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Sala TinArt a Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a fost plină de elevi, 

dascăli și oameni de cultură la momentul lansării cărții ”Școala literară de la Huși”, semnată 

de profesorul universitar ieșean, Petru Ioan, dar cu rădăcini adânci în Huși, fiind absolvent al 

Colegiului Naționala ”Cuza Vodă”. 

După spusele autorului, lucrarea cuprinde 327 de figuri emblematice ale Hușiului, însă 10% 

dintre acestea au conexiuni cu Vasluiului, motiv pentru care a fost ales municipiul reședință 

de județ ca un punct de lansare. 

”Școala Literară de la Huși și din împrejurimile fălciene este un continuum spațio-temporal 

de spiritualitate românească animat timp de patru veacuri de condee, precum Dosoftei, primul 

poet național din literatura autohtonă, fost locțiitor de episcopla Huși, iar mai apoi mitropolit 

al Moldovei, spătarul Nicolae Milescu, legat prin moșiile tatălui său de fostul ținut Vaslui și 

Fălciu, cel ce-i primul traducător din scripturile ortdoxiei creștine și primul autor român 

publicat în Occident, principele Dimitrie Cantemir, autor al ”Descrierii Moldovei” și primul 

român admis ca membru într-o academie străină, fiind socotit de francezi drept unul dintre 

cei 100 de pământeni și de noi drept primul istoric și gânditor enciclopedist din cultura 

română, Mihail Kogălniceanu, perihușeanul impus, printre multe altele, ca promotor al 

”Daciei Literare”, Ion Barbu, elevul mediocru al școlii hușene de geniu, dar și unul dintre 

poeții geniali ai neamului românesc și mulți alții”, a spus Petru Ioan. 

Recentul volum, apărut în acest an la Editura „Ștefan Lupașcu” Iași, a fost prezentat de conf. 

dr. Magda Ciopraga de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 
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prof. univ. dr. emerit Petre Dumitrescu de la Facultatea de Filosofie a aceleiași universități și 

prof. Teodor Pracsiu, membru al Uniunii Scriitorilor. 

Activitatea s-a încheiat cu un moment literar-umoristic susținut de reprezentanți ai Academiei 

Libere Vechi „Păstorel” Iași. 

 

 


