


Spiridon Vangheli s-a născut în satul

Grinăuţi, judetul Bălţi la 14 iunie 1932. În satul natal

absolveşte şcoala primară. Iar mai apoi în comuna

Pelenia şi oraşul Bălţi îşi face următoarele clase.

 1955 – Absolveşte Facultatea de Filologie a

Institutului Pedagogic Ion Creangă din

Chişinău;

 1957 – Lucrează ca profesor şcolar la Şcoala

medie din satul Năpădeni;

 1960 – Revine la Chişinău în calitate de redactor

la editurile “Cartea Moldovenească” şi

“Lumina”.



 1962 – „În ţara fluturilor”
 1963  – „Soarele”, „Pe lume”
 1964  – „Băieţelul din coliba albastră”
 1966  – „Balade”
 1967  – „Isprăvile lui Guguţă”
 1971  – „Ministrul bunelului”

DEBUT



„Scriitorul e un fel de

albină care adună nectarul din mii

de flori. Cartea e casa cea mare a

sufletului celui care o scrie şi

zestrea care împodobeşte casa ce

nu poţi s-o faci într-o noapte, în

casa aceasta vor veni mulţi cititori

şi fiecare trebuie să se aleagă cu

ceva.‖

Spiridon Vangheli

2013 – ANUL SPIRIDON VANGHELI

http://ziar.jurnal.md/2012/02/10/spiridon-

vangheli-unul-dintre-cei-184-de-candidati-la-

premiul-astrid-lindgren-nominalizare/



 1964 – Membru al Uniunii Scriitorilor din 

Moldova; 

 1968  – Consultant literar la Uniunea 

Scriitorilor din Moldova, timp de 

25 de ani conduce Secţia 

literatură pentru copii a Uniunii 

Scriitorilor;

 1982 – Maestru Emerit al Artei;

 1991 – Preşedinte al Centrului 

PEN din Moldova;

MERITE

http://www.vipmagazin.md/profil/Spiridon_VANGHELI/



Distincţii

 1974 - Diploma Internaţională de Onoare   
Andersen pentru  cartea “Ministrul 
bunelului ― la  Rio de Janeiro;  

1980 - Premiul de Stat al Moldovei pentru 
cartea „Guguţă – căpitan de corabie‖;

 1982 - Ministerul Învăţământului din 
Moldova pentru „Steaua lui Ciuboţel‖; 

 1988 - Premiul de Stat al URSS; 



 1995 – Premiul Carte – eveniment  al  
Salonului Naţional de Carte   
de la Chişinău pentru 
―Guguţă şi prietenii săi‖;

 1995 – Premiul acordat de Centrul
Cultural Francez din Iaşi        
pentru cartea ―Carte frumoasă 
– cinste cui te-a scris‖; 

 1996 – Premiul “Ion Creangă ― al  
Academiei Române; 

Scriitorul Spiridon Vangheli primeste

Premiul "Ion Creanga” 

http://www.bncreanga.md/scp/Foto_2007.html



 1997 – Premiul Simpatia copiilor la Salonul Internaţional
de Carte pentru copii de la Chişinău pentru
„ Guguţă şi prietenii săi‖;

 2000 – Premiile Cartea anului şi Simpatia copiilor pentru
volumul „ Tatăl lui Guguţă când era mic‖, acordate
în cadrul Salonul ediţia a IV – a;

 2000 – Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România;

 2012 – Medalia de aur OMPI „ Pentru Creativitate”



„O minunată calitate a cărţilor

semnate de Spiridon Vangheli este

frumuseţea, plasticitatea şi bogăţia

limbii... Opera marelui scriitor este un

manual de română din care copiii

noştri, ca şi din opera genialului

humuleştean, învaţă să vorbească, să

simtă şi să cugete româneşte.―

Grigore Vieru 



OPERA













„Obţinem, prin Guguţă cea mai strălucită

izbândă a scrisului nostru modern pentru copii.

Guguţă e un Făt-Frumos al nostru. Ciuboţel,

Grăia-Singur, Titirică... sînt, ca şi Guguţă, expresia

copilăriei adevărate, nefalsificate literar,

purtătoare a frumosului şi a libertăţii interioare...

