
POET, ESEIST, PUBLICIST

80 de ani de la naştere

(13 martie 1935 – 20 iulie 1986)



„Liviu Damian este un scriitor modern, 

care a impus o altă viziune, a ştiut să 

îmbine tradiţia cu inovaţia. De numele lui 

este legat efortul de modernizare a 

literaturii din Basarabia, a poeziei şi a 

esteticii. A fost un om cu mult caracter, cu 

multă demnitate şi verticalitate”.

Arcadie SUCEVEANU 



„Liviu Damian este unul din munţii cei mai 

frumoşi, cei mai înalţi din literatură. Nu 

este numai un poet venit de la Dumnezeu, 

a fost inspirat în toate, vedea poezie în tot. 

Liviu Damian este un Socrate al nostru, un 

om de o înţelepciune extraordinară. Într-

adevăr a făcut o poezie de trezire, care 

oferă oxigen”.

Spiridon VANGHELI



SALCÎMU-ACESTA CARE-MI CREŞTE

din pragul casei părinteşti

la frunza-i tînăr, iar la gînduri

e ca bătrînii de demult.

Salcîmu-acest cu frunza rară

cu trunchi brăzdat de semne-adînci 

fîntîna, casa şi suflarea

mi le-a cuprins cu rădăcini.

Salcîmul din prag, 

Liviu DAMIAN 



1935 – S-a născut la 13 martie în familia intelectualilor 

Ştefan şi Eufimia Damian, satul  Strîmba (ulterior 

Leadoveni, în prezent Corlăteni), raionul Rîşcani

1951 – Este anul în care numele viitorului poet apare 

pentru prima oară în presa periodică

1954 – Coautor  al culegerii colective ,,Glasuri tinere”

1955 – Absolveşte şcoala medie din satul natal

1960 – Absolveşte Facultatea de Istorie şi Litere a 

Universităţii de Stat din Chişinău

1963-1968 – Redactor-şef adjunct al revistei ,,Nistru”

1976-1986 – Secretar al comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova

1986, 20 iulie  – Liviu Damian a decedat. A fost  

înmormîntat lîngă mama în satul natal Corlăteni, raionul 

Rîşcani

DATE BIOGRAFICE



1985 – Maestru Emerit al Artei 

Ordinul „Insigna de Onoare”

1984 – Premiul de Stat pentru Literatură 

1967 – Premiul literar unional „Nicolai 

Ostrovski”

PREMII ŞI DISTINCŢII



1995 - în satul de baştină al 

scriitorului a avut loc 

inaugurarea Muzeului literar 

„Liviu Damian”.

2000 - pe casa în care a locuit scriitorul 

în ultimii ani de viaţă, a fost dezvelită 

placa memorială „Liviu Damian”.

Astăzi numele scriitorului îl poartă un liceu 

din Chişinău şi o stradă din acelaşi oraş.



Baştina nu-i numai geografie.

Baştina e-un loc unde răspunzi

pentru starea ta de sărăcie

cînd te legi cu-acei la suflet scunzi.

Baştina-ţi cunoaşte viaţa toată

de cînd erai abia de-un cot

pînă la toiagul ce te-arată

însemnat cu slavă ori cu glod...

Baştina e ochiul ce nu doarme.

Baştina aude ce-i în piept. 

Baştina e dorul sfînt al mamei

şi verdictul tatei greu, dar drept.

Dar mai mult te are şi te-aşteaptă

Cînd robit de dor şi de lumini

Trupul tău cel istovit se-ndreaptă 

Către ochii ei de rouă plini

Altoi pe o tulpină vorbitoare, Liviu DAMIAN



OPERA



În limba asta mă-nţeleg

Cu via şi ogorul.

În limba asta ştiu să cînt

Dacă mă prinde dorul...

Grai, Liviu DAMIAN



...Atît de mică e pădurea

Că-ar încăpea în umbra ta.

Lumina cade ca securea care

vederile îţi ia.

Altoi pe o tulpină vorbitoare, 

Liviu DAMIAN



Verde matern, verde matern –

Codrul te vede veşnic verde, 

Nisipul te vede al nimăniu,

Mitul te vede al mitului...

Verb matern, Liviu DAMIAN



,,Liviu Damian a fost preocupat în permanenţă de dezbaterea 

problemelor-cheie ale contemporaneităţii şi de inovarea 

continuă a limbajului poetic, fără însă a neglija temele şi 

motivele general-umane. El şi-a făcut din neliniştile epocii sursa 

primordială de inspiraţie a întregii sale creaţii poetice şi 

publicistice”. 

Mihail DOLGAN 



PLACHETE DE VERSURI PENTRU COPII

Mamă, noi sîntem ochii tăi.

Vedem prin frunze nuca

şi pîinea unde nu-i.

Mamă, noi sîntem rîsul tău.

Răsunător aleargă pe vale

clopoţelul de argint la izvoare.

Mamă, noi sîntem visele tale.

Alergăm peste dealuri,

găsim un sat cu case albe,

cu spicul cît vrabia, 

cu părinţii acasa...

