
,,...EU SUNT 

POETUL 

ACESTUI 

NEAM...„
Gr. Vieru



Noros ori clar ca o

amiază,

Eu sunt poetu-acestui

neam

Şi-atunci când lira îmi

vibrează,

Şi-atunci când cântece

nu am...
Grigore Vieru



„Despre Grigore Vieru am putea spune că este ultimul
poet cu Basarabia în glas. Un poet mesianic, un poet al
tribului său, obsedat de trei mituri: Limba română, Mama şi
Unitatea neamului. Un poet elegiac, dar, în ciuda fragilităţii
înfăţişării sale şi a vocii sale – moi şi stinse, menite parcă să
şoptească o rugăciune, nu să pronunţe propoziţii aspre ca
vechii profeţi – un poet dîrz, un cuget tare, un spirit
incoruptibil...”

Eugen SIMION



APRECIERI ŞI DISTINCŢII

1967 – Premiul republican pentru tineret „Boris Glavan” pentru

volumul „Versuri; Ordinul „Insigna de onoare”; Premiul I al

revistei „Drujba narodov”

1978 – Laureat al Premiului de Stat al Moldovei pentru culegerea

de versuri „Un verde ne vede”

1985 – Titlul onorific de Maestru Emerit al Artei din RSSM

1988 – Diploma de Onoare „H. Ch. Andersen” a Consiliului

Internaţional al cărţii pentru Copii şi Tineret

1990 – Premiul pentru poezie de la revista „Flacăra”; Cartea

„Mama” este apreciată ca cea mai populară carte a anului

1989, Premiul „Mihai Eminescu” de la Societatea prietenilor

cărţii „Vasile Alecsandri” pentru această carte; Premiul Mare

pentru literatură al Fundaţiei „Crescent”, Bucureşti; Este

ales membru de onoare al Academiei Române.



 1991 – Marele Premiu „Hercules” pentru literatură; Premiul

Editurii „Românul” pentru contribuţie deosebită la

afirmarea idealurilor de unitate naţională.

 1992 – Titlul onorific „Scriitor al poporului din Republica

Moldova”; Premiul revistei „Europa” pentru poziţia lui

realistă cu referire la unitatea naţională; Academia

Română îl propune pentru Premiul Nobel pentru Pace.

 1993 – Premiul „Putna” al Festivalului Eminescu, ediţia a 2-a

 1994 – Premiul Internaţional pentru poezie „Lucian Blaga” şi

Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Republica

Moldova pentru „Albinuţa” – cartea preşcolarilor români

de pretutindeni; Laureat al săptămânalului „Literatura şi

arta” pentru anul 1994.

 1995 – Premiul „Poetul anului”, acordat de Editura „Adrian

Păunescu”, Marele Premiu pentru anul 1994 acordat de

postul de televiziune „Tele7ABC” din România pentru

cultivarea şi protejarea limbii române.



 1996 – Este decorat cu Ordinul Republicii; Laureat al Premiului

Centrului Internaţional „Ecumenic” pentru Dialog Spiritual;

Laureat al mai multor publicaţii din România şi al săptămânalului

„Literatura şi arta” „pentru risipa de suflet şi marea Poezie pe

care ne-o dăruieşte”; Marele Premiu pentru Poezie „Sfîntul

Gheorghe” în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie

„Drumuri de spice”

 1999 – Premiul „Opera Omnia” al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

Laureat al Premiului săptămânalului „Literatura şi arta” pentru

anul 1999 – pentru vigoarea şi prospeţimea Metaforei Poetice

 2000 – Medalia guvernamentală a României „M. Eminescu. 130 de

ani de la naştere”; Diploma şi trofeul Fundaţiei „România –

2000”; Laureat al săptămânalului „Literatura şi arta” „pentru

verticalitate şi dăruire întru Poezie şi Frumos”

 2002 – Laureat al săptămânalului „Literatura şi arta”

 2003 – Premiul „Cartea de top” pentru „Întregul cer” la Salonul de

Carte de la Chişinău, ediţia a 12-a; Laureat al săptămânalului

„Literatura şi arta”



