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30 ani de la moartea poetului Ion Iancu 

Lefter 

 

IN MEMORIAM… Poetul vasluian Ion Iancu Lefter va fi comemorat mâine, 28 

februarie, la Biblioteca Judeteanã “Nicolae Milescu Spãtarul”, de toti cei care l-au 

cunoscut, l-au iubit si i-au apreciat poeziile. Pentru cã pe 1 martie se vor împlini 30 ani 

de la fatalul accident care i-a întrerupt firul lin al vietii, Consiliul Judetean Vaslui si 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui au 

tipãrit, cu ajutorul sotiei lui, Elvira Lefter, un nou volum de poezii – “Odihnã-n nadir”, 

ce va fi lansat cu aceastã ocazie. Evenimentul va fi prezentat de profesorul Dan Ravaru, 

Laurentiu Chiriac, Ion Mâcnea si Elvira Lefter si va cuprinde si câteva recitaluri 

sustinute de artistii Elena Barbu, Ion Chiriac si Romicã Brunchi. 

Poetul Ion Iancu Lefter s-a nãscut într-o familie de rãzesi din localitatea Gura-Albesti, 

comuna Abesti, judetul Vaslui. A urmat studiile primare si gimnaziale în satul natal. A 

încercat sã se înscrie la Scoala de ofiteri de la Predeal, dar a fost respins deoarece nu a avut 

înãltimea corespunzãtoare. Astfel se înscrie si absolvã în anul 1958 Liceul „Mihail 

Kogãlniceanu” din Vaslui. Dupã liceu, a intrat ca profesor suplinitor în învãtãmânt si a urmat 

cursurile Institutului Pedagogic din Bârlad, devenind învãtãtor. A fost profesor suplinitor în 

câteva localitãti din Moldova si Dobrogea, iar în acest timp urmeazã, la fãrã frecventã, 

cursurile Facultãtii de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani din Bucuresti, pe care le-a 

absolvit în anul 1971, iar în calitate de profesor de Limba si literatura românã a functionat la 

Scoala Generalã Nr. 3 din Vaslui. De-a lungul vietii a avut multe alte slujbe, a fost seful 

statiei de radioamplificare Vaslui, a fost inspector la Comitetul de Culturã si Artã din judetul 

Vaslui, bibliotecar si chiar supraveghetor de salã la Întreprinderea Cinematograficã, redactor 

la ziarul Satul socialist din Bacãu si Vremea Nouã din Vaslui. A fost membru al cenaclurilor 

literare din judet si a colaborat la Flacãra Iasului, Luceafãrul, Gazeta Literarã, Contemporanul 

etc. A început sã scrie în perioada liceului, iar intrarea sa în literaturã a fost întâmpinatã de 
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George Cãlinescu, la 16 februarie 1962, în Cronica optimistului din revista Contemporanul. 

Debutul editorial a avut loc în anul 1969 cu volumul de versuri “Sãrut”. În anul 1990, 

împreunã cu Dan Ravaru, P. Munteanu, I. Parfene a pus bazele unei publicatii culturale, 

Gazeta de Est, al cãrei prim numãr a apãrut la 16 februarie 1990. La 1 martie 1990, Ion Iancu 

Lefter a fost accidentat mortal, chiar pe trecerea de pietoni din centrul orasului, de un politist 

aflat în stare de ebrietate. A fost înmormântat în cimitirul din satul natal. 

 


