
I. DATE BIOGRAFICE 

A. Peregrinările 

Născut la 16 iulie 1934, la Chişinău, în Basarabia, din părinţii Iordache şi Paraschiva Crăciun. Copilăria, 

la Durleşti, în preajma Chişinăului. 

28 iunie 1940. La anunţarea ocupării Basarabiei de către bolşevici s-a produs refugiul la bunicii din partea 

tatălui, Vanghele şi Marghioala Crăciun, în localitatea Cuza-Vodă (Pechea), jud. Covurlui (astăzi Galaţi). 

Septembrie 1941. După eliberarea Basarabiei de către armata română dusă de Ion Antonescu, părinţii, ca 

funcţionari de stat, sunt obligaţi să se reîntoarcă la serviciile pe care le avuseseră la Durleşti. 

Stabilit, împreună cu fratele meu Boris la Arad, cu sprijinul fratelui tatălui, Ionel Crăciun, în urma 

hotărârii luate de bunici, urmez aici şcoala primară şi primele clase liceale. 

Iulie 1950 – mutarea la părinţi, în Comuna Ruginoasa, astăzi judeţul Iaşi, unde li s-a stabilit domiciliul 

forţat, departe de graniţa de Apus, ca în cazul tuturor refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina. 

Septembrie 1950 – aprilie 1965 – domiciliul în oraşul Iaşi, mai ales în strada General Berthelot, în 

atmosfera dulcelui târg al marii noastre culturi. 

Din 1965 – stabilirea definitivă la Bucureşti. Începutul legăturilor cu marii basarabeni aflaţi în capitala 

ţării: Pan Halippa, Cezar Stoika, Miliţa Petraşcu, Arcadie Donos, Ion Popescu-Gopo, Nichita Stănescu. 

Constituirea grupului De obârşie basarabeni, în toamna anului 1977. 

 

B. Studii 

1941-1945 – Şcoala primară. 

1945-1948 – Liceul „Moise Nicoară” – Arad. Director, marele pedagog Ascanio Crişan, sprijinitor al 

elevilor basarabeni. 

1948-1950 – Şcoala Pedagogică (Normală) – Arad. 

 

TIMP ŞI RĂSTIMP  

1950-1952 – Şcoala Normală „Vasile Lupu” – Iaşi. 

1952-1956 – Facultatea de istorie-filologie – Iaşi. Diplomat universitar: profesor în specialitatea limba 

română. Principalii profesori: Prof. dr. docent Alexandru Dima, membru corespondent al Academiei, prof. dr. 

doc. Constantin Ciopraga, devenit membru de onoare al Academiei, prof. dr. doc. Dan Simonescu, prof, dr. doc. 

Teofil Simenschi, prof. dr. doc. Jean Livescu, prof. dr. doc. N. I. Popa, prof. dr. Ştefan Cuciureanu, prof. dr. 

Vasile Harea, prof. dr. C. Cihodaru, dr. Gh. Agavriloaie. 

1973 – Doctor în ştiinţe filologice la Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu” – Bucureşti, cu 

teza: O istorie a literaturii române la microfon. Preşedintele comisiei: prof. dr. doc. Al. Dima, membru 

corespondent al Academiei. Membri: conducător ştiinţific, prof. dr. Ovidiu Papadima; în comisie: acad. Zoe 

Dumitrescu Buşulenga, prof. dr. doc. I. C. Chiţimia, prof. dr. doc. D. Păcurariu. 

După 1990, Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Tiraspol, Chişinău, Arad. 

Membru de onoare al Academiei Balcanice şi al Academiei Ecologice – Moscova. 



Membru al Uniunii Artiştilor şi Scriitorilor Europeni şi al altor organizaţii internaţionale. 

 

C. Munca profesională 

1953-1956 – Bibliotecar. 

1956-1965 – Asistent, lector, conferenţiar la Universitatea din Iaşi şi paralel, din 1959, la Institutul 

Pedagogic din Bacău. 

1965 – Profesor la Şcoala Populară de Artă – Bucureşti. 

1965-1969 – Redactor, şef de secţie, secretar general de redacţie la Redacţia culturală – Radiodifuziunea 

Română. 

1969 – Suspendat din funcţie din cauza atitudinii politice (comentarea nefavorabilă a discursului lui N. 

Ceauşescu ţinut la 1 decembrie 1968, la Alba Iulia) şi trecut apoi ca şef al Oficiului de presă şi tipărituri al 

Radioteleviziunii Române. Iniţiator al cercetării istoriei radiofoniei şi al sărbătoririi semicentenarului ei. 

1972 – Redactor şef adjunct, director de programe la Televiziunea Română. Organizator al programării 

moderne şi creator al unor grile care au occidentalizat programele Televiziunii Române. Istoric al instituţiei 

căreia i-am dedicat zece volume. Socotit de către culturnicii vremii „fără încredere” – marginalizat şi înlăturat. 

