitor, din  
zilele noastre e foarte puţin cunoscut, din pricină că lectura este 
o deprindere rară şi  oricât de talentat ar fi, riscă să rămână în 
anonimat,  din pricina ariei strâmte în care rămâne încarcerat. 

Alexandru Poamă e un autor de roman care atacă în 
„Jurnalul unui băiat cuminte” un conţinut şi nu unul oarecare, 
bolile incurabile ale dictaturii în două momente cruciale. Cel al 
impunerii cu arma încărcată şi în poziţie de tragere, aşa zisul 
„deceniu blestemat” şi cel al iminentei lui prăbuşiri datorită, pe 
de o parte, trezirii spiritului, iar pe de altă parte, datorită agoniei 
în care se zbătea, la final, întregul sistem.  

Cele două planuri epice distincte ale structurii sunt 
jurnalul propriu zis al unui timp trăit de autor, când  anii se 
scurgeau sub semnul întrebării dar şi al mirării, că oamenii din 
jurul unui copil nu ştiu şi nu pot răspunde la întrebările sale, 
comunicarea  aflându-se atunci în mare suferinţă, că inchiziţia 
comunistă trata radical  fenomenul nesupunerii la dogme 
impuse, şi un plan al timpului prezent în care autorul se află în 
centrul frământărilor vremii şi încearcă să-i desluşească 
temeiurile.  

Cronotopul, cum numeşte timpul şi spaţiul unui roman 
Nicolae Manolescu, (vezi „Arca lui Noe”, vol. I, 1980), se 
raportează la cele două repere temporale şi la un spaţiu în care 
trăiesc alte douăzeci şi trei de milioane de personaje (atâtea erau 
pe la sfârşitul deceniului al nouălea), fără îndoială, aflate în plan 
ficţional, chiar dacă cineva ar putea spune despre „Jurnalul 
unui băiat ciminte” că este un roman document. 

Pe primul plan, începutul naraţiunii (jurnalului- tehnica 
romanescă a jurnalului are vechimie în literatura română şi 
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universală), consemnează un eveniment important, eroul 
principal, Petruş, la 3 febr. 195... a terminat „de învăţat toate 
literele”, din acel moment poate intra nestingherit de nimeni în 
lumea cărţii, a adevărului pe care nu-l poate afla de la oamenii 
maturi, pentru că întrebările au o arie abisală. 

În paginile de început, eroul narator prezintă destine 
umane semnificative: colegi (Arghir Rădulescu), pe nenea Tobă, 
spărgător de piatră, fost profesor, „reacţionar”, „duşman al 
poporului”. Pe Ştefan Bălăşoiu „l-au ridicat  pentru că a zis ceva 
contra „urşilor” (nu ruşilor). Oamenii sunt deposedaţi de 
bunurile materiale în chip absurd. Pe autorul „jurnalului” 
deseori îl mănâncă limba, dintr-o naivitate a vârstei, dar nu şi a 
autorului care ştie să-şi pună eroul la treabă. Intră în scenă 
celălat erou, un alter ego al lui Petruş. Într-un timp „evoluat”, 
alte momente narative. O şedinţă de partid pune în evidenţă o 
lume aflată sub zodia tâmpeniei şi a îndoctrinării absurde. 
Aflăm că secretarul sfatului popular vrea să-l facă pe adolescent, 
informator (să ofere material pentru celebrul de acum, CNSAS –
ul de azi), cu tot tacâmul vremii. Profesoara  de fizică 
Manoileanu Constanţa, secretarul organizaţiei de partid, cel mai 
rău om din şcoală, e un dictator mimetic, copie apucăturile celor 
de sus, „bate ca la fasole, pe cine nimereşte...” Dumitru Creţu 
de la raion, citeşte cu greu cuvântul de pe o foaie de caiet pe 
care sunt scrise lozinci.  Balamia („şi nu mai ştiu cum”) e de la 
sindicat. Căpitanul Petrescu de la M.A.I. îi dă tare cu lupta de 
clasă. Maria Bucă de la UTM vorbeşte de condiţii „mai 
superioare”. Totul stă sub semnul caricaturii.  

O secvenţă de roman e paginată cu cifre romane şi aduce 
în scenă alte momente în care „din zece români unsprezece sunt 
turnători, dacă nu doisprezece”. Apar aici oameni-jumătăţi: 
„jumătăţi de inteligenţe, jumătăţi de isteţime, dar tâmpiţi sută la 
sută, bestii sută la sută, jigodii sută la sută.” Într-o asemenea 
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atmosferă, eroul cărţii, într-un alt segment temporar ajunge 
activist UTC, „de fapt nu a primit, i s-a dat”. Dar trebuie să 
remarcăm că şi în acest roman, ca şi în „Filigran”, faptele şi 
întâmplările sunt visate. Povestea cu promovarea la UTC e visată 
în tren şi apare ca o paranteză. 

