
85 de ani de la naştere

(25 iulie 1931)

Romancier, eseist, traducător



„Beşleagă reprezintă tipul de creator complex: poet, eseist, om de 

cultură, chiar şi prozatorul din el îşi asumă ceva mai multe funcţii 

decât cere proza propriu-zisă; ea nu mai descrie – analizează; ea 

nu doar analizează – îngână realul cu poezia, ea nu se limitează 

numai la poezie – revine la real.”

Mihai CIMPOI



DATE BIOGRAFICE

 1931 - se naşte la 25 iulie în satul Mălăieşti, raionul Grigoriopol, Transnistria, Uniunea
Sovietică, în familia lui Vasile şi a Eugeniei Beşleagă;

 1938-1941 - urmează primele trei clase primare cu program de învăţămînt sovietic în 
şcoala din Mălăieşti;

 1941-1944 - clasa a IV-a primară şi clasele I şi II de liceu cu program de învăţămînt
românesc;

 1948 - fiind elev în clasa a 8-a, editează o gazetă de perete unde a avut o poezie
dedicată Anului Nou, aceasta fiind preluată de ziarul raional.

 1949-1950 - împreună cu alţi colegi, fondează un cenaclu literar şcolar în cadrul căruia
se iniţiază în probleme de teorie literară: versificaţie, noţiuni de estetică etc. Compune
poezii, proză, dramaturgie. Scrie la publicaţia raională, trimite versuri la ziarele şi
revistele din Chişinău, la Uniunea Scriitorilor.

 1950 - Termină şcoala medie cu medalie de aur şi se înscrie la Facultatea de Istorie şi
Filologie, secţia Limba şi literatura română a Universităţii de Stat din Chişinău;



 1955 - absolveşte studiile universitare şi face doctorantura pe lîngă Catedra de Limba şi

Literatura, avînd ca temă de studiu teza: „Liviu Rebreanu, romancier”;

 1956 - apare cărţulia de debut „Zbânţuilă”, care adună cîteva povestioare pentru cei

mici;

 1958 - aste angajat colaborator literar la revista de satiră şi umor „Chipăruş”;

 1965 - devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

 1971-1976 - la congresul de rînd al scriitorilor este ales secretar al Comitetului de

conducere, în care funcţie activează timp de cinci ani;

 1977-1982 - ocupă funcţia de redactor-şef adjunct la revista „Nistru”;

 1979 - 1980 - Intreprinde călătorii în România, Italia,Grecia,Spania;

 1987 - pe 18-19 mai participă la istorica adunare generală a scriitorilor din Moldova,

Mişcarea de renaştere şi lupta de eliberare naţională a românilor de la est de Prut;



 1988 – Activează în funcţia de Director al Muzeului Republican de Literatură „Dmitrie

Cantemir” din Chişinău;

 1989 - Întreprinde o călătorie de documentare în Polonia. Vizitează locuri legate de

numele regelui Jan Sobieski, muzee din Cracovia, biblioteci, fonduri de cărti vechi;

 1994-2011 - Este angajat în calitate de redactor stilist la revista de istorie şi cultură

„Destin Românesc”, care apare la Chişinău sub egida Fundaţiei Culturale Române, în

prezent Institutul Cultural Român, în paginile căreia publică o serie de eseuri de

investigaţii arhivistice şi dialoguri cu oameni puternic marcaţi de vitregiile istoriei;

 2001-2009 - ţine rubrici la publicaţiile: „Flux”, „Jurnal de Chişinău”, „Timpul”, colaborînd

frecvent cu posturi de radio „Vocea Basarabiei” şi de televiziune „Antena C”, „Jurnal

TV”, „Publika TV”.

http://www.ro.biography.name/scriitori/44-moldova/84-vladimir-besleaga-1931



 2016 – Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor,

categoria A - „Literatura”, decorat de Preşedintele român,

Klaus Iohannis
http://www.jurnal.md/ro/social/2016/4/22/presedintele-romaniei-a-decorat-mai-multe-

personalitati-din-republica-moldova-printre-care-jurnalistul-vasile-botnaru-si-scriitorul-

vladimir-besleaga/

 1996 – „Ordinul Republicii” Moldova

 2014 – Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău

http://www.zdg.md/stiri/ion-ungureanu-vladimir-besleaga-si-vladimir-curbet-

cetateni-de-onoare-ai-chisinaului

 2012 – Doctor Honoris Causa a Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi

http://gdb.rferl.org/FEEEBE4B-BFC1-4F0F-9AE2-

C192E72B6822_mw1024_s_n.jpg

http://lex.justice.md/index.php?action=vie

w&view=doc&lang=1&id=320925

 1981- Titlul Lucrător Emerit al Culturii

 1978 – Premiul de Stat al RSSM pentru cartea ,,Acasă” 

PREMII ŞI DISTINCŢII



OPERA
COLECŢIA CARTE CU AUTOGRAF

„Primul scriitor basarabean 

care pune problema deviantului 

totalitarist autohton în cadrul 

unei problematici ontologice 

este Vladimir Beşleagă.”

Andrei ŢURCANU



OPERA

„...Vladimir Beşleagă rămîne deschis noutăţii, experimentului,

iar scrierile sale sunt în continuare de o prosperiţime de invidiat.”

Lucia ŢURCANU



„Vladimir Beşleagă este un tragic maratonist al literelor noastre 

care tot aleargă de câteva decenii bune, dar nu spre a vesti Victoria 

în cetate, ci pentru a da alarma! De la Zbor  frânt la Cumplitele 

vremii, fără a uita de Viaţa şi moartea nefericitului Filimon, Domnia 

Sa nu şi-a scos niciodată zalele de luptător, şi nici nu s-a încununat, 

ca atâţia alţii, cu laurii crescuţi în serele politicii naţionale...”