 2004 – Laureat al publicaţiei „Literatura şi arta” – pentru destinul

său străluminat de Poezie şi Omenie

 2005 – Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău îi

acordă Titlul de Doctor Honoris Causa „pentru

contribuţia la valorificarea tezaurului literaturii naţionale şi

merite deosebite în completarea fondului didactico-

metodic al învăţământului naţional cu opere remarcabile”

 2007 – Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova îi conferă Titlul

Doctor Honoris Causa; Deţinătorul Medaliei de Aur a

Organizaţiei Mondiale de la Geneva pentru Proprietate

Intelectuală

 2008 – Marele Premiu „Nichita Stănescu” pentru poezie la

Festivalul de Poezie „Nichita Stănescu”; Cetăţean de Onoare al

municipiului Brăila; Laureat al săptămânalului „Literatura şi arta”

 2009 – La 19 ianuarie, Preşedintele României Traian Băsescu a

semnat decretul privind conferirea post-mortem a Ordinului

Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce poetului

Grigore Vieru.



OPERA
„Scriu pentru că vreau să-l văd pe Dumnezeu de aproape” (Gr. Vieru)



Nici o stea nu este săracă

Atîta timp cît se vede.

Nici un neam – nevoiaşi,

Cât are un cântec, un grai.

Să ai lăcaş propriu,

Un grai al tău, din adînc,

O memorie proprie –

Iată ce este Patria...



Mama pâine albă coace, 

Noi zburdăm voios, 

Pentru pace, pentru pace

Mulţumim frumos.

Tata fluiere ne face, 

Noi cântăm duios.

Pentru pace, pentru pace

Mulţumim frumos.

Înfloresc în jur copacii, 

Ceru-i luminos.

Pentru pace, pentru pace

Mulţumim frumos.



– Am numai mamă.

– Numele mamei?

– Mama.

– Ocupaţia ei?

– Aşteaptă.

– Ai fost supus judecăţii vreodată?

– Am stat nişte ani închis: În sine.

– Rubedenii peste hotare ai?

– Da. Pe tata. Îngropat în pamînt 

străin. Anul 1945.

– Numele şi prenumele?

– Eu.

– Anul de naştere?

– Cel mai tânăr an: 

când se iubeau părinţii mei.

– Originea?

– Ar şi semăn dealul acel din 

preajma codrilor. 

Ştiu toate doinele.

– Profesiunea?

– Ostenesc în ocna cuvintelor.

– Părinţii?



„Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea

mai frumoasă carte din lume este o mamă” (Gr. Vieru)

Pruncii îl zuruie.

Bătrânii îl visează.

Bolnavii îl şoptesc.

Muţii îl gîndesc.

Fricoşii îl strigă.

Orfanii îl lacrimă.

Răniţii îl cheamă.

Iar ceilalţi îl uită.

O, Mamă! O, Mamă!



Sub stele trece apa

Cu lacrima de-o samă, 

Mi-e dor de-a ta privire, 

Mi-e dor de tine, mamă.

Măicuţa mea: grădina

Cu flori, cu nuci şi mere, 

A ochilor lumina, 

Văzduhul gurii mele!

Măicuţo, tu: vecie, 

Nemuritoare carte

De dor şi omenie

Şi cântec fără 

moarte!

Vînt hulpav pom cuprinde

Şi frunza o destramă.

Mi-e dor de-a tale braţe, 

Mi-e dor de tine, mamă.

Tot cască leul iernii

Cu vifore în coamă.

Mi-e dor de vorba-ţi caldă, 

Mi-e dor de tine, mamă.

O stea mi-atinge faţa.

Ori poate-a ta năframă.

Sunt alb, bătrîn aproape, 

Mi-e dor de tine, mamă.





Vreau să te văd, femeie, 

Sau vino să mă vezi, 

Mi-e dor de iarba crudă

A ochilor tăi verzi;

De-a tale negre gene

Ce tremură uşor

Ca aburul de ploaie

Deasupra codrilor...



Pe ramul verde tace

O pasăre măiastră,

Cu drag şi cu mirare

Ascultă limba noastră.