Nu lipsesc imaginile satului aflat în risipă dar cu obiceiuri 
şi tradiţii, clacă, poveşti, cântece, pasat, vin, rachiu, plăcinte cu 
brânză etc. Dictatura dispune ştergerea treptată a acestor 
„apucături”. Colectiva impune alte reguli existenţiale. Trecutul e 
privit însă idilic: înainte de comunism, „pârâiau hambarele de 
roade”. Oamenii se adună în drum, ca ţăranii lui Marin Sorescu 
din „La lilieci” şi bârfesc. La şcoală copiii cântă cântece 
absurde, autorul inserează textele. Multe alte evenimente sunt 
relatate în aceeaşi atmosferă caricaturală. 

Reproducerea conţinutului acestui roman este imposibilă 
din pricina fragmentarismului, trăsătură a prozei 
postmoderniste, după concepţia teoreticienilor acestei mişcări 
literare, că nu poate fi vorba de un curent. Evoluţia eroului este 
sugerată prin intermediul secvenţelor. Cele patru caiete au 
dimensiuni diferite, fiecare din ele se amplifică odată cu 
devenire eroului. Între caiete apar alte secvenţe, aparent fără 
vreo legătură cu conţinutul acestora. Cea cuprinsă între paginile 
27 – 36 începe cu un citat din Epictet şi continuă cu o discuţie  
a scriitorului  cu un editor despre o viitoare carte la care 
„trebuie să mai schimbi câte ceva pe ici colea”, pentru a pune 
în evidenţă un fapt obişnuit la vremea aceea, cenzura. 

O altă secvenţă este paginată cu cifre romane de la VII, 
la XVIII iar întâmplarea are loc în tren, cum începuse şi cealaltă 
secvenţă. În sfârşit, ultima secvenţă, a cărei conţinut se apropie 
de finalul epocii, pune pe eroul matur acum, Petru Apostol în 
raport cu lumea aceea, un fel de „apogeu al prostiei şi răutăţii”. 



 48 

Compoziţional vorbind, „Jurnalul unui băiat cuminte” 
este o carte cu mesaj, pune în pagină o lume, aşa cum a fost, 
roasă de tare incurabile. În acelaţi timp, textual vorbind, e un 
puzle, ca să-l parafrazăm pe Mircea Cărtărescu, un joc de-a 
literatura, amuzant în multe locuri. Cititorul găseşte în ea lucruri 
inedite şi interesante.” 
            IOAN BABAN, ALEXANDRU POAMĂ,                  
„JURNALUL UNUI BĂIAT CUMINTE” - roman cu douăzeci şi 
trei de milioane de personaje, 2007. 
 

 

“Citind  şi recitind romanul “Filigran” al profesorului Al. 
Poamă constaţi că această operă literară este inedită, atipică 
pentru modelele de roman cunoscute şi impuse de critica 
literară. 

Cum sugerează însuşi titlul romanului “Filigran” este o 
“lucrătură artistică”1, un mozaic de narativism legate prin fire 
subţiri, întreţesate într-o adevărată broderie de fapte, 
evenimente, trăiri rememorate şi povestite la persoana întâi de 
către narator. 

Personajul principal al romanului este Paul Alexandrescu, 
profesor de matematică, care îşi surprinde colegii şi prietenii nu 
numai prin rezultatele remarcabile în activitatea didactică, ci şi 
prin realele sale înclinaţii artistice, în special cele poetice. 

Partenera sa de viaţă care i-a cunoscut cel mai bine 
personalitatea şi zbuciumul interior face următoarea remarcă: 
“Tu nu trebuia să fi studit matematicile ci filologia. “De ce? 
Pentru că ai fi scăpat de toate suferinţele astea inutile, de toate 
coşmarurile fără rost … Şi ca poet te-ai fi realizat mai mult.”2 

                                                           
1
 Dicţionarul de neologisme de Florian Marcu – C. Manea, E.A. R.S.R, 

Bucureşti, 1987, pag. 448 
2
 Filigran de Al. Poamă, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004, p. 225-226 
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Deşi romanul nu are o acţiune propriu-zisă, reuşeşte să 
capteze atenţia cititorului prin diversitatea întâmplărilor 
prezentate, prin rememorările personajului izvorâte din 
“nebănuitele taine ale sufletului”3 

“Tic-tac-urile” omniprezente la articularea fragmentelor de 
naraţiune într-un întreg pot fi interpretate ca praguri temporale 
între vis-rememorare şi realitate. 

Eroul romanului, având o sensibilitate aparte, chiar 
exacerbată, pendulează adesea între vis şi realitate, ca un mod 
personal de autoapărare din calea unor realităţi dure, strivitoare, 
nedrepte, impuse de societatea în care i-a fost dat să trăiască.  

Deşi fiecare şef de la un anumit nivel se comportă după 
bunul plac cu subordonaţii şi aceştia în anumite situaţii, sunt la 
discreţia altor şefi mai mari, mai puternici, de la care poate veni 
sau promovarea, sau detronarea… 

În acest sens sunt edificatoare reflexiile unui prim-secretar 
de judeţ care încearcă să facă dreptate profesorului Şerban, 
neîndreptăţit la acordarea calificativului de la sfârşit de an 
şcolar. 

