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SPIRIDON, Cassian Maria (9.IV.1950, Iaşi), poet şi eseist. Este fiul
Mariei Spiridon, învăţătoare. A urmat liceul la Negreşti-Vaslui (1965-1969), apoi,
între 1969 şi 1975, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Bucureşti. A
lucrat, pînă în decembrie 1989, ca inginer mecanic şi cercetător ştiinţific în diverse
întreprinderi şi institute. În decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat şi
condus o mişcare împotriva dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista
„Timpul” (care a apărut, sub conducerea sa, pînă la sfîrşitul lui octombrie 1991). În
noiembrie 1991 înfiinţează Editura TIMPUL, pe care o conduce şi în prezent. Între
1991 şi 1992 lucrează ca redactor la revista „Cronica”, apoi la „Evenimentul zilei”
(1992-1994). În 1994 a întemeiat revista „Poezia”, iar în 1995 – „Caietele de la
Durău”. Este, din 1995, redactor-şef al revistei „Convorbiri literare”, căreia i-a
stabilit un profil distinct.
Prezent în diverse antologii din ţară şi din străinătate.
Tradus în franceză, engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză, finlandeză,
maghiară, poloneză, cehă, slovacă, arabă etc.
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