Iată de ce opera acestui mare scriitor pentru copii

va fi mereu şi cu acelaşi nestins interes citită şi de

copii, şi de omul matur. ―

Grigore Vieru 







Opera scriitorului a fost 

tradusă în peste 40 de limbi 

ale lumii şi editată la Berlin, 

Boston, Helsinki, Kiev, Riga, 

Moscova, Praga, Sofia, Tokyo 

ş. a. (68 de ţări)

http://www.timpul.md/articol/scriitorul-spiridon-

vangheli-vad-in-dorin-chirtoaca-un-om-de-

caracter-23465.html













„Scrisul lui Spiridon Vangheli nu copie

viaţa, ci mai degrabă viaţa e predispusă să copie

ceea ce se întâmplă în cărţile sale. Aproape

fiecare sat din Moldova are azi un Guguţă, iar pe

ici-colo şi câte un Titirică, un Ciuboţel... Cărţile

scriitorului sunt ca nişte corăbii care scot copiii

în larg, ca să se întoarcă apoi după alţi copii‖.

Nicolae Dabija 



SPIRIDON  VANGHELI  - TRADUCĂTOR 







―SpiridonVangheli ştie să surprindă viziunea

copilului în procesul de cunoaştere a lumii. De aici

şi forţa emotivă a scrisului său... Opera lui

Vangheli e bine cunoscută pe toate continentele. E

un lucru rar pentru o literatură mică scrisă într-o

limbă care nu e de circulaţie universală...‖

Vladimir Beşleagă





În antologii 







―Vangheli este un scriitor cu o rară imaginaţie.

El stăpâneşte la perfecţie tot ce aparţine logicii şi

psihologiei copilului. Imaginile lui sunt foarte

plastice, fiindcă sunt fireşti copilului.

...Îndemnaţi-l pe Spiridon Vangheli să mai scrie

asemenea povestiri, să scrie romane fantastice, de

aventuri, el e aproape unicul literat la noi în stare să

le ridice, aceste genuri, la rangul de artă‖.

George Meniuc 

















„Orele de inspiraţie ale lui Spiridon

Vangheli poartă numele eroilor săi. El a

reuşit să picure peste lumea văzută şi cea

nevăzută a eroilor săi un strop din copilăria

eternă‖.

Victor Prohin 











REFERINŢE CRITICE 



„Lumea multicoloră a lui Gugută, chiar

şi în lucrurile banale se încarcă de poezie,

căci optica eroului transfigurează şi

„corectează‖ lumea, astfel încît şi ochii

vîrstnicilor, deprinşi cu de toate, prind să

vadă – odată cu el – pîlpîirile de poveste.‖

Eliza Botezatu 









Jocul, în proza lui Spiridon Vangheli, este

pătruns de poeticitate. Ca să-l înţelegi la adevărata-i

valoare, trebuie să ai suflet de copil, ori, afirma, „ca să

înţelegi poezia trebuie să te înveşmînţi în sufletul

copilului, ca într-o cămaşă fermecată. Şi să admiţi că

înţelepciunea copilului este mai presus decît cea a

bărbatului‖ .

(Johan Huizinga, Homo ludens, Editura Humanitas, 2002, p.192) 









„Sunt destule temeiuri pentru a susţine

că lucrările lui Spiridon Vangheli au intrat

definitiv în patrimoniul literaturii noastre,

ocupînd pe scara valorilor consacrate un loc

de cinste‖.

Eliza Botezatu 









„...e bunul vrăjitor Spiridon Vangheli,

scriitorul care a demonstrat că şi într-o

provincie se poate face literatură —

Literatură cu literă mare‖.

Sergiu Cucuietu 



Lucrările au apărut într-o

formulă grafică de excepţie,

semnată de pictorii:

Isai Cârmu, A. Colâbneac,

Boris Diodorov, S. Gămuraru,

M. Hazan, I. Hmelniţchii,

Iurie Leu, Lică Sainciuc,

Octavia Ţarălungă, Igor Vieru.



În publicaţii periodice







„La Tokyo Spiridon Vangheli mi-a

dezvăluit principiul său: „îmi scriu cartea cum

ai ţese un covor..."

De la Răsăritul Depărtat eu urmăresc şi voi

urmări cu interes şi dragoste cum îşi continuă

drumul de creaţie autorul lui Guguţă‖.