Emilian GALAICU-PĂUN



BIBLIOTECA ŞCOLARULUI

COLECŢIA PENTRU ELEVI, STUDENŢI

„Sensibilitatea uşor vulnerabilă este reliefată şi prin 

intermediul succintelor crîmpeie de peisaj , ce au 

menirea de a întrerupe pentru o clipă senzaţia de 

suferinţă şi durere la care sînt supuse personajele.”

Ana BANTOŞ



LITERATURA PENTRU COPII

TRADUCERI



ÎN LIMBA RUSĂ

„Scriitorul Vladimir Beşleagă e unul dintre 

acei condeieri care au contribuit real la 

constituirea genului românesc în 

literatura din Moldova. Prin povestirile şi 

romanele sale el împrospătează 

problematica şi ridică la o nouă altitudine 

căutările prozei în sfera artisticului.”

Nicolae BILEŢCHI



CRITIC LITERAR REDACTOR

„M-am gândit şi m-am frământat ani lungi la rând şi am ajuns la concluzia: merită să pun în mâinile 

cititorului mai tânăr, dar şi ale celui mai vârstnic, aceste proze născute din profundă disperare în anii când 

naţiuni, popoare întregi erau măcinate în malaxorul diabolic al sistemului comunist în numele „formării 

unei noi comunităţi – poporul sovietic”, când noi, românii moldoveni din acest spaţiu, eram privaţi de 

dreptul de a ne cunoaşte istoria adevărată, de a exista liber în universul limbii materne, de a ne practica şi 

perpelua tradiţiile, obiceiurile şi credinţa strămoşească...”

Vladimir BEŞLEAGĂ



ÎN MATERIALELE
SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL

PUBLICISTICĂ
„În opera unui scriitor, se exprimă nu numai suferinţa 

lui personală, dar şi suferinţa întregii comunităţi. 

Memoria şi capacitatea de a da glas acestei suferinţe 

stau la temelia moralei care determină valoarea 

istorică, dar şi estetică, în ultimă instanţă, a operei de 

artă. Acesta ar fi crezul fundamental al scriitorului 

Vladimir Beşleagă, pe care îl putem identifica atât în 

nuvelele şi romanele sale, cât şi în opera sa 

publicistică...”   

Adrian CIUBOTARU



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ

„Scriitorul şi cetăţeanul Vladimir Beşleagă 

este omul timpului său, pe care îl trăieşte 

acut, activ, participativ...”   

Acad. Gh. DUCA



REFERINŢE CRITICE





PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/continu

tArticolAllCat/7/6019

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/vladimir-besleaga-se-

prevad-lucruri-triste-foarte-tragice-stat-nedumerire-republica-

moldova-1_50a5ed8c7c42d5a66368ff2b/index.html

http://adevarul.ro/moldova/social/vladimir-besleaga-distins-

balti-1_50aec3c37c42d5a663a01beb/index.html

http://www.moldovenii.md/md/people/204

http://www.zdg.md/stiri/ion-ungureanu-vladimir-

besleaga-si-vladimir-curbet-cetateni-de-onoare-ai-

chisinaului

http://www.limbaromana.md/index.php?go=a

rticole&n=1436



RESURSE ELECTRONICE

 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp; 

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&

 http://www.moldovenii.md/md/people/204

 http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/continutArticolAllCat/7/6019

 http://adevarul.ro/moldova/actualitate/vladimir-besleaga-se-prevad-lucruri-triste-foarte-tragice-stat-nedumerire-republica-moldova-

1_50a5ed8c7c42d5a66368ff2b/index.html

 http://adevarul.ro/moldova/social/vladimir-besleaga-distins-balti-1_50aec3c37c42d5a663a01beb/index.html

 http://www.zdg.md/stiri/ion-ungureanu-vladimir-besleaga-si-vladimir-curbet-cetateni-de-onoare-ai-chisinaului

 http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1436

 https://ru.scribd.com/doc/296797819/Burlacu-Alexandru-Proza-Lui-Vladimir-Besleaga-Hermeneutica-Romanului

 http://www.timpul.md/articol/vladimir-besleaga-un-om-al-cetatii-23535.html

 http://adolescentimd.blogspot.md/2014/02/vladimir-besleaga.html

 http://www.ro.biography.name/scriitori/44-moldova/84-vladimir-besleaga-1931

 http://ziarulnational.md/vladimir-besleaga-despre-tatal-vasile-si-zborul-frant/

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&
http://www.moldovenii.md/md/people/204
http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/continutArticolAllCat/7/6019
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/vladimir-besleaga-se-prevad-lucruri-triste-foarte-tragice-stat-nedumerire-republica-moldova-1_50a5ed8c7c42d5a66368ff2b/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/vladimir-besleaga-distins-balti-1_50aec3c37c42d5a663a01beb/index.html
http://www.zdg.md/stiri/ion-ungureanu-vladimir-besleaga-si-vladimir-curbet-cetateni-de-onoare-ai-chisinaului
http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1436
https://ru.scribd.com/doc/296797819/Burlacu-Alexandru-Proza-Lui-Vladimir-Besleaga-Hermeneutica-Romanului
http://www.timpul.md/articol/vladimir-besleaga-un-om-al-cetatii-23535.html
http://adolescentimd.blogspot.md/2014/02/vladimir-besleaga.html
http://www.ro.biography.name/scriitori/44-moldova/84-vladimir-besleaga-1931
http://ziarulnational.md/vladimir-besleaga-despre-tatal-vasile-si-zborul-frant/
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