4-5 martie 1977 – Organizator al reluării programelor T.V. după cutremur. 

10 martie 1977 – Destituit din funcţie prin hotărârea Comitetului Politic Executiv pe motiv că am avut, în 

urma tragicului sinistru, legături cu străinătatea, în special cu „Radio Europa Liberă”. 

1977-1983 – Redactor la Radiodifuziune, sectorul Teatrul Radiofonic şi apoi Redacţia Culturală. 

16 iulie 1985 – Destituit din nou şi nevoit a fi spitalizat pentru a evita şi alte măsuri împotriva mea. 

Octombrie 1985 – Revenit redactor la Radiodifuziune, sectorul cultural. 

1 ianuarie 1991 – Director al Editurii pentru Turism. 

1 august 1991 – Subsecretar şi secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe pentru relaţiile cu 

Republica Moldova până la desfiinţarea acestui sector din cauza divergenţelor cu conducerea Ministerului. 

D. Activitatea social-culturală 

Din 1948, membru al unor organizaţii şi societăţi profesionale din România şi de peste hotare, în 

domeniul ziaristicii, teatrului, radioului şi televiziunii. 

1988-1989 – A contribuit la iniţierea Centenarului de nemurire a poetului naţional Mihai Eminescu. 

Între 14 ianuarie şi aprilie 1989 – călătorie în Europa pe urmele lui Eminescu (Chişinău, Odesa, Kuialnic, 

Cernăuţi, Vilnius, Varşovia, Cracovia Lvov, Praga, Berlin etc.) împreună cu artistul fotograf Vasile Blendea. 

Omagierea lui Mihai Eminescu la Bucureşti cu prilejul Centenarului de nemurire. Apariţia Albumului 

Eminescu, în două volume, rod al unor cercetări efectuate în timp. 

22 decembrie 1989 – Preluarea coordonării programelor radiofonice, organizând difuzarea emisiunilor, zi 

şi noapte în condiţiile luptelor armate pentru menţinerea Radioului liber, funcţie deţinută până la 12 ianuarie 

1990. 

25 decembrie 1989 – Împreună cu un grup de intelectuali patrioţi din ţară şi Basarabia reconstituie Liga 

Culturală Română. 

13-23 ianuarie 1990 – Călătorie la Chişinău şi Moscova pentru stabilirea grupului de iniţiativă Basarabia. 

24 ianuarie 1990 – Prin sentinţă judecătorească, Liga Culturală, societate revitalizată la centenar, 



condusă o perioadă bună de timp de N. Iorga, cel care i-a conferit prin program şi implicare în viaţa ţării un rol 

de primă mărime în evenimentele cele mai importante ale istoriei moderne, culminând cu acţiunile desfăşurate 

în scopul înfăptuirii Marii Uniri de la 1918, capătă personalitate juridică. Ales, la înfiinţare, Prim vicepreşedinte, 

Preşedinte fiind distinsul preot-cărturar Constantin Galeriu, apoi Preşedinte executiv al Ligii Culturale pentru 

Unitatea Românilor de Pretutindeni. În această calitate am iniţiat şi condus direct numeroase acţiuni 

fundamentale pentru consolidarea imaginii României Adevărate, între care: 

24-27 martie 1990 – Bucureşti-Chişinău-Cernăuţi, prima sărbătorire comună cu prilejul împlinirii a 72 de 

ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă – România. 

6 mai 1990 – Primul Pod de flori de la Prut care a deschis, practic, graniţele cu Basarabia şi a determinat 

trecerea acestei părţi rupte din trupul ţării la fusul orar al României, hotărâre cu valoare de simbol, însemnând 

cel ditai pas spre ruperea de Rusia. 

15 iunie 1990 – Podul de conştiinţă Mihai Eminescu. Sfinţirea statuii din Chişinău cu participarea 

întregului Parlament al Republicii Moldova, la iniţiativa lui Mihai Cimpoi. Au participat: preoţii C. Galeriu, 

Valeriu Anania, actualul mitropolit Bartolomeu, pr. Dumitru Popescu, împreună cu oficialităţile basarabene. 

17 iunie 1990 – Dezvelirea bustului Mihai Eminescu, opera sculptorului Marcel Guguianu, la Cernăuţi. 

Omagiu la casa lui Aron Pumnul şi spectacol de gală. 

28-31 august 1990 – Podul de verb românesc Ziua limbii în Basarabia fi dezvelirea statuii lui Al. 

Mateevici la Zaim, cu participarea ÎPS Daniel, devenit P. F. părinte Patriarh al românilor. 