Când este refuzat categoric de tovarăşa Udrea, şefa 
Inspectorului Şcolar din oraşul N, tovarăşul prim-secretar este 
mai grijuliu cu propriul destin: “În fond de ce ar trebui el s-o 
înfrunte pe această tovarăşă N.U.? Ca să-şi pericliteze cariera? 
Ori ferească… şi mai rău. Mai bine să lase totul baltă. Cine ştie 
ce dandana ar mai putea să iasă? Şi de ce trebuie să ia cu orice 
preţ apărarea acestui profesor? 

La urma-urmei el n-ar fi nici primul, nici ultimul om 
persecutat în ţara asta.”4 

Iată una din dominantele societăţii, credeam apuse, bazată 
pe compromis, frică, dictat. 

                                                           
3
 Idem, p. 236 

4
 Filigran de Al. Poamă, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004, p. 255 
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Dincolo de caracteristicile stilistice inedite ale acestei 
opere literare, despre care se va exprima critica literară în timp, 
romanul este un document al unei societăţi căreia autorul a 
aparţinut şi credem că a reuşit să-i realizeze o fină radiografie. 
Voi încheia cu cugetarea autorului: 

“Fiecare crede că tot ce trăieşte el este un nou şi original. 
Însă, de fapt, oricum le-ai lua, aceste poveşti au o poveste 
comună. Ea e făurită dintr-un amestec de platitudine şi extaz, de 
penibil şi înălţător. Diferă doar concentraţiile, procentele care, 
în ultimă instanţă dau contur şi consecinţe”5 

Opera profesorului Al. Poamă are valoarea unei pagini 
reale de viaţă, este mărturia unor vremuri cărora românii le-au 
spus un adevărat “NU” din decembrie 1989. 

Având în vedere că profesorul Al. Poamă şi-a iubit atât de 
mult copiii cărora le-a dedicat şi volumul de povestiri pentru 
copii “Sorin şi Sorina” – i-am dedicat următoarele versuri: 

Mă bucur că pe cerul urbei mele 
S-a mai ivit o stea între stele 
Şi cum e ştiut de fiecare, 
Orice stea, mai mică, mai mare, 
În universul ei, e un fel de Soare! 
D-l profesor Al. Poamă rămâne pentru totdeauna 

“Soarele” familiei şi în special al celor doi copii: Sorin şi 
Sorina.” 

V. ISPIR, Un punct de vedere, 15.X.2004.                                               
 

 
 
 

 
    

                                                           
5
 Filigran de Al. Poamă, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 2004, p. 255 
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REMEMBER 
 

“GURA PĂCĂTOSULUI, ADEVĂR GRĂIEŞTE...” 
 