Mamă..., Liviu DAMIAN



TRADUCERI

ÎN LIMBA RUSĂ, UCRAINEANĂ, LITUANIANĂ, LETONĂ, 

POLONEZĂ, FRANCEZĂ 



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII 





Fără vîrstă e apa

a ei strălucire.

Fără vîrstă e viaţa

izvorînd din iubire.

Şi doar clipa aceasta

ce dă-n floare şi ţine

e  de-o vîrstă cu roua

e de-o vîrstă cu mine.

Strălucire, Liviu DAMIAN





„Liviu Damian ne-a încurajat să iubim 

cuvîntul, să-l respectăm, să-l preţuim. 

Într-o perioadă cînd era greu să iubeşti 

mult ceea ce nu suferă să fie iubit puţin. 

De la el am deprins cum să luptăm cu 

inerţia verbului şi versului. Acest om era 

un clopot în clopot. Alarma şi conştiinţa 

acestui neam... Ştia ca nimeni altul să 

cultive în jurul său o atmosferă de 

onestitate şi demnitate omenească.”

Nicolae DABIJA



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





REFERINŢE CRITICE



„...Lirismul şi sugestivitatea versurilor

autorului izvorăsc dintr-un sistem de

metafore şi simboluri de mare adîncime

intelectuală, din noutatea simţirii şi din

profunzimea acestei simţiri. Conveţuirea

sugestiei metaforice cu vocabula directă,

a gestului elogios cu remarca polemică

generează în poezia lui Liviu Damian o

tensiune lirică răscolitoare şi nelinişti

vibrante...”.
Mihail DOLGAN



„Liviu Damian, „poetul inimii şi tunetului”, al 

„mîndriei şi răbdării”, face parte din generaţia 

şaizeciştilor basarabeni, avînd toate însemnele unui 

luptător postlabişian cu inerţia, ale unui recuperator 

de întreg fiinţial naţional prin restabilirea punţilor 

sfărîmate – cu trecutul, cu valorile, cu firescul, cu 

„focul din verb” ce vine „de dincolo de ieri”. 

Mihai CIMPOI 





„Izvora din întreaga sa putere spirituală, din aleasa sa 

cultură poetică, o linişte înflăcărată, care călea duhul 

celor aflaţi în preajma inimii sale. Era exploziv duhul său 

şi molipsitor de viaţă. Alteori arăta fragil ca o floare, 

plîngea chiar. Dar plîngea frumos... Suflet bun în toate... 

A fost ostaş al vieţii, al curajului scriitoricesc...”

Grigore VIERU



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ





„Liviu Damian a fost un tribun, un om de 

cultură al tuturor timpurilor. Un remarcabil 

poet român din generaţia N. Stănescu, 

I.Alexandru, A. Blandiana, egal ca spirit, ca 

valoare estetică şi ca impact asupra 

generaţiei viitoare… Pe lîngă har, geniul 

avea calitatea de a se împărtăşi cu cei mai 

tineri, care urmau să ducă suflarea literară 

mai departe”. 

Ion HADÂRCĂ



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://ro.wikipedia.org/wiki/Liviu_Damian
http://www.limbaromana.md/index.ph

p?go=articole&n=1912

http://www.moldovenii.md/ru/people/194 http://www.mediapublic.md/?go=news&n=

3141&t=



http://www.europalibera.org/content/blog/2530

7315.html

http://www.moldova.org/corlateni-satul-lui-

liviu-damian-foto-231097-rom/

http://leo-butnaru.blogspot.com/2014/03/de-ziua-lui-

liviu-damian-13-martie-1935.html

http://www.radiochisinau.md/enigmele_ve

rbului_matern_liviu_damian-12932

http://www.metaliteratura.net/versul-verde-

al-liricii-lui-liviu-damian-sau-rezistenta-prin-

agri-cultura/



http://www.profeso.ru/scriitori-biografii/204-

liviu-damian-biografie

http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=r

o&idc=29&id=1773&zidc=2

http://www.jc.md/liviu-damian-un-glas-

in-pustiu/

http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/72_

via-a-romaneasca-5-6-

2011/66_evocari/901_liviu-damian-ie-i-i-

cu-foc-stravechi-in-calea-mea.html

http://saptamina.md/pub/2012/10/domnul-

damian-2.html



„Liviu Damian s-a aflat într-o permanentă 

competiţie cu timpul său. Şi, de cele mai 

multe ori, a reuşit să-l devanseze cu un 

pas… A fost şi rămîne un poet modern, 

care a avut o contribuţie sensibilă la 

„schimbarea la faţă” a poeziei româneşti 

din Basarabia. Susţinător fervent al 

tinerilor, de fiece dată cînd o cereau 

„împrejurările”, ne lua apărarea în faţa 

cerberilor literari de odinioară. Noi, cei 

mai tineri, îi ziceam cu drag „Taica 

Liviu”…”.

Vasile ROMANCIUC



SĂ FIE PACE-N LUME

şi ploaie pe meleag

şi să nu ne părăsească salcîmul 

ocrotitorul din prag.

Salcîmul din prag, Liviu DAMIAN
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