1 decembrie 1990 – Sărbătorirea Marii Uniri din 1918 la Chişinău: dezvelirea Monumentului Lupoaica-

Romulus şi Remus. 

16 iunie 1991 – Al doilea Pod de flori de la Prut cu sprijinul părintelui Buburuz şi sărbătorirea lui Mihai 

Eminescu, împreună cu basarabenii, la Vaslui. 

Asumarea răspunderii de a se putea crea, din iniţiativa lui Mircea Snegur un „guvern în exil” în condiţiile 

speciale de la Moscova şi ascunderea miniştrilor sosiţi la Bucureşti cu sprijinul PF Teoctist. 

1 decembrie 1992 – Sărbătorile Marii Uniri din 1918 la Chişinău. Dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu 

la Durleşti şi expoziţia de pictură şi sculptură a Arhimandritului Simeon Tatu la Chişinău. Apariţia volumului 

Pierdem Basarabia? (pe pagina interioară: Pierdem Basarabia!) 

15 ianuarie 1993 – Participare la sărbătorirea lui Mihai Eminescu la Chişinău. Dezvelirea bustului 

poetului la Uniunea Scriitorilor. 

24-27 martie 1993 – 75 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă – România. Manifestări la 

Chişinău. Dezvelirea bustului Ştefan cel Mare şi Sfânt la Cobâlnea. 

8-10 aprilie 1993 – Sărbătorirea Marelui Jubileu al Unirii Basarabiei cu Ţara la Bucureşti (75 de ani), 

cu participarea P. F. Teoctist, a preşedintelui Ion Iliescu, a lui Corneliu Coposu, Ion Raţiu şi a prof. Emil 

Constantinescu. Spectacolul omagial Unde-s doi puterea creşte la Opera Română. Realizarea medaliei şi 

insignei jubiliare. 

8-10 octombrie 1993 Primul Congres al Spiritualităţii Româneşti, desfăşurat la Băile Herculane, cu 

participarea P. F. Teoctist şi a premierului Adrian Năstase. 

14-16 octombrie 1994 – Cel deal doilea Congres al Spiritualităţii Româneşti, cu participarea 

preşedintelui Ion Iliescu şi a mai multor miniştri. 



16-17 iunie 1995 – Călătorie de documentare pe urmele lui Eminescu la Tighina – Tiraspol – Odessa – 

Kuialnic. La Consulatul român din Odessa, pregătiri pentru dezvelirea Bustului Eminescu, fapt produs la 30 

iunie. Accident de maşină în urma căruia a murit diplomatul Adrian Dohotaru 

17-19 noiembrie 1995 – Cel de-al treilea Congres al Spiritualităţii Româneşti la care au participat 670 

de români reprezentând 68 de asociaţii şi comunităţi din întreaga lume. 

28 noiembrie 1995 – Conferinţa pe ţară a Ligii Culturale. Alegerea noului Comitet. Director. 

Reconfirmarea în funcţia de Preşedinte. 

22 decembrie 1996 – Participare la Serbările Petru Movilă la Chişinău, cu participarea preşedintelui 

Mircea Snegur. Donarea unui portret în ulei de Ion Murariu. 

31 august 1997 – Dezvelirea Bustului Mihail Sadoveanu, operă a sculptoriţei Miliţa Petraşcu, pe Aleea 

Clasicilor din Chişinău. 

31 august 1999 – Dezvelirea Bustului Mihail Kogălniceanu la Chişinău, cu participarea preşedintelui 

Petru Lucinschi. 

Sfinţirea catedralei din Cobâlnea – Basarabia, a cărei pictură (3.000 m. p.) a fost realizată de maestrul 

Petre Achiţenie. Au participat Mircea Snegur şi un sobor de 50 de preoţi şi ierarhi în prezenţa unei 

impresionante delegaţii din România (Paul de România, Ion Grigore, Corneliu Vlad, Lazăr Băciucu, Ionuţ 

Achiţenie ş. a.) 

Noiembrie 1999 – Organizarea celui de-al IV-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti. 

31 august 2000 – Dezvelirea Bustului Octavian Goga la Chişinău. 

August 2001 – Organizarea pelerinajului „Pohta ce-am pohtit” pentru comemorarea uciderii lui Mihai 

Viteazul şi reînvierea idealurilor PRIMEI UNIRI de la 1600. 

30-31 august 2001 – Manifestări la Chişinău cu prilejul Zilei limbii române; dezvelirea Busturilor 

George Bacovia şi Constantin Brancuşi de Miliţa Petraşcu, expoziţia de fotografie Brâncuşi realizată de Vasile 

Blendea şi expoziţiile de artă plastică ale maeştrilor Petre Achiţenie şi Ion Grigore. 

Noiembrie 2001 – Desfăşurarea celui de-al V-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti. 