   “Mulţumesc. 
     Am să dispar puţin, dar mă întorc.” 
      DIANA 
             Princess of Wales 
 Sfârşit de secol şi de mileniu. 
 Măcinată de lupte politice şi de convulsii sociale, 
omenirea are totuşi tăria să spere în vremuri mai bune, în pace 
şi linişte sufletească. 
 Clădim natura şi ne luptăm cu natura. 
 Asemeni bătrânului pescar hemingway-an, omul poate fi 
învins dar nu poate fi înfrânt. 
 Mirabila sămânţă a perpetuării fiinţei umane îşi trage 
seva din solul fertil al raţiunii, gândirii şi conştiinţei noastre, dar 
şi din credinţa în tot ceea ce este sfânt pe acest pamânt. 
 Oamenii de bine şi-au creat de-a lungul timpului 
conştiinţa şi cultura ce-i fac capabili să afle care sunt lucrurile 
cu adevărat sfinte. Mai degrabă avem de-a face cu “lucrări 
sfinte”, cu oameni ce-şi dedică existenţa celor ce-i înconjoară, 
trăind alături de ei şi suferind alături de ei, consumându-şi toată 
energia întru luminarea adevărului îndreptăţit şi nu a celui care 
pare a fi, asumându-şi cu mult curaj responsabilitatea de a 
renunţa la toate bunurile pamânteşti, asemeni reformatorilor din 
secolele trecute ce erau chemaţi să mărturisescă pentru cuvântul 
lui Dumnezeu şi pentru “mărturia lui Isus Hristos”. 
 Pe astfel de oameni îi cunoaştem parcă de o viaţă. Le 
citim scrierile, le ascultăm gândurile, îi vedem uneori trecând pe 
lângă noi ca o adiere de vânt, într-un semn discret că omul în 
care crezi nu-i o himeră ci există cu adevărat. Pare că nimic nu-i 
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poate tulbura pe aceşti oameni din misia asumată de a elibera 
lumea de lanţurile care nu cad niciodată, uitând că luminând pe 
alţii, au devenit ei înşişi fără de lumină, vulnerabili 
întunericului, condamnaţi SFÂRŞITULUI. 
 Sfârşit de veac, de mileniu, dar şi de oameni sfinţi. 
 Lumea, dornică de senzaţional şi de schimbare, s-a lăsat 
pradă nimicniciei zilei pământeşti, păcătuind prin dorinţa de a-şi 
învinge DESTINUL. Destin care ne-a sancţionat promt: sfârşitul 
de veac şi de mileniu avea să însemne şi sfârşitul            
DIANEI-Prinţesă de Wales, simbolul purităţii şi al speranţei. 
După ea avea să plece dintre noi şi MAICA TEREZA, 
confesorul de taină al Dianei. 
 Şi astfel, umila noastră existenţă avea să fie săturată, în 
sfârşit, de senzaţional, cu inimile îndurerate devenind martorii 
“Înmormântării Secolului” şi ai “Drumului Durerii”, plătind 
astfel pentru neputinţa de a ne ridica la gradul de înţelegere al 
celor ce ne luminează calea, rămânând smeriţi în păcatul de zi 
cu zi. 
 Obosiţi de atâta durere, când credeam ca va să vină şi 
asupra noastră liniştea după ce “Destinul” îşi satisfăcuse gândul 
de răzbunare, aveam să mai trăim încă o stare de îngândurare 
datorată veştii că încă unul din oamenii de bine ai urbei noastre, 
unul din acei oameni ce fac lucruri şi lucrări sfinte împrăştiind 
credinţă, a “dispărut” puţin dintre noi, urmând a se întoarce 
cine ştie când şi unde, poate mai puternic şi mai ocrotit de 
soartă, pentru a-şi duce la bun sfârşit opera de limpezire a 
capetelor şi de împreunare a tuturor la muncă, într-o lume de 
zăpăciţi ce nu mai ştiu ce vor, ce să facă, ce să primească, ce să 
respingă, în cine să se încreadă, într-o lume ce nu se mai 
înţelege şi în care nu se mai aud unii cu alţii. 
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 Profesorul ALEXANDRU POAMĂ a trecut în fiinţa 
veşnică şi-n simţire universală la început de toamnă, în 
anotimpul romanticilor veşnic îndrăgostiţi, din dragoste de viaţă. 
 Viaţa sa însemna un imens izvor de energie ce se 
împrăştia asemeni miresmei poamei bogate, în litere şi cuvinte 
scrise sau rostite, purtate din când în când de undele herzziene 
ale  radioului “Unison”. 
 Postul de radio “UNISON” era locul din care 
“păcătosul” de lângă noi, rostea cu mult curaj adevăruri pe care 
mulţi dintre noi le acceptăm cu resemnare, supuşi fiind 
sistemului relaţionist ce ne dirijează destinele. 
 Căci aşa cum scria Luceafărul poeziei româneşti - MIHAI 
EMINESCU: 
 “LA NOI ÎN ŢARĂ SUCCESUL MEDIOCRITĂŢII ESTE 
FOARTE UŞOR ŞI LUPTA TUTUROR ELEMENTELOR MAI 
BUNE ESTE PESTE MĂSURĂ DE  GREA” 
 Dumnezeu să vă odihnească în pace domnule profesor ...  

MIHAIL PUŞCACIU                                                               
07.11.1997, ora 19.10 - VASLUI 

 
 

 “S-a stins fulgerător, lovit tragic de o maşină buimacă, 
profesorul şi ziaristul Alexandru Poamă. Noi, ziariştii de azi ai 
Jurnalului vasluian, l-am cunoscut cu mai bine de douăzeci de 
ani în urmă şi ne-au impresionat întotdeauna la el francheţea 
netrucată, optimismul, seninătatea structurală, eleganţa 
dialogului, disponibilitatea intelectuală, echilibrul interior. Era 
un interlocutor mătăsos-prevenitor, civilizat şi agreabil. Îşi iubea 
meseria de dascăl cu o pasiune nedezminţită, preţuia eleviişi-i 
respecta, ajutându-i să descifreze tainele subtile ale limbii 
engleze. Ziaristul Alexandru Poamă era energic, perseverent, 
neobosit, de o competenţă ce depăşea mereu patimile mărunte 
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şi servituţile inerente gazetăriei. A fost un tată devotat, exemplar 
şi un soţ cu nebănuite resurse de afectivitate. 
 O lacrimă îndurerată pentru contemporanul nostru iubit 
şi stimat, Alexandru Poamă. Odihnească-se în pace!” 
 JURNAL VASLUIAN, O pierdere grea: Profesorul şi 
ziaristul Alexandru Poamă în Jurnal vasluian, nr. 192, 11-17 
septembrie 1997, p. 1. 
 
