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“Istorie, familie, traditie si dãinuire”, cu 

doctorul Valeriu Lupu 

 

CULTURÃ… Doctorul Valeriu Lupu si-a lansat ieri, la 

Biblioteca Judeteanã “Nicolae Milescu Spãtarul”, cea mai recentã carte – 

“Istorie, familie, traditie si dãinuire”. Alãturi de el, la eveniment s-au aflat 

muzeograful Laurentiu Chiriac, purtãtorul de cuvânt al Episcopiei Husilor – pr. 

Cosmin Gubernat, precum si mai multi reprezentanti ai institutiilor publice din 

Vaslui. Cartea are aproape 500 pagini si contine mai multe lucrãri ale autorului, 

publicate în diverse reviste si prezentate la mai multe evenimente culturale. 

Prefata cãrtii este semnatã de profesorul Dan Ravaru, prieten apropiat al 

doctorului Valeriu Lupu. “Reputat medic si remarcabil om de culturã, dr. Valeriu 

Lupu s-a dedicat de-a lungul timpului unor studii complexe îmbinând în cadrul 

acestora, elemente de cercetare stiintificã si viziuni profund umaniste asupra 

evolutiilor spirituale. Reprezentative în acest sens sunt scrieile domniei sale în 

domeniul eminescologiei, în care viata si opera marelui poet sunt analizate din cele 

mai diferite si surprinzãtoare unghiuri de vedere. Originar din nordul Moldovei, 

adevãratã oazã a spiritualitãtii românesti, dr. Valeriu Lupu a adãugat personalitãtii 
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sale trãsãturi specifice zonei noastre. Dimitrie Cantemir îi considera pe moldovenii 

din nord, din Tara de Sus drept cei mai înclinati spre trãirile sufletesti legate de 

crestinism, de Bisericã, iar pe cei din sud, Tara de Jos, îi vedea preocupati în primul 

rând de apãrarea cu dârzenie a patriei. Dr. Valeriu Lupu a cumulat toate aceste 

caracteristici si le-a impus în circuitul valorilor pe plan local si national. Volumul de 

fatã intitulat “Istorie, familie, traditie si dãinuire”, prin vasta sa tematicã si mai ales, 

dupã modul cum este tratat, se impune de la prima sa lecturã drept un adevãrat cod 

moral. Cãlãuzindu-se dupã principiul de bazã al istoricilor latini “sine era et 

studio”(fãrã urã si pãrtinire), autorul disecã pur si simplu elementele esentiale ale 

vietii sociale, le reconstituie apoi si ne oferã cunoasterea în totalitate a acestora, 

acordându-le, dupã caz, statutul de modele”, noteazã profesorul Dan Ravaru, în 

prefata cãrtii semnate de doctorul Valeriu Lupu. 

 