De-ar spune şi cuvinte

Cînd cântă la fereastră,

Ea le-ar lua, ştiu bine, 

Din, sfântă, limba noastră.



Sunt vechi

Ca taina şi ca marea

Ca raza cea de sus

A bolţii.

În mine

N-a murit mirarea

Chiar dacă

Mă răniră colţii.



Sunt vechi,

Cu lacrima de-o seamă,

Cea de la care-mi

Iau fiinţă.

Iubirii îi dau chip

De mamă

Şi urii
Chip de suferinţă.



„Poezia lui Grigore Vieru e în circulaţie. Fără

paşaport, dar cu acte de identitate certe. Ea circulă şi

caută să fie înţeleasă şi în alte limbi. Grigore Vieru

trebuie (re)descoperit mereu, în patria limbii sale, cât şi

în patria sentimentelor fundamentale ale fiinţei. Pentru

că, oricât de naţională, poezia lui Grigore Vieru îşi

găseşte oriunde loc ca să ne facă înţeleşi, aşa cum

suntem, fiindcă „aceştia suntem noi”. Grigore Vieru nu

mai este al nostru, al românilor, nici al basarabenilor, el

este un poet universal care acum, străbate spaţiile şi

constelaţiile, oprindu-se la locul lui preferat, în

Constelaţia Lyrei, loc pregătit cu minuţie încă de pe

cînd iarba respira acelaşi aer cu noi, mijind vertical

spre cerul, al tuturora...”

Cezarina ADAMESCU



TRADUCERI





„Peste tot şi toate, în timpul vieţii sale, Grigore Vieru
răspîndea bunătate creştină, har divin, înnobila oamenii cu
prietenia sa. Acum şi în veac, cel care sunt şi care a
cunoscut izvorul şi clipa, dar şi rădăcina de foc, a
participat la curăţarea fîntânii, într-o rugăciune pentru
mama, întru liniştea lacrimii, adică o lucrare în cuvânt în
duminica cuvintelor, a atins taina care mă apără, spre a ne
spune că Hristos n-are nicio vină, exclamînd: strigat-am
către Tine! Grigore Vieru, simplu ca iarba, a devenit steaua
de vineri care ne veghează paşii şi ne apără sufletele”.

Tudor NEDELCEA



ÎN MUZICĂ

„Versurile lui Grigore Vieru se cer „pe muzică”

ori muzica pe ele. Faptul îl confirmă cu prisosinţă

apelul permanent al compozitorilor la textele sale...

Sinceritatea sentimentului şi muzicalitatea

intrunsecă a versurilor au pus temelia unei

revoluţionări esenţiale a cântecului de estradă din

stânga Prutului”. (Ion CIOCANU)







PREZENŢE  ÎN ANTOLOGII





În aceeaşi limbă

Toată lumea plânge, 

În aceeaşi limbă

Râde un pământt.

Ci doar în limba ta

Durerea poţi s-o 

mângîi, 

Iar bucuria

S-o preschimbi în cânt.

În limba ta

Ţi-e dor de mama, 

Şi vinul e mai vin, 

Şi prînzul e mai prînz.

Şi doar în limba ta

Poţi râde singur, 

Şi doar în limba ta

Te poţi opri din 

plâns...



„Grigore Vieru este  un mare şi adevărat poet. El 
ne transfigurează natura gândirii în natura naturii. 
Ne împrimăvăreză cu o toamnă de aur. Cartea lui 
de inimă pulsează şi îmi înfluenţează versul plin de 
dor de curata şi pura lui poezie”

Nichita STĂNESCU



REFERINŢE CRITICE

„Oricât de eterne ar fi temele şi motivele poetului,

îl caracterizează mai degrbă o angajare concretă în

realităţile noastre. Un poet de adâncimea şi

descătuşarea emoţională de felul lui Grigore Vieru

nu poate să nu aibă şi simţul acut al timpului, a

ceea ce este esenţial pentru omul de astăzi”

Mihai CIMPOI









„Un pom înflorit este acest minunat

cântec din adâncurile fiinţei, numit

Grigore Vieru, cel mai cunoscut şi

iubit de toate vîrstele, poetul de pe

malul Prutului... Versurile lui, odată

ce le-ai auzit sau citit, te trezeşti într-

o zi că le ştii pe de rost...”
Ioan ALEXANDRU





„Personalitatea lui nu poate fi concepută altfel

decât ca un dar ceresc, pe care ni l-a dat

Dumnezeu anume nouă şi la timpul potrivit.