 
 “L-am cunoscut în clasa a V-a. Aveam de ales între 
engleză şi franceză şi... la sugestia unui coleg mai mare, cu 
experienţă într-ale şcolii, am ales engleza. Ştia el ce ştia! 
 Când a sunat clopoţelul, 30 de chipuri cu ochi iscoditori 
priveau spre uşă. Cine va intra? Era linişte. Încet s-a deschis uşa 
şi, cu pas domol, cu faţa blândă, ochi scânteietori, a intrat el, 
proful, cu chip jovial, bonom, pe care îl aveam şi acum în 
memorie.  
 Ne-a privit zâmbind şi ne-a spus: “Ei, copii, eu îmi sunt 
Alexandru Poamă şi mă voi strădui să vă fac să iubiţi limba 
engleză”. Nu mai aveam emoţii, simţeam că ne va fi drag de el 
şi de obiectul ale cărui taine aveam să le pătrundem împreună. 
“Important e să începem cu-nceputul şi începutul e acesta: În 
limba engleză scrii brânză şi citeşti cauciuc!” Ne-a pufnit râsul 
de aşa un exemplu, dar am ştiut atunci că vom învăţa la obiectul 
acesta, cu aşa un dulce de profesor. Şi nu numai că am învăţat, 
dar, călăuziţi abil printre transcrierile fonetice, concordanţe, 
verbe, cântece şi jocuri, am reuşit să ajungem să putem gândi în 
limba lui Shakespeare, cum ne-a îndemnat el întotdeauna. (“Poţi 
să spui că ştii engleză abia atunci când reuşeşti să gândeşti în 
engleză”, ne-a spus el cândva). Am avut norocul să-l avem 
profesor din clasa a V-a până în clasa a XII-a şi putem să 
spunem că limba engleză doar de la el am învăţat-o. În anii de 
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studenţie n-am făcut decât un exerciţiu de întreţinere a ceea ce 
ştiam de la el, de la proful de engleză.  
 Pentru el am fost cu toţii copiii lui. Nu se supăra decât 
arareori şi atunci parcă nu-i era bine nici lui. Părea că este 
îmbrăcat cu o haină prea strâmtă, pe care ştia să o dezbrace 
repede cu o glumă bine ţintită în lipsa noastră de bunăcuviinţă.  
 Nici un profesor nu ne-a rămas întipărit în minte ca un 
monument de bunătate, asa cum a rămas el. Ştia să se bucure 
împreună cu noi la glumele noastre, uneori chiar şi nepotrivite 
pentru statutul nostru de elevi de gimnaziu.  
 Ne aducem aminte de o zi de sâmbătă, pe vremea când 
sâmbăta se învăţa, cum am pus noi la cale o şotie, pe care nu 
am fi îndrăznit niciodată să o facem altui profesor. Am scris pe o 
coală de hârtie “S.R.L.” şi am lipit-o pe uşă. Apoi ne-am ascuns 
sub bănci, aşteptând ora de engleză. Ne-am sacrificat o pauză, 
pentru o năzbâtie. Şi vă rog să mă credeţi că nu era puţin lucru 
să stai în clasă o pauză întreagă. Proful voia să-l aşteptăm 
totdeauna cântând. În urma paşilor apăsaţi ce se îndreptau spre 
uşă am auzit glasul lui, puternic dar cald: 
 “- Măi, mânca-va-ar tata pe voi, ce-aveţi, aţi muţit?” În 
dreptul uşii paşii s-au oprit, parcă-i văd chipul citind biletul şi 
iar: 
 “-Bătu-v-ar norocul de ghiduşi, unde mi-aţi fugit? Măcar 
de nu v-ar afla directorul că-i vai şi-amar de mine şi de voi!” 
 Şi a intrat în clasă, pesemne să ţină  lecţia singur, numai 
să nu stea în cancelarie şi să-l afle directorul, că ar fi vai doar 
de noi. S-a aşezat la catedră şi a început ora ca şi cum nu ar fi 
zărit vreo fundiţă zburlită sau vreun vârf de pantof ce nu voiau 
cu nici un chip să stea ascunse sub bancă. Am stat ce-am stat 
noi cocoşaţi pe sub bănci, dar când am văzut că participiul 
trecut risca să treacă pe lângă noi fără să fi apucat să facem 
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cunoştinţă aşa cum ar fi trebuit, am început să răsărim care de 
pe unde putea.  
 “-Din ăştia-mi sunteţi, măi al de Scaraoţchi? Ei, ia 
scoateţi câte o foaie de hârtie, să vadă tătuca ce ştiinţe posedaţi 
domniile voastre!” 

Am zis că am făcut-o de oaie, dar nimeni n-a comentat şi 
ne-am conformat într-o linişte nefirească pentru clasa noastră. 
Subiectele? Curat OZN-uri! Cu chiu cu vai am reuşit să legăm 
două rânduri. După 40 de minute de chin clopoţelul s-a îndurat 
de noi şi a sunat.  
 “-Gata, pixul jos, strângeţi lucrările!” 

