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Poetul, prozatorul, eseistul, traducătorul 
George Meniuc s-a născut pe data de 20 mai anul 
1918 la Chişinău. Absolveşte în anul 1937 Liceul „M. 
Eminescu" din Chişinău. În toamna aceluiaşi an 
pleacă la Bucureşti, înscriindu-se la Universitate, 
Facultatea de Litere şi Filozofie, unde îi are ca 
profesori pe T. Vianu, P. P. Nedelescu, C. Rădulescu-
Motru, Mircea Florian ş.a.  

Se angajează ca lucrător literar la postul de 
radio, fiind responsabil de emisiunile literare, ulterior 
este redactor-şef la Comitetul de radio din Chişinău 
(1944), colaborator ştiinţific superior la Institutul de 
Istorie, Limbă şi Literatură, unde s-a ocupat de 
studierea şi valorificarea folclorului (1945-1947), şef 
de secţie la ziarul „Ţăranul sovietic” (1947), secretar 
responsabil la revista „Octombrie” (1951-1957), 
redactor-şef al revistei „Nistru” (1957-1959), 
vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova (1962-1964).  

În 1934 şi-a făcut debutul literar cu poezia 
La ţară, apărută în paginile revistei literar-ştiinţifice a 
societăţii „Mihai Eminescu“ din Chişinău.  

Debutul editorial s-a produs în 1939 cu 
placheta de versuri Interior cosmic, urmată în 1940 de 
volumul de eseuri Imaginea în artă. Dintre volumele 
de poezie, apărute în perioada postbelică, mai 
semnificative sunt: Versuri alese (1959), Vremea 
Lerului (1968), Scrieri în 2 volume (1969), Florile 
dalbe (1979), Toamna lui Orfeu (1982), Preludiul 
bucuriei (1988, postum).  

S-a impus şi ca un eseist de marcă, cărţile 
sale Imaginea în artă (1940), Iarba fiarelor (1959), 
Cadran solar (1966), Caloian (1966), Coloana de 
tandreţe (1978) ş.a. denotând aria vastă a 
preocupărilor estetice şi filozofice ale autorului.  

Nuvelele şi povestirile sale sunt adunate în 
volumele Nuvele (1961), Ultimul vagon (1965), Disc 
(1968), Delfinul (1969), Răvaşul ploilor (1986). Într-
o formulă originală sunt scrise cărţile pentru copii: 
Poveşti (1955), La balul coţofenei (1956), Raţa şi 
răţuştele (1959), Povestea vulpii (1963), Prichindel 
(1969) ş.a.  

Traduce din literatura clasică rusă (F. 
Dostoevski, N. Gogol, A. Tolstoi, К. Simonov ş.a.). 
Unele din lucrările sale au fost traduse în limbile 
franceză, spaniolă, armeană, ucraineană, rusă ş.a. 

|Premiul de Stat al Moldovei pentru 
culegerea de povestiri Delfinul (1972), Premiul 
Uniunii Scriitorului din Moldova şi al Comitetului de 

Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi pentru 
traducerea Cântecului despre oastea lui Igor (1988). Scriitor 
al Poporului (1982). Ordinul „Insigna de Onoare” (1960) şi 
Medalia „Veteran al Muncii” (1978). 

S-a stins din viață pe 8 februarie 1987 la Chişinău. 
În 2018, Uniunea Scriitorilor din Moldova şi 

Muzeul Naţional al Literaturii Române „Mihail 
Kogălniceanu” organizează, la Chișinău, Festivalul „George 
Meniuc sau Toamnele lui Orfeu” cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la nașterea poetului. 
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Referinţe 
 

  
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... 

 
Mihai Cimpoi 

 
 Spirit romantic, dublat de luciditate, un 
visător şi un căutător de esenţe, receptiv la 
miracolele existenţei, Meniuc a trăit nostalgia 
idealităţii şi a transcris-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 
 

Poeţii tineri din toate generaţiile de după el 
l-au considerat drept un simbol al poeziei moderne în 
acest spaţiu, un poet care a cunoscut Ithaca 
românească şi care a impus la noi o formulă lirică 
mult deosebită de celelalte, un limbaj cult, intelectual, 
filozofic... Avangarda noastră literară - atât cât a 
existat şi există -, numai pe el, pe George Meniuc, îl 
poate avea în capul listei... 

 
Arcadie Suceveanu 

 
Având multiple puncte de interferenţă cu 

folclorul, poezia lui George Meniuc nu se limitează la 
tipare şi înveliş exterior, ci caută să se pătrundă 
adânc de spiritul creaţiei populare, de focul ei sacru. 
 

Mihail Dolgan 
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