
100 de ani de la naştere

(20 mai 1918 – 8 februarie 1987)  

George 

MENIUC
Poet, prozator, eseist, 

dramaturg



„Creaţia lui George Meniuc este dovada elocventă a unei dedublări caracteristice 

intelectualului basarabean: începe sub semnul unui simbolism întârziat, 

punând preţ pe sonoritate, stilizarea graţioasă, corespondenţele baudelairiene 

între culori, sunete, parfumuri, continuă, printr-o adaptare anevoioasă la 

canoanele realist-socialiste (în special ale retoricii calendaristice) şi sfârşeşte 

prin întoarcerea la uneltele sale.”

Mihai CIMPOI



TABEL CRONOLOGIC

• 1918, 20 mai – La Chişinău se naşte George Meniuc;

• 1934 – Debutează cu poezia „La ţară”, publicată în revista literar-ştiinţifică a Societăţii

„Mihai Eminescu” din Chişinău;

• 1937 – Absolveşte Liceul „Mihai Eminescu” din Chişinău;

• 1937-1940 – Studiază la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie;

• 1939 – Publică la Bucureşti prima plachetă de versuri „Interior cosmic”;

• 1940 – Editează la Chişinău volumul de eseuri „Imaginea în artă”;

• 1940 – George Meniuc se reîntoarce la Chişinău;

• 1976 – Este tradus în ucraineană, publicată la Kiev culegerea de povestiri Delifin (Delfinul)

• 1987 – 7 spre 8 februarie se stinge din viaţă, înmormântat în Cimitirul Central din Chişinău.

• Beneficiază de traduceri în rusă, armeană, franceză, spaniolă (realizate şi difuzate în Moldova

şi URSS).

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Meniuc
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FUNCŢII

• 1944 – Redactor-şef la Comitetul de radio din Chişinău;

• 1945-1947 – Cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură;

• 1947 – Şef de secţie la ziarul „Ţăranul sovietic”;

• 1951-1957 – Secretar responsabil la revista „Octombrie”;

• 1957-1959 – Redactor-şef al revistei „Nistru”;

• 1962-1964 – Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

• 1979 – Traducător la Agenţia Telegrafică a Moldovei;

• 1990-1993 – Deputat în primul parlamemt al Republicii Moldova.

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Meniuc
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DISTINCŢII ŞI PREMII

• 1960 – Ordinul „Insigna de onoare”;

• 1972 – Premiul de Stat al RSSM pentru literatură;

• 1978 – Medalia „Veteran al muncii”;

• 1982 – Titlul de Scriitor al poporului din Moldova;

• 1986 – Ordenul „Drapelul Roşu de Muncă”.

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Meniuc
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OPERA

„Rădăcinile creaţiei lui George Meniuc stau înfipte adânc 

în colinde şi balade, în reprezentările populare (adică în arhetipurile mitice), iar vârfurile ei 

le găsim de acum înălţate semeţ în aerul distins al culturii universale; elementara 

schimbare de dealuri şi văi moldave, toropite de verdele mătăsos, iată că alternează cu 

culorile aride şi sângerii ale peisajelor flamande care, trecute prin penelurile lui Vincent 

Van Gogh şi Paul Gauguin, devin prilej de reflecţie tot asupra tainei artei...”

Mihai CIMPOI



POEZIE

Destin

Povestea mea oricui e cunoscută:

Din lut provin, chezaş mi-e sfântul mit,

Din lutul ce nu poate să grăiască

Şi-a căpătat o formă omenească,

Prin naiul meu, deci, lumea veşnic mută,

Întreg pământul, poate, a grăit.[...]

MENIUC, George. Interior cosmic : Poezii ; Proză ; Eseuri. Chişinău : Editura 

Litera, 1997. pag. 41. ISBN 9975-904-41-6.



PROZĂ



OPERA PENTRU COPII



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII

„George Meniuc a răspândit dărnicia uneia 

dintre cele mai frumoase rodii ale spiritului şi 

ale pământului nostru. Bogăţia aceasta 

trebuie adunată grăunte cu grăunte şi ferită 

de uitare.” 

Andrei LUPAN 

GEORGE MENIUC

TRADUCĂTOR



OPERA ÎN LIMBA RUSĂ

„George Meniuc e unul dintre puţinii scriitori basarabeni 

postbelici, a cărui operă (antologată în ceea ce are mai bun 

şi mai durabil) suportă translaţia şi integrarea în literatura 

din România.”

Ion SIMUŢ

https://ekultural.wordpress.com/2011/09/19/george-meniuc
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MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACTIE



REFERINŢE CRITICE





„Spirit romantic, dublat de luciditate, un visător şi un căutător de esenţe, 

receptiv la miracolele existenţei, Meniuc a trăit nostalgia idealităţii şi a 

transmis-o în poezie şi eseuri, şi-a modulat versurile cu rigoare şi forţă, 

fiind un inteligent cunoscător de poezie, cultivat cu lecturi substanţiale, 

capabil de a vedea frumos, de a simţi delicat, de a capta interesul.”

Eliza BOTEZATU



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„[...]Dotat cu o sensibilitate aparte faţă de valori, G.Meniuc e omul cărţii, temeinic cultivat, a 

cărui  curiozitate intelectuală nu e o haină de împrumut – e modul său de a fi.[...]” 

Eliza BOTEZATU



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.poezie.ro/index.php/author/

0035164/George%20Meniuc

http://bibliografiicaie.blogspot.md/2015/

06/delfinul-de-george-meniuc.html

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Meniuc
http://www.literaturasiarta.md/pressvie

w.php?l=ro&idc=3&id=2057&zidc=2

http://www.romlit.ro/index.pl/george_meniuc

https://didacticmd.wordpress.com/2012/04/05/

caracterizarea-lui-dikomes-din-nuvela-delfinul-

de-george-meniuc/
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https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Meniuc
http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=2057&zidc
http://www.romlit.ro/index.pl/george_meniuc
https://didacticmd.wordpress.com/2012/04/05/caracterizarea-lui-dikomes-din-nuvela-delfinul-de-george-meniuc/


Elegie

O, ţară! Şesurile tale verzi

Mereu cu ape limpezi le dezmierzi.

Eu inima cu ce s-o mângâi, zi,

Când toţi hulubii vieţii vor muri?

Înspăimântat că pierd luminile

Ce-mi fluturau în ochi ca nişte flamuri,

Voi răscoli, hoinar, bolnav, grădinile

Ca să mă caţăr disperat pe ramuri.

Şi sufletul c-un strigăt va cădea,

Ca pasărea străpunsă de săgeată,

Subt arcuirea bolţii sângerate

De rana lunii, roşie şi grea.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova#/media

/File:MoldRelief.jpg

Ca un naufragiat nocturn pe mare

Cu mâinile întinse către stele,

Voi cere-n preajma prăbuşirii mele

Fantoma unui ţărm cu piatra tare,

Un ţărm cu trepte de cleştar, gândit

De argitectul lumii, meşter faur,

Şi zi cu zi stricat şi construit

De-albinele cu labe mici de aur...

1937

MENIUC, George. Interior cosmic : Poezii ; Proză ; Eseuri. 

Chişinău : Litera, 1997. pp. 40-41. ISBN 9975-904-41-6.
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