28 noiembrie – 1 decembrie 2002 – Desfăşurarea celui de-al Vl-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti. 

Strămutarea acţiunii de la Băile Herculane la Alba Iulia, prin sprijinul acordat de Ion Rus şi Ioan Maier. 

28 noiembrie – 1 decembrie 2003 – Desfăşurarea celei de a VII-a ediţii a Congresului Spiritualităţii 

Româneşti şi marcarea a zece ani de la lansarea acestei acţiuni a românităţii. Cu participarea simbolică a 

patriotului basarabean Ilie Ilaşcu. 

15-16 mai 2004 – La Universitatea Vasile Goldiş învestirea cu titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul 

unei ample manifestări. 

Iunie-iulie 2004 – Anul Ştefan cel Mare si Sfânt, cuprinzând numeroase evenimente înfăptuite sub 

patronajul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. 

Cu acest prilej, a apărut un impresionant volum, Timp şi răstimp – Victor Crăciun 70, realizat de 

Cristiana Crăciun, Lazăr Băciucu şi Kopi Kycyku, cu sprijinul editorilor tipografi Sanda şi Ştefan Dulu, cu care 

colaborăm permanenţi la realizarea tipăriturilor noastre (ajunse la 200 de volume şi alte publicaţii). 

8-10 octombrie 2004 – Desfăşurarea lucrărilor celui de-al VIII-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti 

la Alba Iulia. 



24-26 februarie 2005 – Participarea la aniversarea poetului Grigore Vieru la Chişinău. Spectacol şi 

recepţie oficială în onoarea patriotului şi creatorului basarabean, stâlp al românităţii întregi, alături de Petru 

Lucinsci, Mircea Snegur, distinşi scriitori şi artişti. 

25 aprilie 2005 – Participarea la semnarea Tratatului de Aderare i la Uniunea Europeană, la 

Luxemburg. 

27-30 noiembrie 2005 – Ediţia a IX-a a Congresului Spiritualităţii Româneşti. 

5-14 noiembrie 2006 – Aniversarea în Italia a 1900 de ani de la încheierea Războaielor Romano-Dace. 

16 august 2007 – Ovidiu la Constanţa. Manifestare la Universitatea Ovidiu şi lansarea volumului semnat 

de Victor Crăciun şi Aurel Papari apărut cu acest prilej. 

29 noiembrie – 1 decembrie 2007 – Al XI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti. 

26-27 martie 2008 – 90 de ani de la Unirea Basarabiei. Organizată împreună cu Marian Petre Miluţ şi cu 

participarea lui Emil Constantinescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Ştefan Popa, Dan Berindei, Gheorghe 

Zbuchea, Vasile Tărâţeanu, şi spectacol omagial cu participarea Ansamblului condus de Nicolae Botgros şi 

contribuţia de excepţie a maestrului Gheorghe Zamfir. 

31 mai 2008 – Spectacolul extraordinar Eugen Doga la Ateneul Român. Lansarea volumului de 

Convorbiri Victor Crăciun – Eugen Doga, apărut anterior, cuprinzând şi o istorie a relaţiilor cu marile 

personalităţi basarabene. 

4-5 iunie 2008 – Manifestări prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la lansarea „Doinei” lui Eminescu 

în ziua în care la Iaşi se dezvelea Monumentul Ştefan cel Mare (1883). 

1-3 decembrie – 2008 – Cel de-al XII-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti dedicat împlinirii a 90 de 

ani de la Marea Unire din 1918. Congres Jubiliar, organizat în Sala Unirii unde s-a votat cea mai de seamă 

înfăptuire a tuturor românilor. Au participat importanţi reprezentanţi ai organizaţiilor româneşti din lume, 

oficialităţi naţionale şi locale, prin contribuţia cărora s-a tipărit Albumul 90 de ani de la Marea Unire, trofeul 

jubiliar, medalia şi Diploma de recunoştinţă. 

24 ianuarie 2009 – Sărbătorirea a 150 de ani de la Unirea Principatelor. Prezentarea onorului la statuia 

lui Al. I. Cuza din dealul Patriarhiei, slujba de pomenire a eroilor şi a lui Cuza Vodă. Scurte alocuţiuni de gen. 

Marin Dragnea şi Victor Crăciun. 

24 martie 2009 – Unirea Basarabiei (91 de ani). Manifestare organizată de Fundaţia „Doina şi Ion Aldea 

Teodorovici” şi Universitatea din Piteşti. 

10 mai 2009 – A treia ediţie a manifestărilor Românitate şi latinitate, la Craiova, participând 

reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din Bulgaria şi Serbia. 

15 iunie 2009 – Eminescu, 120 de ani de nemurire. Manifestări organizate cu binecuvântarea P. F. 

Daniel, în colaborare cu Academia Română. 