Le-am adunat şi le-am pus pe catedră. El şi-a strâns 
cartea, a închis diplomatul şi a plecat spre uşă.  
 - Dom' profesor, dom' profesor , lucrările! Aţi uitat 
lucrările! 
  “-Care lucrări, n-am dat nici o lucrare azi, am avut 
S.R.L.!” 
 Am izbucnit toţi în râs şi am fugit în pauză, gălăgioşi ca 
un stol de grauri şi miraţi, a câta oară, de sufletul mare al 
acestui om ce ştia să fie şi profesor şi coleg.  
Şi asta e doar una din multele amintiri plăcute ce vor rămâne 
dragi sufletului meu.  
 El a fost profesorul pe care l-am fi vrut şi pentru copiii 
noştri, dar, iată că acolo sus, cineva o fi vrut să-i înveţe engleză 
şi pe îngeri şi cine ar fi fost mai potrivit să se înţeleagă cu ei? 
 Clopoţelul a sunat pentru ultima oară în 07 septembrie 
1997.  
 O zi de toamnă frumoasă, dar sumbră pentru toţi cei care 
l-au cunoscut pe PROFU nostru de engleză. L-am condus pe 
ultimul drum repetând în gând: YOU SHOULDN'T LEAVE 
US, YOU SHOULDN'T!” 
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 CARMEN TOFAN (bibliograf), RADU BOJIAN 
(profesor), A fost profesorul nostru  în Caiet metodic, nr. 2, 
editat de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui, noiembrie, 2002, p. 46. 
 
 “Părticica de noroc 
 ...Amintirile fundamentale ale Elenei Poamă sunt legate 
tot de soţul ei. Cea mai frumoasă amintire este chiar ziua 
cununiei civile, completată de naşterea celor doi copii. Cea mai 
tristă amintire? ˝Mai trist decât moartea soţului meu, n-ar putea 
fi altceva! Mi-e dor totdeauna de el, de fapt aproape îmi impun să 
nu mă gândesc că moartea ne-a despărţit pe veşnicie, încă îl mai 
aştept să vină, să deschidă uşa şi să zâmbească doar aşa cum 
numai el ştia s-o facă... El era părticica de noroc a vieţii 
noastre...˝. 
 Realizări? Copiii! 
 După atâtea cumplite suferinţe, dincolo de serviciul său, 
Elena Poamă îşi canalizează toate sentimentele spre cei doi copii 
ai săi şi ai lui Sandu.  
 ˝Realizările mele ţin în primul rând de aceşti copii pe 
care-i am şi pe care vreau să-i văd străluciţi. Dar chiar şi 
realizarea lor ţine de o părticică de noroc, pe care le-o doresc!˝. 
 
 DANIEL GROSU, ˝Soţul meu a fost părticica de noroc!˝ 
în Adevărul, anul XII, serie nouă, nr. 492 (1670), 14 
decembrie 2002, p. 9. 
  
 “Omul e perisabil dar valoarea lui rămâne: mai rămâne 
în copii sau, ceva mai îndelung, în operă. Sandu Poamă a fost o 
voce pentru radio, un cuvânt scris în presă, un profesor bun 
pentru şcolari, o OPERĂ împrăştiată care poate să RĂMÂNĂ.  
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 Centrul civic este mărginit de zebrele morţii: pe cea de 
nord şi-a pierdut viaţa poetul Ioan Iancu Lefter, pe cea de sud 
Al. Poamă (când venea la emisiune, la Unison Radio, la ora 17, 
pe 7 sept. 1997), ambii călcaţi de maşini. În centrul 
municipiului, la Biblioteca judeţeană, vineri, 3 sept. a avut loc o 
întâlnire de suflet organizată pentru memoria celui care poate 
'spune' ceva şi după moarte. Romanul “Filigran”, editat prin 
grija doamnei Elena Poamă, e o dovadă a potenţialului creator 
rămas neexprimat. 
 Afirm, pentru că l-am cunoscut bine, că era un om de 
linia a II-a, excepţional, un tip împăciuitorist rarisim, un om de 
echipă rar. Familist de excepţie, persoană publică prin apariţiile 
în mass-media şi, mai ales, activist social, Sandu a plantat pilonii 
de care să se agaţe memoria. Acum, după 7 ani de la trecerea 
în nefiinţă, se observă clar că profesorul şi omul de presă 
Alexandru Poamă nu poate muri de tot... 
 Pentru că vocea trece iar scripta manent, reeditarea 
volumului Sorin şi Sorina şi noua apariţie editorială prefaţată 
de Theodor Pracsiu şi cu postfaţa de Ioan Baban ... mai aşează 
lespezi pentru un monument. Nu ştiu dacă va rămâne în Istoria 
literaturii române, dar în istoria locală a culturii îşi are locul 
printre personalităţile proeminente. 
 Din Marea Trecere a lui Alexandru Poamă posteritatea 
are de ales măcar exemplaritatea umană, modelul faţă de care 
rămânem mai altfel şi mai săraci. 
 Dincolo de orice festivităţi, sentimentalisme, opera lui 
trebuie citită şi preţuită.” 
 
 PROF. DR. DUMITRU V. MARIN, ALEXANDRU 
POAMĂ din ... Marea Trecere! (editorial) în Meridianul, an. V, 
nr. 70 (546), 6-8 septembrie 2004, p. 1.  
 