Saiaka Matsuia, Tokyo, Japonia













„Autorul priveşte lumea cu bunătate şi căldură,

îndrăgostit de ce e frumos, bun şi armonios, motiv din

care şi atmosfera prozelor e plină de bunătate: o poezie

blîndă, încălzită de dragoste vine din fraze, din cuvinte şi

culori, din gesturi, reacţii şi fapte, din descrieri şi

„comentarii‖. Timbrul specific al operei lui Vangheli îl

descoperim, deci într-o atmosferă de sărbătoare şi

poezie pe care am vrea s-o păstrăm cît mai lung:

„poveştile‖ se ţin lanţ, - una o naşte şi o explică pe alta,

iar toate împreună explică lumea..., care e compusă din

Lumea Copiilor şi Lumea Adulţilor‖.

M. Cimpoi 











„Acest condei e de o sensibilitate rară.

Vangheli face o literatură mare pentru cei mici‖.

Dursan Singh, Delhi, India 









„Un băieţaş dintr-un sat din Moldova

reprezintă calităţile frumoase ale poporului

său. Precum sufletul poporului trăieşte în

folclor, tot atât de autentic e întruchipat el în

caracterul lui Guguţă‖.

Irina Tokmakova, Moscova 







DEDICAŢII LIRICE



Tu ştii 

Că un cântec frumos

Rentru copii

Poate salva în viitor 

O Patrie. 

Tu ştii că un copil 

Nu merge nicicând

Degeaba pe drum:

Lui Spiridon Vangheli

Sau l-au trimis 

Părinţii cu treabă, 

Sau îl aşteaptă 

Un zeu undeva. 

Tu ştii

Ceea ce oamenii vârstnici 

Nu au ştiut niciodată.

Grigore Vieru

Tu ştii 





Grigore Vieru 



SCRISORI DE LA COPII

DRAGĂ NENE SPIRIDON VANGHELI ... 







ÎN ENCICLOPEDII







ÎN DICŢIONARE 







Biobibliografie







Desene animate, Diafilme
 Guguţă;

 Moşii Crăciuni;

 Banca lui Guguţă;

 Pozna lui Guguţă;

 Cum a crescut Guguţă într-o noapte;

 Cuşma lui Guguţă, Guguţă-poştaş;

 Cadoul lui Guguţă;

 Guguţă-căpitan de corabie;

 Noaptea de Anul Nou;

 Guguţă frizer;

 Măturătorii etc.



S.VANGHELI  ŞI  TEATRUL DE PĂPUŞI

 ―Bună seara”

 ―Steauă Polară”

 “Taina inelului”

TAINA INELULUI



SPIRIDON VANGHELI  ÎN ARTĂ

Pictor   Glebus Sainciuc

http://madrizen.com/archives/1077



ÎN TIMBRE 

http://philatelynews.com/2010/moldova/europe-2010-childrens-books-moldova/



 1981  – Chişinău, cafeneaua ”Guguţă” din parcul  public 

“Stefan cel Mare”;

 1982 – Fabrica de jucării din Durleşti confecţionează păpuşa Guguţă;   

 1983  – A fost lansată insigna “Guguţă”;

 1992  – Chişinău, teatrul municipal pentru copii ”Guguţă”;

Teatrul Municipal de Păpuşi "Guguţă"

Sub căciula lui  GUGUŢĂ



Şcoala primară ”Spiridon Vangheli” din Bălţi

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=14660

 1996  – Fabrica de bomboane “Bucuria” produce ciocolata “Guguţă”;

 1997  – Ungheni, şcoala primară ”Spiridon  Vangheli”;

 2005  – Bălţi, şcoala primară nr.21 ”Spiridon  Vangheli”

Şcoala primară "Spiridon Vangheli” din oraşul

Ungheni

http://foto.dinmoldova.info/details.php?image_id=29

9&sessionid=535aaa6678cb7b3dfd299e683bc2a456



“Prin opera lui Spiridon Vangheli copilăria a

aprins o candelă cu flacără de aur în altarul limbii

române din acea parte fermecată de ţară românească

numită Basarabia. Spiridon Vangheli este un copil cu

suflet de uriaş călător pe toate meridianele cu noua sa

tolbă de poveşti humuleştene.

Copiii, copilăria, pacea şi fericirea de a exista a

lumii de pretutindeni prin copii şi copilărie şi-au găsit în

Spiridon Vangheli un prieten adevărat, un demiurg copil

al speranţei într-o adevărată poiană de lumină atât de

necesară tuturor vietăţilor lumii‖.

Dumitru Vacariu
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