Dumnezeu l-a născut pentru noi ca să ne putem

vedea sufletul, arătându-ne prin opera poetului ce

izvor curat şi puternic este cuvântul, atunci cînd

este scris cu talent şi iubire...”
Gheorghe DUCA



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



„Două lucruri am întîlnit pe lumea asta zidite cu adevărat 

până la capăt: Biblia şi Limba Română” (Gr. Vieru)



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„...Acest poet născut de miresmele şi durerile pămîntului

său, aşezat după o vorbă cunoscută – în calea răutăţilor,

nu se ruşinează să-şi poarte tragedia şi iubirea pe faţă”
Eugen SIMION



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE















ÎN ARTĂ

Igor Vieru. Portretul poetului

Grigore Vieru, 1968. 

Valentina Rusu-Ciobanu.

Grigore Vieru, 1972.

Liviu Lăzărescu. 

Poetul Grigore Vieru



Paul Mecet. 

Grigore Vieru.

Iurie Matei. 

Grigore Vieru.

Gheorghe Vrabie. 

Grigore Vieru,1973.



Lică Sainciuc. 

Grigore Vieru, 1972.

Ştefan Popa. 

Grigore Vieru, 1997.

Glebus Sainciuc.

Grigore Vieru, 1966.

Glebus Sainciuc. 

Grigore Vieru, 1985.



Chişinău Chişinău

Bălţi

„Om cu merite, ca şi noi, dar mai multe.

Om cu păcate, ca şi noi, dar mai puţine”
Aureliu BUSUIOC



Iaşi
Bucureşti

Piteşti

„Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă”  Gr. Vieru



Străşeni

Soroca

Cahul



PREZENŢE  ÎN BIOBIBLIOGRAFII

„A spus întotdeauna ce gândeşte,

cine este şi cum este. A fost

întotdeauna egal cu sine, aidoma

„clipei” şi „izvorului”. A luptat deschis

pentru adevărul istoric, pentru limbă,

cultură. Anii din urmă sunt martori

fideli ai fiinţării sale în faptă şi în

cuvânt”
Tudor PALLADI



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.grigorevieru.md/

https://www.youtube.com/watch?v=rB-ui807YcI

https://www.youtube.com/watch?v=eJFlnCgBu_8

http://www.istoria.md

http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/v/grigore-vieru-6zuocuu
https://www.youtube.com/watch?v=rB-ui807YcI
https://www.youtube.com/watch?v=eJFlnCgBu_8
http://www.istoria.md/articol/536/Grigore_Vieru,_biografie


http://www.poeziile.com

http://biserica.org/Churches/SfantaTreime

http://www.ziarulunirea.ro

http://ortodox.md/tag/grigore-vieru/

http://www.poeziile.com/autori/Grigore-Vieru/index1.php
http://biserica.org/Churches/SfantaTreime/Bios/GrigoreVieru.html
http://www.ziarulunirea.ro/18-ianuarie-2015-6-ani-de-la-moartea-poetului-grigore-vieru-305978.html
http://ortodox.md/tag/grigore-vieru/


http://glasul.md/grigore-vieru-poetul-neamului

https://batinirina.wordpress.com

http://www.slideshare.net

http://www.vipmagazin.md

http://glasul.md/grigore-vieru-poetul-neamului-79-de-ani-de-la-nastere/
https://batinirina.wordpress.com/2009/01/29/grigore-vieru-poet-al-patimirii-basarabene/
http://www.slideshare.net/dalex4c/grigore-vieru-poet-al-neamului
http://www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen%C5%A3i_moldoveni_2008/Grigore_Vieru._%E2%80%9EPrintre_cei_mai_mari_zece_poe%C5%A3i_rom%C3%A2ni_ai_tuturor_timpurilor%E2%80%9C/
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