 59 

 “Vineri, 3 septembrie, sala de lectură a Bibliotecii 
Judeţene 'Nicolae Milescu Spătarul' din Vaslui a fost 
neîncăpătoare pentru cei care au venit să aducă un omagiu 
profesorului, scriitorului, jurnalistului, soţului, tatălui Alexandru 
Poamă, la 7 ani de la trecerea sa în nefiinţă. Prieteni, colegi şi 
cunoscuţi au reuşit să dea un nou contur personalităţii celui care 
a creat, a predat şi şi-a lăsat amprenta pe aceste meleaguri. 
'Prin scriitura noastră modelăm caracterul celuilalt. Acesta este 
rostul intelectualului, să-l facă pe cel de lângă el, începând cu 
sine, să fie mai drept, mai bun, mai demn. Profesorul Poamă cu 
asta s-a ocupat atât cât a trăit şi a creat în judeţul nostru, fie în 
şcoală, fie la Radio Unison, fie în presa scrisă, fie la televiziune',  
a declarat Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean. 
La acţiunea de comemorare a participat şi prof. dr. Dumitru V. 
Marin, directorul Grupului de presă Cvintet TE-RA care a rostit 
câteva cuvinte în memoria prietenului dispărut. 'Alexandru 
Poamă a contribuit la întemeierea Sudioului de Televiziune 
Vaslui. A avut întotdeauna patima microfonului , iar când s-a 
înfiinţat Radio UNISON a fost printre primii realizatori de 
emisiuni. Alexandru Poamă a fost şi rămâne în conştiinţa celor 
care l-au cunoscut o persoană jovială, un personaj plăcut şi la 
vorbă şi la port, un om plin de umor şi bună dispoziţie pe care o 
comunica şi altora. Sandu Poamă m-a impresionat prin relaţia de 
familie pe care o avea, foarte unică şi foarte reuşită. Avea gânduri 
nobile, idealuri măreţe şi se gândea la un Paradis pe care poate 
acuma l-a găsit', a spus prof. dr. Dumitru V. Marin.  
 Cu această ocazie au fost lansate două dintre volumele lui 
Alexandru Poamă, Sorin şi Sorina, ediţie revăzută şi adăugită 
şi romanul Filigran, publicat postmortem. Organizată la 
iniţiativa Direcţiei Judeţene pebtru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional, manifestarea de la Biblioteca Judeţeană a 
reuşit să recompenseze post mortem efortul pe care Alexandru 
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Poamă l-a făcut în trecut pentru cultura vasluiană. 'Biblioteca 
Judeţeană îi datorează foarte mult lui Alexandru Poamă. Aici a 
condus un cerc de învăţare a limbii engleze, aici a petrecut ore de 
lucru, aici a avut întâlniri cu cititorii vasluieni şi a reuşit să 
aducă în sălile bibliotecii numeroşi utilizatori. Prin această 
acţiune, acum instituţia este cea care îi răsplăteşte munca de 
altădată', ne-a declarat Elena Poamă, directorul Bibliotecii 
Judeţene.” 
 
 D.P.,  In memoriam Alexandru Poamă în Meridianul,  
an. V, nr. 70 (546), 6 - 8 septembrie 2004, p. 12.  
 
 
 “Frunzele toamnei să se fi tot rotit de vreo şapte ori în 
căderea lor 
                de când 
   Alexandru Poamă 
    a făcut paşi mari către linişte. 
 Preferam să-i spun Sandu Poamă, pentru ca, măcar prin 
iniţiale, să mă pot compara cu el.  
 L-am admirat mult şi eram mereu altul după ce îl 
întâlneam şi îmi vorbea. 
 În prietenia lui, simţeam o căldură domoală şi egală sieşi. 
  Avea rang de nobil, prin modestie. 
  Era rafinat, prin frumuseţea trăirii. 
  Avea graţie, prin harul inteligenţei.  
 Sufletul lui alunga minciuna şi micimea.  
 Sandu ajunsese deja la înţelepciunea de a face din  
          principii, valori. 
 Eu aşa l-am cunoscut pe Sandu Poamă şi aşa mi-l 
păstrez. 
 Un francez spunea:  
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 ˝Ceea ce contează e de a fi uman şi simplu, de a fi 
autentic.˝ 
    SORIN POPOIU (profesor de limba franceză, Şcoala nr. 5 -  
Ştefan cel Mare, Vaslui) - IN MEMORIAM - ALEXANDRU 
POAMĂ 
 
