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 „Fremătător de lumini, curat 

ca un înger, 

 Mi-e cuvântul ce-mi iese 

din inimă, 

sincer.” 

 

(Gheorghe Calamanciuc) 

 

 

Dramaturgul, poetul, prozatorul, publicistul 

Gheorghe Calamanciuc s-a născut la 7 februarie anul 1945 

în satul Mihoreni, ţinutul Herţa, reg. Cernăuţi, Ucraina.  

A absolvit  Facultatea de Filologie a Institutului 

Pedagogic „A. Russo” din Bălţi (1964-1970). Pe parcursul 

anilor, a exercitat diverse funcţii: colaborator literar, 

redactor adjunct la ziarul „Patria”, Făleşti; director al şcolii 

medii Călineşti, Făleşti; lector la Universitatea Pedagogică 

de Stat „A. Russo”; redactor literar la Teatrul Naţional 

„Vasile Alecsandri”, Bălţi. 

Debutează în presă cu două poeme în anul 1969. 

Publică cronici de teatru, recenzii, fragmente de piese, 

povestiri pentru copii, cicluri de versuri, articole 

publicistice în publicațiile: „Literatura şi arta”, „Viaţa 

Basarabiei”, „Contrafort”, „Semn”, „Sud-Est cultural”, 

„Teatrul azi”, „Teatrul Românesc”, „Cronica”, „Dunărea 

de Jos”. 

S-a făcut cunoscut mai ales ca dramaturg. Unele 

piese ale sale sunt jucate pe scenele mai multor  teatre din 

Republica Moldova şi din România, fiind premiate la 

concursurile republicane de dramaturgie: Casa umbrelor, 

Baladă neterminată, Ultima noapte de mileniu cu un copil 

îmbătrânit, Împăratul îmbrobodit, Ispita înecului, Câini cu 

colaci în coadă, Păziţi soarele, Ultimul urmaş al lui 

Ştefan-Vodă, Ştrengărel şi Motănel ş. a. 

Publică atât proză pentru copii:  Deea – Fecioara 

din lacrima cerbului (1998), Vise cu brânduşe (2006), Vise 

cu Dumnezeu (2013), cât şi pentru adulţi: Să-ţi fie dor de 

tine (2009), trilogia: Donjuan de mucava (2011), Donjuan, 

în derivă (2012),  Donjuan, proscrisul (2013). 

Este un poet al sentimentelor umane, care 

deplânge destinul vitreg al românilor înstrăinaţi din 

Bucovina, ţinutul Herţei, de unde-şi trage rădăcinile. 

Printre volumele de poezie publicate se numără: Poemele 

repaosului (2001), Toamnele lui Adam (2004), Paradisuri 

ironice (2010), Singur, în 50 de poeme (2010), Târziu, în 

50 de poeme (2011), Alunecarea din vis (2012) ş.a. 

Unele dintre cărţile sale i-au adus premii 

importante, inclusiv:  Premiul Uniunii Scriitorilor din 

Moldova (2008, pentru cartea Salvați capra lui Creangă!; 

2012, pentru romanul Donjuan, în derivă), Premiul pentru 

roman în cadrul Salonului Internaţional de Carte (2012, 

pentru Donjuan, în derivă), Premiul „Danaster” pentru 

proză al Fundaţiei Culturale „Eco Art” din Iaşi (2013, 

pentru cartea Vise cu Dumnezeu) şi Premiul Bibliotecii 

Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (2014, pentru cartea 

Teatru pentru copii) în cadrul Salonului Internaţional de 

Carte pentru Copii şi Tineret.   

Este Membru al Uniunii Sriitorilor din Moldova 

şi al Uniunii Scriitorilor din România. Membru al Uniunii  

Oamenilor de Teatru din Moldova (UNITEM). 
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Covârşitor elegiacă, resuscitând un romantism 

dezavuat, vorbind suferitor despre sine, poezia lui 

Gheorghe Calamanciuc, cel care „s-a îmbolnăvit de 

Dumnezeu”, devine psalmică... 

 

Adrian Dinu Rachieru 

 

Poetul Gheorghe Calamanciuc găseşte amănunte 

şi detalii vii, impresionante, memorabile, care înalţă 

obsesia personală la nivelul unei stări de suflet şi de 

conştiinţă generale, fără vreo condiţie sau raportare la 

vârstă, tip uman... 

 

Ion Ciocanu 

 

   Gheorghe Calamanciuc este astăzi unul dintre 

cei mai semnificativi dramaturgi din Republica Moldova. 

Dramele sale aduc un suflu nou necesar în dramaturgia 

actuală din Moldova, prin tentativa de sincronizare 

europeană. Textele lui Gheorghe Calamanciuc creează, în 

prelungirea experienţei lui Pirandello, un joc de oglinzi 

foarte expresiv care ia naştere în procesul scrisului, între 

autor şi personajele sale. 

 

Mircea Ghiţulescu 

 

    

De ani buni, scriitorul Gheorghe Calamanciuc se 

dedă unei aventuri care implică dialogul cu sine şi cu 

lumea. Om al cuvântului, gândit/rostit/scris, îi tatonează 

cu tenacitate zonele semnificaţiilor, asigurându-şi, în acest 

mod, un fel de a fi în timp.  

 

 

Margareta Curtescu 
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