 “Zilele trecute, Biblioteca "Nicolae Milescu Spătarul"a 
găzduit o manifestare în care tristeţea împlinirii a şapte ani de la 
moartea fulgerătoare a profesorului şi ziaristului Alexandru 
Poamă s-a contopit cu bucuria faptului că două dintre cărţile 
scrise de acesta au văzut lumina tiparului. La manifestare au 
participat, din partea oficialităţilor locale, Corneliu Bichineţ – 
preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu – 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, viceprimarul Vasile 
Pavăl, etc. Nu au lipsit nici câţiva dintre foştii colegi de la Radio 
Iaşi ai lui Alexandru Poamă, în frunte cu directorul Valentin 
Ciucă. Acesta a încercat să mai destindă atmosfera, atunci când 
a spus: ' Se pare că noi de fapt ne-am întâlnit la un colocviu de 
pomicultură, pentru că vorbim de cultura lui Poamă...' 
Emoţionantă a fost şi alocuţiunea rostită de viitorul actor Sorin 
Poamă, care a făcut o descriere limpede şi reală a tatălui său. A 
urmat lansarea a două cărţi scrise de Alexandru Poamă: “Sorin 
şi Sorina” (prezentată de prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, 
Universitatea “Petre Andrei” Iaşi) şi “Filigran” (prezentată de 
prof. Teodor Pracsiu). Profesorul şi împătimitul jurnalist 
vasluian Alexandru Poamă a trecut în lumea umbrelor la data 
de 7 septembrie 1997, accidentat mortal pe o trecere de pietoni 
din centrul Vasluiului, chiar în timp ce se grăbea să ajungă în 
studioul postului de radio unde avea emisiune de la ora 17. 
Moartea năpraznică a profesorului  Poamă avea să fie într-un fel 
răzbunată: cel care comisese accidentul avea să moară, tot într-
un accident de circulaţie, câteva săptămâni mai târziu, pe 16 
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noiembrie 1997, adică exact în ziua când Alexandru Poamă ar 
fi trebuit să împlinească 49 de ani.”  
          DANIEL GROSU, La Biblioteca “Nicolae Milescu 
Spătarul” din Vaslui, In memoriam Alexandru Poamă, în 
România Liberă, 10 septembrie 2004. 
 
 “Astăzi se împlinesc 8 ani de cînd povestea omului care 
ne devenise prieten pe calea undelor a fost curmată crunt şi 
nemilos de un bolid care se pornise parcă să împrăştie în juru-i 
moartea. 
 Alexandru Poamă a intrat în casele vasluienilor încă 
din primele zile în care Radio “Unison” a început să emită la 
Vaslui. Avea în glas blîndeţea urşilor de zahăr care-ţi stau în 
preajmă doar pentru a-ţi bucura sufletul, iar în piept, o inimă 
care bătea la unison cu “Unison”-ul şi cu mine.  
 Poate că, în clipa în care paşii săi grăbiţi au valsat prin 
văzduhul străjuit de îngeri, sufletul său a îmbrăţişat încă o dată, 
pentru ultima dată, acea mare de prieteni ai săi, ascultătorii. Pe 
ei îi întreb astăzi, dacă îi mai poartă măcar în amintire, umbra 
de fum a vorbelor care pe-atunci le însoţea singurătăţile şi le 
mîngîia înserările. Mi-a fost tovarăş de aventură prin lăstărişul 
încîlcit de umbrele neprietenilor care ne-au alungat din lumea în 
care eram uniţi cu lumina, pentru că lumina ne călăuzea 
drumul.  
 Nu înţeleg şi n-am să înţeleg niciodată de ce Dumnezeu 
îngăduie să ne moară iubirile şi pasiunile. El ne-a învăţat doar 
că iubirea adevărată învinge pînă şi moartea. 
 Poate voi avea timp să desluşesc în viitor aceste 
dureroase întîmplări care ne rănesc aripile, acum doar am să vă 
strig că mi-e dor şi de Alexandru Poamă, dar şi de voi, cei 
care v-aţi numărat printre protagoniştii filmului în care aţi văzut 
cum adevărul iese întotdeauna biruitor. 
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 Dacă Cristian Biciuşcă, cel care i-a curmat viaţa într-o 
zi de 7 septembrie a anului 1997, a mai trăit doar pînă la 16 
noiembrie, cînd profesorul ar fi trebuit să împlinească 49 de 
ani, a fost evident un semn prin care Divinitatea ne-a arătat că 
nimic nu rămîne neplătit pe lumea asta. 
 Sînt în întîrziere, ca de obicei, şi-am să scurtez povestea. 
Însă nu înainte de a-l ruga pe profesor să-mi dea un semn de-
acolo, dintre stele. Cînd a plecat de pe pămînt, m-am întors încă 
o dată în locul în care am fost de-atîtea ori fericiţi împreună, 
acolo, la etajul opt al turnului spre care se îndrepta. Datorită lui. 
Astăzi, am să aştept încă o dată ca spiritul nemuritor al lui să fie 
iarăşi lîngă mine. Şi lîngă voi, cei care îl doriţi.  
 Oricum, zilele acestea, familia lui se află în febra 
pregătirilor de nuntă. Se mărită Sorina, fiica sa, şi cred că ar fi 
cazul ca “profesorul” să-şi continue cartea aceea începută în 
copilăria lui Sorin şi-a Sorinei.” 
                MIHAELA MANU, O lacrimă de stea în Obiectiv, 
nr. 1191, 7 septembrie 2005, p. 16. 
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